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SUMMARY

In this study opinions and actions of students at a Dutch university are
analysed against the background of a rather extensive investigation into the
history of the student movement in Holland, specifically m Nijmegen. The ana
lysis takes place at three levels, the societal level \\ith a m a m emphasis on
the politica]

іек of the student, the institutional level on which students'

attitudes toward the university are investigated, and finally at the personal
level. Here the study focusscs on

problem-behaviour

among students and their

concern for meaningful life and work at the university. Oui aim is to get some
understanding of the present-day political behaviour of students as motivated
and instigated by historical changes in the triad between society, university
and the student body.
To make this rather complicated geneial problem amenable to some de
tailed social scientific research we drew up an inventory of actual problems
at each level, taking firstly the perspective of the student and subsequently
that of society c.q.

the university administration and the student body. In

Chapter One these six problem areas are presented in a rather colloqial manner,
judging form our own intuition and frequent contact with the situation at the
university. In this chapter it is also pointed out that some of the problems
can be elucidated very effectively by tracing back the historical development
of the problem. It appeared that other problems lend themselves admirably to
a survey-type analysis. Students' actual political involvement for example can
be easily studied by means of a set of variables employed ior index measurement
of opinions, attitudes, and bchavioursof students in the political domain. We
therefoie decided to use two dilferent methodologies. The first is called analy
sis with an'open scheme'and is inspired by methods used in social scientific
history-writing. The word 'open' refers to the absence of a fixed number of
empirically specified concepts. The reconstruction of the past is usually not
restricted by some 'model' or 'network of variables' as is the case with analy
sing social phenomena by means of a 'closed scheme'. Analysis with a 'closed
scheme' is the second methodology employed. This one lines up with the socialpsychological tradition of the 'variate language'.
Chapter Two is devoted to these and other methodological issues. In this
chapter the arguments for using a combination of historical and field research,
already suggested by the nature of the problem, are explicitated. In a final
paragraph the Social Learning Theory (SLT) is introduced. This psychological
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theory, developed by Rotter (1954) and adapted for field research by Jessor
(1968) is intended as an instrument for bridging the gap between the historical
analysis of the changes in the afore mentioned triad and the research into the
actual opinions and actions of students that are assumed to be a continuation
of what has happened to university and students in the late sixties. This actiontheory is prefered because it stresses the importance of an analysis of the
situation in which behaviour takes place. The emphasis on environmental analysis in fact debouched into a very extensive investigation of the past; an investigation so extensive that the gap between the historical research and the
field study became very wide at certain points. Mich of the information the
'narrative' contains is indeed superfluous considering the demands of the SLT.
It thus became hard to bridge the gap. We nevertheless prefered a thorough
analysis of the history of the political and ideological involvement of students
because this is the only way to create a frame of reference for the interpretation of actions of students and reactions of society at large and the university
administration in particular .
Chapter Three contains the 'narrative' of the vicissitudes of students'
preoccupation with political and ideological matters. Our reconstruction takes
as a point of departure the law of 1876 which changed the university enrolment
policy by allowing the graduates of the Hogere

Burger

School

( a specific type

of High School in the Netherlands) to enter the university. From this time on
the university population changed considerably. The first part of the chapter
on the history of the Dutch student world is devoted to the various political
and ideological student organizations that came into being and that were all
in one way or another a failing reaction to the dominantly liberal outlook of
the traditional corpora (fraternities). The period between the two World Wars
is studied because of the remarkable channeling of the political involvement
of the students that took place at that time. The restaurative tendencies in
the fifties, preceeding the student trade union-activities of the early sixties
and the ideological protest of the late sixties, are hard to understand without
some knowledge of the political concerns in the interbellum.

The remaining part

of this chapter is devoted to the student movement in the sixties and early
seventies. Beginning with a reconstruction of the foundation
Vak-Beweging

of the

Studenten

(Student Trade Union) the analysis proceeds with the development

of a theory about the mass-support among students for the democratization movement at the university of Nijmegen in 1969. It is contended that this extensive
support is due to the fact that the activists' emphasis on student participation
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and democratic administration turned the university into some sort of 'test
plot' in which the many young intellectuals, looking for a new role, could
practise their freshly acquired feel for democratic rule. This new expertise
was assumed to set new tasks for the wanting intellectuals. The échec of this
expectation constitutes the final part of the historical analysis.
An important part of the research into the history of the student movement is implicitely directed towards the articulation of changes in the value
orientation of students with respect to the educational institution they are
participating in. At this juncture our analysis leans heavily on Pinner's
study of the European student movement (Pinner, 1964, 1968 and 1969). According
to his view the development of the student movement comprises five phases. In
earlier days the student was primarily guided by directives derived from
customs and expectations of the higher strata in society. He was
ürienled.

Gradually the student became more vocation-oriented

stratum-

but he remained

faithful to the traditional values. In the third phase students draw inspiration from trade unionism among students in France and they started to defend
their own interests.

In this phase students are fighting against traditional

values meanwhile transgressing the boundaries set by the existing social order
at that time. In doing that they were initially looking for new roles as an
intellectual. This role-seeking

phase was followed by ideological

protest

as

soon as the search for new tasks and a new function was thwarted by the governmental policy with respect to the university. That is the phase the student
movement is in now. By means of this phase model it is possible to specify the
content of the empty process terms of the SLT. It provides a direct link between the historical study and the field study in which the concepts of (reinforcement-)valuc and expectancy (or the expectancy-based judgement of the
situation)play a major role.
The field study is reported in Chapter Four. In the first paragraph the
conceptual definitions of the variables in the SLT 'model' are given, followed
by an empirical specification and a methodological description of the construction of the various scales that are used. A central issue is the 'unfolding'
of the preferences among students for five values - three traditional ones:
achievement, vocational interest, and the liking for theorizing; and two transgrcssive ones, produced by the student movement: the establishment of democratic rule at

the university and the political relevance of the study. Students'

preferences could easily be understood using two dimensions. The first dimension has a political meaning and is called the traditional - trar.sgressive
dimension; the second one is called the theory-practice dimension. On this
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dimension the values are ordered with respect to their relevance for a theore
tical versus a practical outlook in judging the intellectual endeavours at the
university. The fourfold classificatory scheme that is constituted by these
two dimensions is used for the characterization of students. Within each
quadrant a further distinction is made between students who consider the situ
ation at the university as being in accordance with their value orientation
and those who experience a

discrepancy between their outlook and the insti

tutional provisions. This theory-derived instrument is used for the description
and explanation of the participation of students in various (extra) parliamen
tary political activities.
The first section of the paragraph in which the results are presented
deals with the political opinions of students and their view on society. Some
of their tactics are studied as well. We took special interest in students'
belief in internal versus external control of reinforcement. This generalized
expactancy is assumed to play a major strategic role in bringing political
views into effect. Factor analysis of the translated original 1-Е scale resul
ted in four factors that all proved to be indispensable in analysing the poli
tical views of students. The one-dimensional solution, generally defended, did
not have this elucidating quality and was therefore dismissed. Other tactical
features of students' political involvement such as opposition against delay
of gratification and machiavellism are studied as well. One interesting con
clusion was, that the measurement of such strategic elements easily runs into
a contamination with evaluative components (political values).Holding those
constant, using partial correlations, results in a more accurate view on the
tactical elements in the political oponions of students. Comparison of the
political opinions of students with those of the general electorate reveals a
somewhat leftish stance. A rather small percentage endorses extreme leftish
views. Many subscribe to a moderate social democratic political opinion. This
makes it impossible to

explain their political actions at the university by

stressing their radical views. One interesting finding is that students, socia
lized in families with a high involvement in conventional religious practise,
dismissing parental religious concerns, tend to be more leftish and politically
active. This result is interpreted in terms of an inability to accept compro
mises at the moment the

new political values are adopted and effectuated.

In the second section of this paragraph students' attitudes towards
the university are explored. Comparisons between years and between the various
disciplines, using the two dimensions and the measure of discrepancy presented
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above, provide some information about the distribution of the classified groups
of students over the university faculties. The sanie instrument is used for an
analysis of the political behaviour of students. The behaviours under study
vary from electing student representatives in the various administrative councils to occupying university buildings. The political activity is the highest
among the group of students having a transgressive, practice-oriented attitude
towards the university in combination

with a strong feeling that their expec-

tations aren't met. Least active are those students stressing traditional
values such as achievement and traditional vocational training and de-emphasizing theory and the transgressive values having no experience of discrepancy
between their values and expectations. As a consequence of the specific distribution of the value orientation over the various faculties, the political
activity is concentrated in the social science faculties and the humanities,
whereas the medical faculty and the faculty of

law are hardly troubled by

politically active students. Although it appears possible to specify the value
orientation and the judgement of the situation of students participating in
various forms of extra-parlcmentary opposition, the attitude towards the university in and of itself is no sufficient condition explaining why protest
takes place. Many students having a transgressive, practice-oriented attitude
and suffering from a strong feeling of disci'cpancy between values and expectations remain silent. Political behaviour thus seems not so much a consequence,
as a particular , more vehement form of an attitude, triggered by other conditions than those specified in the social learning model the way it is employed
in this study.
The final section of chapter four deals with problem behaviour among students and their personal concerns as the alledged material base of the student
movement. Nothing alarming could be said of behaviours like drinking or drug
use. Nor is the financial situation of the students in general an issue of
much concern. I've took special interest in one kind of problem behaviour that
seems tot harass the students in particular as became evident from our historical analysis and that is the sense of mcaninglessness

and unfulfi liment. This

is the only problem behaviour of those investigated that warrants serious concern. One year after enrolment 25% of the first year students admit to have
serious problems with getting some sense of meaningfullness. They feel worthless and they do not see why to take a positive attitude towards life in general. Before entering the university only five percent had this feeling. The
increase is the greatest among those students who subscribe to a leftish
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political opinion but who do not attach any behavioral consequence to their
views. This remarkable finding suggests that political action is among other
things an effort to cope with

the negative experience of meaninglessness at

the university.
The final Chapter of this book is an attempt to evaluate the methodologies employed. It tries to give an overall picture of 'the shivered university' using the major findings of the historical analysis and of the field
study.
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In het Nijmeegs

Universiteits

Blad van 3 mei 1969 staat geschreven:

"Op donderdag 23 mei 1985 zal, als alles meeloopt, in de 'afdeling geschiedenis' van de Nijmeegse Universiteit de kollektieve promotie plaats vinden van
een groep historici op het onderwerp: EEN ADDER AAN HET HART DER ALMA MATER,
oorzaken en gevolgen van de meibeweging aan de Katholieke Universiteit Nijmegen 1969". Verderop wordt nog toegevoegd, dat in "dit lijvige werk alle gestencilde documenten, muurkranten, getekende grollen en uit de prullebak opgeviste aantekeningen van dan allang vergeten vergaderingen in facsimile zullen worden afgedrukt".
Wat thans voor U ligt is een vervroegde, niet door historici maar door
beoefenaren van de sociale wetenschappen vervaardigde uitgave van het voorzegde werk; de in de voorspelling gewenste volledigheid is niet nagestreefd;
en ook de titel is anders. Wat hier geboden wordt is een 'cultuurpsychologisch'
onderzoek naar wat studenten bewogen heeft en beweegt op domeinen die per traditie in een zekere spanningsverhouding staan met wetenschap, namelijk politiek en levensbeschouwing; of in een modem woord samengevat: ideologie.
Er is bij dit onderzoek gebruik gemaakt van methoden en een grote hoeveelheid 'theorieën' en theoriefragmenten uit drie disciplines: de
en psychologie

en de geschiedwetenschap

sociologie,

of meer toegespitst, de historische

sociologie. Deze multi-disciplinaire aanpak is in menig opzicht kenmerkend
voor de vakgroep cultuur- en godsdienstpsychologie waaruit dit onderzoek
stamt. F.en aanpak overigens, die -onder andere namen- wellicht ook buiten deze
discipline wordt geprogageerd. Opvallend daaraan is in elk geval dat de grenzen
van psychologie, sociologie en geschiedenis telkens weer worden overschreden
in de hoop op die manier op een controleerbare wijze recht te doen aan de
complexiteit van het menselijk optreden in concrete, historisch gegroeide
omstandigheden. Men poogt aldus bij het analyseren van menselijk optreden rekening te houden met zowel de instigaties tot handelen vanuit de historische en
sociologische situatie waarin mensen zich bevinden, alsook met de motivationele tendenties die meer tot de psychologische uitrusting van de mens behoren.
De onderhavige studie gaat over de studenten(beweging).

Het onderzoek

spitst zich toe op de ontwikkelingen en verwikkelingen aan de Universiteit
van Nijmegen. Om duidelijk te laten zien, dat het daarbij gaat om een problematiek die niet alleen studenten en overige leden van de universitaire gemeenschap dagelijks bezighoudt, maar die ook velen daarbuiten aangaat (c.q. zou
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moeten aangaan), is in hoofdstuk 1 een poging gedaan het probleem dat de studentenbeweging stelt en dat hedendaagse studenten kwelt te vertalen in termen
die een brede herkenning mogelijk maken.
In Hoofdstuk 2 wordt verantwoording afgelegd van de gevolgde werkwijze.
Daartoe was het nodig relatief uitvoerig de optiek aan te geven die in dit
onderzoek naar student en studentenbeweging, gekozen is. Er is met een zekere
nadrukkelijkheid, zij het niet gedetailleerd, ingegaan op een oude en omvangrijke discussie in de sociale wetenschappen die zich toespitste op de vraag
hoe men te werk dient te gaan bij de studie van gedragsverschijnselen die aan
historische verandering onderhevig zijn. Er is volstaan met een korte schets
van een actuele variant van deze discussie, waarin de antipodes zijn: 'sociale
psychologie is eigentijdse geschiedschrijving' enerzijds en 'sociale psychologie is een nomothetische wetenschap' anderzijds. Uit deze discussie zijn een
viertal richtlijnen afgeleid die het verdere verloop van het onderzoek in belangrijke mate hebben bepaald. Grosso modo komen deze richtlijnen neer op de
aanbeveling een veldonderzoek

naar het tegenwoordige optreden van studenten

te combineren met een historisch
steun vanuit de Sociale

onderzoek.

Leer Theorie,

Deze aanbeveling ontvangt de nodige

een 'theorie' die gebruikt is bij het

ontwerpen van het variabelenschema dat aan de basis ligt van het onderzoek
naar de actuele opvattingen en gedragingen van 'Nijmeegse' studenten. De Sociale Leer Theorie legt immers een grote nadruk op een nauwkeurige analyse van
de situatie waarin mensen ervaringen opdoen, en die op hun beurt het gedrag in
belangrijke mate beïnvloeden.
Hoofdstuk 3 is een uitgebreid verslag van een -dat wil zeggen onzetocht door de geschiedenis

van het Nederlandse

en Nijmeegse

studentendom.Oit

deel van het onderzoek beoogt een verheldering van de problematiek zoals die
in hoofdstuk 1 is geschetst. Tegelijkertijd wordt hiermee een interpretatiekader geschapen voor een beoordeling van de gegevens uit het veldonderzoek.
Hoofdstuk 4 is in twee secties onderverdeeld. Eén deel behandelt de
opzet

van het veldonderzoek,

het daarop volgende bevat de resultaten. In de

opzet is ernaar gestreefd, een aan de (hedendaagse) geschiedenis ontleende
inhoudelijke opvulling te geven \ran de proces-termen uit de Sociale Leer
Theorie. Tevens worden in dit onderdeel de specifieke vragen geformuleerd waar
het veldonderzoek een eerste antwoord op tracht te geven. Tenslotte wordt in
de opzet een methodologische verantwoording gegeven van de

schaalconstructies,

zodat de lezer een goed overzicht krijgt van het instrumentarium waarmee het
veldonderzoek is uitgevoerd.

INLEIDING

XIX

Het deel dat handelt over de resultaten gaat uit van een indeling die
ook bij de probleemstelling en bij de presentatie van de opzet reeds is ge
volgd. Het eerste komt de verhouding student

en зси епіе

гпд aan de orde. Het

gaat in deze paragraaf over de politieke opvattingen van studenten. Daarmee
wordt een belangrijke lijn m het historisch onderzoek, doorgetrokken: in
hoofdstuk drie zijn reeds zoveel mogelijk gegevens over de politieke voor
keur van studenten bij elkaar gebracht.
De tweede paragraaf stelt de verhouding student

- ипг егагіегі

aan de

orde en bevat een uitgebreide beschrijving van de diverse studie-oriëntaties
van studenten. Nagegaan wordt m hoeverre het politieke optreden van studenten -waarin nog duidelijk de echo klinkt van de verzetshoudmg uit de zestiger
jaren- samenhangt met een beoordeling van studie en universiteit.
In de slotparagraaf van hoofdstuk 4 komen de persoonlvjke

belangen

van

studenten aan de orde. Het centrale thema is de bij hedendaagse studenten aanwijsbare ervaring dat het leven zinloos is en dat het moeilijk is zich tijdens
de opleiding positief tegenover leven en studie op te stellen.
In hoofdstuk S wordt tenslotte, terugblikkend op de gegevens, een poging gedaan, de resultaten van het veldonderzoek te confronteren met de probleemstelling én de historische analyse. In dit onderdeel veroorloven wij ons
voorts enkele opmerkingen die naar wij hopen een verdere discussie over de
'vergruisde universiteit' kunnen stimuleren. Wellicht een 'ijdele' hoop. In
dubbel opzicht

velen (ook studenten) getuigen van vooringenomenheid en uit

persoonlijk beleelde ergernis geboren partijdigheid, wanneer het gaat over de
Nederlandse studenten(bevveging), 'bekeringen' zijn zeldzaam, zowel ter linker
als ter rechter zijde. Bovendien as onze kennis -ook na vijf jaar studie- té
beperkt gebleven en zou het van ijdelheid getuigen wanneer wij verwachten dat
menigeen de schellen van de ogen vallen, na bestudering van ons onderzoek.
Wat de relevantie van ons onderzoek zal zijn, kan alleen de lezer bepalen, het past ons niet daarop vooruit te lopen. Wij troosten elkaar voorlopig met de gedachte die 'Sondich Becoren' en 'Belet van Deughden' anno 1500
vertolkten - in Het Spel vanden Негігдкеп

Sacramente

vander

Nyeuwervaert

-,

toen zij zagen dat hun duivelse opdracht om het gelovige volk aan het twijfe
len te brengen, mislukte
Меи en aan ons

met

Wij hebben ons best

meer
ghedaen

ghewbjten
alle

bee.

HOOFDSTUK I
HET

P R O B L E E M

Wanneer men een student hoort beweren, dat professoren "op hunne colleges alleen hun eigen denkbeelden wetenschappelijk juist achten en door studenten een goede blik te onthouden in andere stelsels, te kort doen aan de eischen der objectiviteit en van de collegezalen een manege van stokpaardjes maken" zal men zich over de inhoud van de bewering nauwelijks verwonderen. Hoogstens zal het taalgebruik een lichte bevreemding wekken vanwege het archaisch
karakter ervan. Maar wanneer wij deze uegnemen door te vertellen, dat het om
een tekst uit 18S0 gaat, opgetekend uit de mond van de roemruchte Utrechtse
student Daniel Koorders ("van wie niemand begreep wanneer hij sliep, of wanneer
hij studeerde"), dan ontstaat pas waarlijk de verwondering. Kennelijk voerde
Koorders, die zich - zo vertelt de geschiedenis - onvoldoende geïnformeerd
achtte over de beginselen die Groen van Prinsterer propageerde, al een pleidooi voor 'Controntaticonderwijs' - onderwijs waarbij meerdere stelsels met
elkaar in aanraking worden gebracht - en 'pluriformiteit' honderdtwintig jaar
ongeveer

ббг de tijd waarin m naam van deze beginselen actie is gevoerd

(Van Vredenburch, 1914, p. 107). Hedendaagse studenten -althans sommigen on
der hen- vragen om meer aandacht voor de beginselen van het marxisme. Met een
verontwaardiging die sinds de dagen van "Daantje" bepaald niet is afgenomen,
fulmineren zij in spotprenten en pamfletten tegen dezelfde vooringenomenheid,
zelfgenoegzaamheid en eenzijdigheid m het onderwijs. Ook de bemoeienissen
met benoemingen is oudei dan doorgaans wordt aangenomen. M

in 1899 verzamel

den studenten 400 handtekeningen om Van der Goes als privaatdocent benoemd te
krijgen (Hulsmaan, 1932, р. 6 П ) . Op die manier hoopten een aantal studenten
dat de theorie van het marxisme op de universiteit meer kans zou krijgen.
De reeks gebeurtenissen uit vroeger dagen die aan onze tijd herinneren,
zou gemakkelijk uit te bi-eiden zijn. Wij zullen daar echter mee wachten tot de
geschiedenis van de studentenbeweging in Xederland en in het bijzonder in Nij
megen aan de orde komt. Maar alleen al door deze paar voorbeelden komen de ge
beurtenissen van de afgelopen 10 à 15 jaar m een ander daglicht te staan. De
uniciteit van de 60

en begin 70

jaren wordt op die manier gerelativeerd.

Dit zal er in elk geval toe moeten leiden, dat er minder gesproken wordt van
een 'nieuw type studenten', een 'bijzondere gebeurtenis' in de geschiedenis van
het hoger onderwijs of een 'nooitvertoonde ommekeer'. Wij worden ertoe gebracht
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een voorzichtiger terminologie te kiezen en ons niet langer omwille van het
contrast telkens maar weer te beroepen op een caricatuur van 'het' student voor
wie levensbeschouwelijk en politiek engagement niet bestaan zou hebben. Het zal
nog wel duidelijk worden in hoofdstuk 3 op welke punten nuancering aangebracht
moet
worden. Het belangrijkste is echter, dat vanuit deze inrijging van de
er
60
jaren in het historisch verloop der gebeurtenissen aan de universiteit en
in de studentenwereld een nieuw type vraagstelling ontstaat.
Onderzoek naar

activisme

Studenten en hun opvattingen, belevingen en manier van optreden kunnen
op velerlei wijze tot probleem gemaakt worden. Dienaangaande bestaat niet zozeer in Nederland,

als wel bijvoorbeeld in de Verenigde Staten een duidelijke

traditie. Toen de massaliteit, het simultaan voorkomen van eenzelfde verzetshouding overal ter wereld en de snelle verbreiding van het oproer typerend werden voor de aard van het studentenprotest, geraakten allerlei onderzoeksinstellingen aldaar in opschudding. Men probeerde de rijkgeschakeerde lappendeken van
verzet te herleiden tot een paar principes, overtuigd als men was van de werking van "gemeenschappelijke onderliggende factoren" en de principiële isoleerbaarheid daarvan. De sloganachtige titels waarmee het gedane onderzoek als het
ware werd geadverteerd, blonken niet uit door bescheidenheid. Het gebruik van
generaliserende lidwoorden, waardoor liet onderzoek meer leek te beloven dim het
tijd- en plaatsgebonden karakter ervan toeliet, onthulde eerder het geloof van
waaruit onderzoek werd gedaan dan dat eruit bleek wat het gehalte was van de
beschikbaar gekomen kennis en op wat voor informatie men mocht hopen. Volgens
de titels en de in dier voege geuite pretenties ging het over "the
"the liberated generation", "the

activists",

structural conditions". In elk geval werd zel-

den voldoende rekening gehouden met liet feit, dat het om een bepaald type protest ging, waarbij een veelheid aan opvattingen een rol speelde, waarvan slechts
enkele van invloed waren op de energie

(vaak niet eens die welke intuïtief

en naar de beweringen van de woordvoerders te oordelen van invloed zouden moeten zijn) en waarbij de historische en locale omstandigheden waaronder het verzet plaats vond, van grotere betekenis waren dan in de variabelenschema's (theorie) of uitgangspunten voorzien was. Keniston (1974) spreekt in een recente
bibliografie van het activismeonderzoek in navolging van Riesman van "Firehouse
research": "The alarm bell rings, the researcher slides down the greased pole,
rushes to the fire and begins collecting data". Vergoelijkend voegt de auteur
eraan toe, dat vanuit deze typering gedacht, veel onderzoek niettemin toch nog
bewonderenswaardig informatief is. In Nederland heeft de onderzoeker het voor-
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deel, dat de diverse onderzoekbinstellmgen niet zo gemakkelijk in staat van
paraatheid te brengen zijn. Daardoor is hij meer geneigd tot een zekere be
zonnenheid. De onderzoeker die de studentcnbeivegmg in Nederland wil bestude
ren, wordt niet zozeer gehinderd door een teveel aan onderzoek en een al te
traditionele, bijna 'algoritmische' strategie, maar eerder door een tekort aan
informatie. Over liet uemige onderzoek dat er is, komen we in de loop van deze
studie nog wel te spreken, omdat wij er in een aantal gevallen aansluiting bij
hebben gezocht.
Опь

antwoord

WLJ begonnen dit hoofdstuk met een aneLdote. Bij de opzet van ons on
derzoek wisten wc echter van liet bestaan van Daniel Koordcrs, noch van de benocmingsperikclen rond Van der Goes iets af. Bijna geheel naar Amerikaans voor
beeld, in de overtuiging dat 'variabelen' de mazen van het net moesten vormen,
dat over de werkelijkheid kan wolden heengeworpen, gingen wij ervan uit, dat
de kwestie, die wc met behulp van sociaal wetenschappelijke studie wilden op
helderen, globaal genomen verband hield met de even kernachtige als traditio
nele vraag: wie zijn de activisten (vgl. Lipset, 1972, die een belangrijk
hoofdstuk van zijn boek de titel meegaf: "Uho are the activists 7 ") 7 Wat be
weegt hen 7 kan men er een pioficlschcts van geven met behulp van de nodige va
riabelen uit het sociologisch en gedragswetenschappelijk repertoir7 Uiteinde
lijk heeft ons, zoals wc nog zullen laten zien (zie hoofdstuk 2), de handelings
theorie met behulp waarvan wij het optreden van studenten wilden analyseren,
behoed voor een voor de hand liggende eenzijdigheid. In een vrij vroeg stadium
hebben wij het streven om een profielschets te maken opgegeven. Ivij
raakten er, mede onder invloed van actuele ontwikkelingen in de verhouding stu
dent, universiteit en samenleving, meer en meer van doordrongen, dat motieven
en bcwecgicdcnen, en in aansluiting daarbij de feitelijke
inzet van studen
ten voor de verwerkelijking van hun wensen en verlangens, op niet onbelangrij
ke punten is vooitgckomen uit wat er in de loop van de jaren met studenten als
onderscheiden categorie is gebeurd. Men mag onder geen beding de actuele, his
torisch gegroeide omstandigheden uit het oog verliezen en aan de analyse daar
van mag de onderzoeker zelfs zijn streven naar generalisering en theorievorming
opofferen. Niet voor altijd natuurlijk, maar wel voor een bepaald moment, wan
neer het informatiegehalte van bestaande theorieën niet erg hoog is en de geschiedkundige rijkdom van de ontwikkelingen in en rond het optreden van studenten nog onvoldoende is uitgebuit. Welnu, wat dit laatste betreft, stelden wij
vast, dat er in Nederland in dat opzicht nog werk verzet moest worden.
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liet ondoelmatige \an de zoveelste profielschets bleek eens te meer,

toen een oppervlakkige beschouwing van de situatie, die er smds de eerste accr
ties in de loop van de 60
jaren op de universiteit is ontstaan, ons al \rrij
spoedig leerde, dat er niet zozeer een т е ш , type student of een andere gene
ratie de poorten van de academie is binnengegaan, maar dat er, al naargelang
bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe typen zijn bijgekomen, ter
wijl de oude gewoon zijn blijven voortbestaan.
wikkelingen

De

studie van dergelijke ont

reduceren tot een profielschets van de meest saillante groep

en deze bovendien nog alleen maar te vergelijken met hun collega's die zich
minder geprononceerd opstellen, leek ons niet erg wenselijk. De voorgeschiede
nis van het optreden van studenten kan m e t beperkt blijven tot de registratie
van de invloed van persoonlijke attributen. We moeten op een of andere manier
laten zien, dat de attributen die vooi een nadere analyse m

aanmerking komen,

hun wortels hebben in de brede ontwikkeling van de verhouding tussen student,
universiteit en samenleving. Juist deze perspectiefverbieding schept de voorwaarden voor het ontstaan van een veranderde kijk op het studentenleven.
Een brede

opzet

hen dergelijke globale vraag naar de aard van de verhouding student,
universiteit en sanenlcving kan het best op zijn relevantie worden onderzocht
door meer toegespitst na te gaan, welke in het heden aanwijsbare problemen dit
spanningsveld

heeft opgeroepen. Door dergelijke vragen aan de orde te stellen

en er uitvoerig op m

te gaan moge duidelijk worden, wat wij met deze studie

beogen. Het zou immers \an grote naïviteit getuigen, als iemand zou denken,
dat het inzicht in de gebeurtenissen van de 60

en begin 70 r jaren te maken

zou hebben met het antwoord op cen ondubbelzinnige vraag. Bezig zijn met
het oplossen van maatschappelijke problemen, en met cultuiele veranderingen in menselijk optreden, dat wil zeggen speuren naar de mens 'achter' deze
verande!ingen en structuren, is geen kwestie van gestage toespitsing van
vraag en antwoord op een saillant aspect, ben triomfantelijk te voorschijn toveren van die ene zin met een vraagteken, is een illusie. Men zal tolerantie
moeten opbrengen voor kringbewegingen en uitstapjes naar schijnbaar irrelevante ontwikkelingen, om alleen al de vragen goed te kunnen stellen. Wij zouden
met deze studie willen laten zien dat er niet éen vraag, zelfs niet één centrale vraag, en ook geen hiërarchie van vragen bestaat. Wat er wel is, is een
reeks naast elkaar staande en door elkaar heenlopende vragen, geworteld in de
actuele problemen van de studenten en degenen die voor hun opleiding verantwoordelijk zijn, die alle, mits redelijk geordend - al was het alleen maar door
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ze in het gelid te plaatsen - hun eigen licht werpen op een in principe complexe materie. Het belang van het spel van vraag en antwoord, dat dan volgt,
bestaat bij de gratie van de herkenbaarheid van de vraag en het heroriënterend
vermogen van het antivoord. Meer kan 'theoi ie' hier niet doen. Vandaar dat dit
geen studie in de diepte maar in de breedte zal Korden. Onze aanpak is dientengevolge, mede onder invloed van een scherpe aandacht voor de historisch gegroeide omstandigheden \vaarondci studenten ertoe zijn overgegaan hun ivcnsen en
verlangens steeds luider kenbaar te maken, een combinatie gev\ordcn van een gedetailleerd ondci zoek naar de geschiedenis \'an de Nederlandse en Nijmeegse studentenbeweging en een veldonderzoek ьaar in met behulp van 'variabelen' de weer
slag die deze geschiedenis op de Nijmeegse studenten heeft gehad, wordt nage
gaan. hij zullen dit straks de combinatie van onderzoek met een open en met een
gesloten schema noemen. De term 'open schema' verwijst naar bepaalde aspecten
van de historische methode. De analyse van het verleden gebeurt immers vaak aan
de hand van bejnppen die wel zo precies mogelijk worden omschieven, maar niet
empirisch woidcn gespeciricccrd. Ook ligt net aantal niet van tevoren vast. Л1
naar gelang de gcbcuitenisbcn, zoals die uit bronnen blijken, wordt het net
werk aan begrippen m de loop \an de analyse uitgebreid en gemodificeerd. Dit
in tegenstelling tot ondcizock met behulp van een gesloten schema ,dat juist
gekenmerkt woidt dooi een vaststaand netucik,dat getoetst kan \\ordcn op zijn
bruikbaarheid bij het vciklaren van veischijnsclen, omdat de elementen in het
ideale geval voldoende empirisch zijn gespecificeerd.
De omvangrijke reeks viagen, die een brede opzet noodzakelijk maken,
kunnen op di ie niveau's worden gelocaliseerd. In de eerste plaats kunnen er
pi oblemen gesignaleerd worden op het niveau van de veihouding student en samen
leving. De samenleving is de laatstej ai en meer dan ooit een probleem geworden
voor de student. Het omgekeerde is eveneens het geval, de student is immers
ook een piobleem voor de samenleving. Daarnaast zijn er problemen gerezen die
te maken hebben met de verhouding studcnt-univcrsitcit. Ook hieraan zijn twee
kanten

de univcisiteit is in de ogen van studenten een vraagstuk geworden en

liet omgekeerde is al cvcnzeei waar. Tenslotte is het student-zijn voor de stu
dent een probleem geworden. In ook hier is het omgekeerde waar. het studentzijn, het behoren tot de categone jonge Nedcilanders die een hogere opleiding
krijgen, schept pi oblemen ten aanzien van de eigen persoon, de individuele ont
plooiing, het zelf. De hiei gebezigde driedeling, afgezien van het onderscheid
m

twee aspecten, vindt men ook m de litciatuur. Zo heeft Willem Reuser ooit

een artikel gcuijd aan deze driehoek in de Vox Carolina (1951, jrg. 4} onder
de titel. "Universiteit, studenten en maatschappij". Bovendien sluit deze m -
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delmg aan bij de gangbare onderverdeling van de sociale werkelijkheid m een
macro-, meso- en microniveau. Door de grote hoeveelheid actuele problemen die
het spanningsveld student, universiteit en samenleving heeft opgeleverd aldus
te ordenen, hopen wij een overzichtelijke presentatie te kunnen geven van de
zaken die m deze studie aan de orde

komen.

De samenlevbng

student

een probleem

voor de

Dat de samenleving voor de student een probleem is geworden, blijkt
uit het feit

dat de studentenbeweging van de zestiger jaren en daarna een

scherpe kritiek op de Nederlandse samenleving heeft uitgeoefend, liet is duidelijk, dat de studentenbeweging aansluiting heeft gezocht bij tal van vernieuwingsbewegingen op politiek, maatschappelijk en cultureel gebied en daarbij
overging tot het formuleren van felle aanklachten tegen wat destijds het 'establishment' werd genoemd. In de formulering van haar kritiek heeft de beweging en
haar sympathisanten gretig gebruik gemaakt van links-politieke idealen en strategieën, hetgeen de \raag doet rijzen, hoe de waarneembare icrlinksing \an de
Nederlandse student in feite in zijn werk is gegaan. In het kielzog van deze
veranderingen trad een merkbare distanticiing op van kerk en traditionele godsdienstigheid, gepaard gaande met een waarneembaar, maar nog niet in kaart gebracht geaeratieconflict over politiek en religie. Door deze kritische instelling ontstond bij een deel van de studenten ook een zekere weerzin tegen de
traditionele maatschappelijke kaders w a n binnen de jonge intellectueel geacht
werd te functioneren, \ooial liet bedrijfsleven moest het ontgelden. Studenten
nemen meer dan ooit duidelijk stelling tegen bepaalde maats di appi)vormen en
zij steken hun voorkeur voor bepaalde andere niet onder stoelen of banken.
Daarbij is het echter zeer de vraag of het doorgaans brede spectrum aan politieke voorkeuren bij de veranderingsgezinde studenten wel zo'smal' ter linkerzijde mag worden voorgesteld als soms wel eens gedaan wordt.
De sluaent

een probleem

voor de sarre^ Іе гпп

De student is op zijn beurt een probleem voor de samenleving. De aaid
van deze problematiek wordt in de eerste plaats bepaald door de grote aantal
len studenten. In dat opzicht spieken de bewindslieden van de afgelopen 10
jaar duidelijke taal. De bij de wet gewaarborgde vrijheid van onderwijs komt
meer en meer m conflict met de situatie op de aibeidsnarkt als ook met de ge
ringe speelruimte die de economie nog laat. De kosten van het hoger onderwijs
zijn oneienredig hoog, waardoor de student steeds nadrukkelijker op zijn plaats
moet worden gevvezen. Zowel de duur van de opleiding als de intensiteit waarmee
hij geacht wordt te studeien worden meer en meer gedicteerd vanuit de enge mar-
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ges die de economie nog vrij laat. \ooits is de student een probleem voor de
samenleving, omdat hij door zijn gedrag eerder een criticus van de samenleving
blijkt te zijn dan een toekomstig lid van het kader dat de verantwooidclijkheid voor de goede orde op zich uil nemen. De reproductie van de elite is door
de verandciingen van de afgelopen tijd ernstig in gevaar gebracht. Bij het bedrijfsleven kan men de tendens uaarnemen de verzorging van de opleiding van medewerkers meer en meer in eigen hand te nemen. Soms lijkt het erop alsof de
universiteit liet crediet ,dat haar van oudsher оіпмііс van het onontbeerlijk
intellect dat binnen haar poorten werd gevormd is geschonken, heeft verspeeld.
Vast staat, dat de samenleving de academici die er nog te venvachten zijn, m e t
allemaal nodig heeft.
Nu is het gezien de opzet van dit onderzoek, waarin ue alleen studen
ten zullen ondervragen, onmogelijk een scherpe analyse te maken van de menin
gen, zienswijzen en vcruaditmgen met betrekking tot studenten en hun positie
m

de samenleving. Vandaar dat uij van de zojuist geschetste problemen in ver

band met de houding die de samenleving ten opzichte van studenten heeft inge
nomen, vooral de ontstiansgcsduedenis zullen nagaan

De daaivóór geschetste

problemen,die te maken hebben met de houding van studenten ten opzichte van de
samenleving, zullen uij vooial onderzoeken met behulp van de informatie die wij
van studenten zelf hebben gekregen. Daarnaast zullen KIJ op dit punt overigens
ook van de studie dei geschiedenis gebruik maken.
ft- uni ìcrc

U 11 cc · ; mice"]

О'г Je

Suuucrt

Op het middenniveau w a r uc de universiteit aantreffen, constateren
wc een vergel ijkbaie problematische situatie

de student heeft pioblemen met

de univcisiteit en het omgckccide is ook gemakkelijk aantoonbaar.
Om met het eeiste te beginnen, de e n tische stellingname ten aanzien
van de samenleving liet ook de universiteit niet onberoerd. De studenten eis
ten voor zichzelf een duidelijke vorm van nedezeggenschap op. üc bestaande
hieiaichischc veihoudingen werden afgewezen. In de plaats daaivan kwamen geledingen die elk hun eigen vcrtcgcnwooidigers afvaardigden naar bestuurs- en beleidsorganen. De \\eg die de universiteit heeft moeten gaan om tot een dergelijke reorganisatie te komen is verre van gemakkelijk geweest. De beroeringen
rond de democratibeiing van de universiteit liggen ongetwijfeld menigeen nog
vers in het geheugen. Thans kunnen we ons gaan afvragen welk spoor de beweging bij de hedendaagse studenten heeft achtergelaten. De aanval op de universiteit ging ook gepaaid met een scherpe bewustuordmg van de functie die de
wetenschap in de samenleving vervult of dient te veivullen. Li ontstond een
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wetenschapsopvatting, die m haar aanval op het ideaal van een waardevrije
wetenschap, zoals dit tot dan toe gehuldigd werd, op zoek g m g naar een of
andere vorm van maatschappelijk engagement. De voortvarendheid waarmee dit ge
beurde doet de vraag rijzen naai de achtergrond van deze tendens tot politise
ring en het effect dat deze gehad heeft op de beleving bij studenten van de op
leidingssituatie van dit ogenblik. Het activistische optreden van studenten
gericht tegen de traditionele universiteit vraagt zonder meer om een nadere
analyse. De universiteit is voor de student verder nog een probleem, inzoverre
hij ervaart hoezeer de studie wordt verzwaard en de opleiding gestroomlijnd.
Voor zover deze maatregelen door de toestand van de economie en op de arbeids
markt worden ingegeven, zijn de motieven duidelijk, maar daarmee is uiteraard
nog niet gezegd, dat ze dooi de studenten als geldig worden erkend. Het is
zeer de vraag of studenten vandaag de dag op de universiteit nog wel vinden
wat zij zoeken. Zeker nu steeds duidelijker wordt, dat door het verduisterde
maatschappelijke perspectief van een academische opleiding de middelwaarde van
de universiteit voor het bereiken van een goede maatschappelijke positie steeds
meer aan het tanen is (in 1977

3.6Ü0 werkloze academici), ontstaat de vraag

naar wat een universiteit in oen dergelijke situatie moet zijn. hconomisch gemotiveerd dirigisme lijkt nauwelijks een adequaat antwoord. Iloezeci de studenten zich ook de enge marges icaliscrcn waarbinnen zij aan hun critiek gestalte
kunnen geven - dat er bezuinigd moet wolden, lijkt onvermijdelijk -, toch
blijft hun verzet voortduren. De λ,οηιι waarin is echter in de afgelopen jaren
nogal wat veranderd, liet massale demociatJberingb-cnthousiasmc is geluwd en
thans treft men op de Nijmeegse universiteit een versplinterde, van korte erup
tie naar korte eruptie vooi tkiabbclende studentenoppositie aan. In dat opzicht
lijken de zeventiger jaren een andere periode te hebben ingeluid.
De student

een probleem

voor de

umversztezt

De icactie van universitcitswege op de gebeurtenissen van de afgelopen
jaren doet vermoeden, dat de student ook een probleem voor de universiteit is
geworden. Hier wordt de aard van de problematiek eveneens bepaald door de enor
me schaalvergroting die de laatstejarm heeft plaatsgevonden. Hoewel de uni
versiteit bedoeld is als een instelling waai men zich dient te bekwamen in het
beoefenen van wetenschap, kan zij deze doelstelling onder de huidige omstandig
heden steeds minder overtuigend waarmaken. Onderwijs en ondcizock verdringen
elkaar om het hardst, omdat er zoveel onderwijsvragers zijn en het onderzoek
desondanks tot een van de meest wezenlijke taken van de univeisiteit gerekend
wordt. Het wordt steeds onduidelijker wat men met al die studenten aan moet.
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Daar komt nog bij dat de behoefte aan wetenschappers en critisch intellect,
zeker nu het al geruime tijd in zulke grote reserves wordt aangevoerd, nog nau
welijks een maatstaf is voor het beleid ten aanzien van de grote groep studen
ten, waardoor de wetenschappelijke doelstellingen van de opleiding, zeker in
de vorm waarin deze thans wordt gerealiseerd, steeds meer op de tocht komen
te staan en de beweegredenen een academische opleiding te kiezen en te conti
nueren een steeds onduidelijkere vorm aannemen. De sectoren van wetenschap die
ook nog eens vanuit de inhoud van hun vakgebied onvoldoende gesteund worden
in de eisen die er aan studenten gesteld mogen worden - de sociale wetenschap
pen -, lijken het

meest gebukt te gaan onder de ongebreidelde toeloop, met al

le gevolgen van dien. In deze sectoren worden professionele training en oplei
ding tot het beoefenen van wetenschap mede onder de druk van de verwachtingen
van grote groepen studenten voortdurend met elkaar geconfronteerd in de hoop
ooit een sluitende structuur te vinden die aan iedereen een plaats biedt. Daar
bij stuit men in universitaire kring echter steeds weer op de vraag wat studen
ten nu eigenlijk willen. Men realiseert zich echter in toenemende mate dat een
antwoord op die vraag - stel dat een antwoord bij benadering mogelijk is - in
feite het schrikbeeld oproept van een schier onmogelijke opgave; zij willen
immers van alles en nog wat en niemand weet daaruit directieven te destilleren
voor de inrichting van het onderwijs. Studenten en hun studie worden een pro
bleem dat vooral degenen die voor hun begeleiding en de welzijnszorg onder hen
verantwoordelijk zijn, voor een enorme opgave stelt. Daarbij doet zich de
vraag voor in hoeverre de student nog wel een aparte categorie is waarvoor spe
cifieke, op deze groep afgestemde voorzieningen moeten worden getroffen. Лап
de noodzaak van een bevoorrechting van de student wordt heden ten dage serieus
getwijfeld. Het lijkt niet uitgesloten, dat in de naaste toekomst de problema
tiek van de studenten eerder in het kader van een landelijk jongerenvraagstuk
dan in dat van een plaatselijk universitair studentenvraagstuk gezien zal wor
den.
Voor deze groep problemen, waarbij de universiteit en niet zozeer de
houding van studenten centraal staat, geldt hetzelfde als wij boven ten
aanzien van problemen op het naast-hogcre niveau opmerkten : wat wij op
dit punt zullen onderzoeken is de historische groei van deze problema
tiek. Daar waar het vooral vragen aangaande de houdingsverandcring van studen
ten betreft, zullen we ons ook nog baseren op infonnatie verkregen van de stu
denten zelf.
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Het student-ztjn

een probleem

voor de eigen

persoon

Op het niveau van de eigen persoon - het micro-niveau - is het studentzijn, dat wil zeggen zijn rol en positie, voor de studenten een probleem geworden.

Deze

problematiek houdt eerst en vooral verband met de onduidelijke

maatschappelijke identiteit van de student in deze tijd. De achting die studenten m vroeger tijd zomaar kregen op basis van een met behulp van passende
initiatie verkregen positie in de studentikoze studentenoiganisatie, heeft
plaats moeten maken voor anonimiteit en gebrek aan erkenning. Van
dorée

zijn de studenten langzamerhand jeunesse

jeunesse

manquee geworden. Hij moet m e t

alleen de achting, maar ook de vroegere zekerheid van een soepele carrière ontberen. Het rendement van een zo ijverig mogelijk engagement met do opleiding
en zijn rol van aankomend

intellectueel is erg onzeker geworden. De beroeps-

mogelijkheden voor academici zijn zoals gezegd aanzienlijk afgenomen. Het ziet
er thans zelfs naar uit dat de speurtocht vanaf

circa 19t>S

naar nieuwe rollen, nieuwe beroepsvelden en het ontwerpen van alternatieve kaders vooi een maatschappelijke functie als academisch gevormde irmnddcls behoorlijk stagneert. Dan is er nog een ander punt. Doordat hem gevraagd wordt
ruime investeringen te doen m de zogenaamde earmng

power van een acamischc

opleiding (dat wil zeggen het vermogen op titel alleen aanspiaak te kunnen maken op een goede salarispositjc), komt de tegenwoordige student
vooi grote financíele problemen te staan. Bovendien is het gezien de dreigende
werkloosheid niet eens zeker of hij voor zijn investering wel het nodige terugkrijgt. Paradoxaal genoeg wordt daarom aan weer andere studenten die investering ontraden. Hen wordt gevraagd af te zien van een universitaire studie om
daarmee te vooikomen dat een academische loopbaan vooi velen valse hoop wordt.
Het gevaar van 'ovcrpioductie' maakt het student-zijn tot een problematische
en vage rol. De student als sooale categorie is aan het verdwijnen waardoor
deelname aan het hoger onderwijs grote kans loopt niet meer te zijn wat de studenten en hun ouders ervan verwachten.
Len belangrijk gevolg van deze verandering m de positie van de student,
dat hier en daar in de literatuur genoemd wordt (vgl. Ter Hoeven, 19"ü), is de
afnemende bcicidheid de uitstelfunctic van het student-zijn te onderschrijven
en zich te gedragen als iemand die zich nog duidelijk in het voorportaal van
de wetenschapsbeoefening of de professie bevindt. Vroeger betekende studentzijn inderdaad uitstel: opschorting van wensen en verlangens tot een later tijdstip waarop men als het ware dubbel kon gemeten van de privileges waarvoor men
zich tijdens de opleiding zoveel moeite had getroost in de vorm van een door-
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gaans opvallende geboorzaamhcid, beschaafdheid en beheersing. Thans val men
onmiddellijk zelf аап bod komen, hetgeen ongetwijfeld in strijd is met de tra
ditionele verwachting van een grote bereidheid zichzelf met het oog op later
het nodige te ontzeggen. Maai

dat 'later'

is zo onzeker en in vele opzich

ten zo discutabel dat het een \rrdag is hoeveel studenten die bereidheid tot
uitstel nog bezitten en uaar \sij deze vooral aantreffen. Uiteraard draagt ook
het wegvallen van de traditionele studentenorganisaties en van het georgani
seerde gezellighcidslevcn in belangrijke mate bij tot het onaantiekkclijke ge
zicht - hoezeer ook pas binnen de pooi ten van de academie opgemerkt en niet
daarvóór - van het student-zijn. De giote stad is net zo onoverzichtelijk voor
studenten als zij dat voor elke willekeurige jongere is. Zij is het meest dirci, te lee fklimaat gcwoiden, waai de student net als ieder ander op is aangewezen voor ontspanning en de serieuze ¿aken des levens. Het tussenstation der
veienigmgcn, disputen, studiei.lubs bestaat niet meer, althans niet in die mate dat van een mcrkbaic opvang kan worden gcspioken. Ln het is zeer de vraag
in hoevcne de sociale opvang in studentenbonden, actiecomitcs en politieke
studentenorganisaties enig soelaas biedt. Daar komt nog bij , dat de opname
van liet individu in gioteie verbanden een zaak is waarvoor geen al te grote
interesse lijkt te bestaan

De hedendaagse student lijkt kleinschaligere een-

heden te vcikiezcn waai naai alle wanschijnlijkheid meer plaats is voor emotionele bctiokkcnhcid, lelationccl experiment en gedeelde lichamelijkheid. Kij
zullen daar in ons onderzoek nog de indicaties voor leveren
De Pt7'fi bel míen

гі

'+ril

л ne¡, e sen van het ει

ident-?ijn

Tenslotte is liet opvallend hoezeer het pcisoon-zijn, de eigen ontplooi
ing, en het zelf een piobleem is voor degene die de stap naar het hoger onder
wijs heeft gezet en student is gcwoiden. Massaliteit, anonimiteit en het ver
loren lopen m grote gioepcn eeiste- en oudcrcjaais zijn alle evenzovclc teke
nen van het ongcoidend vciloop van de initiatie in het universitaire gebeuren.
liet ligt voor de hand, dat m een dergelijk sociaal klimaat hoge eisen worden
gesteld aan het vermogen behoefte aan contact, gezelligheid en uitdaging in bevridigcnde mate af te stemmen op de i cali sermgskansen voor een dergelijke
vorm van omgang. De sociale intcgiatie komt op die manier giotcndccls m de
sfeer \an de eigen contactuele vaardigheid te liggen, hetgeen een onderzoek
wettigt naar de vraag, welke uitwerking dit op zichzelf teruggeworpen worden
heeft cp de sociale betrekkingen die men aanknoopt en de problemen die er in
deze sfeer bestaan.
De eigen persoon, het zelf en hoe men dit heeft leien waaidcrcn lijkt
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door de afwezigheid van adequate en voldoende georganiseerde verbanden een belangrijk steunpunt te zijn voor hetgeen men in de contactuele sfeer onderneemt.
Het is althans erg onwaarschijnlijk, dat men in dat opzicht meteen op een groep
kan terugvallen zoals dat in vroeger dagen het geval was.
De eigen persoon, het zelf is ook een probleem geworden inzoverre het
steeds minder duidelijk is waarvoor men studeert. De legitimatie van een geengageerde onderwijsdeelname is een schaars goed, waardoor de student het gevoel heeft - zo menen wij het althans waar te nemen - de zin en betekenis van
de studie uit eigen koker tevoorschijn te moeten toveren. De vraag is of dit
een realistische eis is aan jonge mensen die voorlopig alleen met een vage belangstelling of met het oog op een paar toevallige modellen of op basis van
enigerlei stimulans van buitenaf aan hun studie zijn begonnen.
Problematische sociale integratie en een 'schaarste' aan zin en betekenis van een verblijf aan de universiteit doen de vraag rijzen naar een eventuele vlucht in riskante gewoonten of

naar de omvang van eventuele negatieve er-

varingen in het contact met medestudenten. Tevens kan men de vraag opwerpen of
de studentenbeweging en het activistisch optreden daarbinnen, inderdaad een
antwoord is op de leegte en de inertie die de hedendaagse student lijken te plugen, zoals sommigen beweren.
De orde die wij op deze wijze in de baaierd van vragen hebben aangebracht,laat zien over welk een complexe problematiek het gaat. Juist het gebrek aan informatie heeft ons ertoe aangezet de probleemstelling op dergelijke
vragen toe te spitsen en ze in het onderzoek op te nemen.
Zoals gezegd doen wij dat met behulp van een geschiedschrijving van
de studentenbeweging en een daarop gedeeltelijk aansluitend veldonderzoek.
Het feit dat de geschetste problematiek die het spanningsveld student,
samenleving en universiteit heeft opgeleverd, van de zijde van samenleving en
universiteit zijn beslag heeft gekregen in visies en maatregelen van de landelijke overheid en het universitaire bestuur en

van

studentenzijde in een

georganiseerde oppositie die in de loop van de zestiger jaren is begonnen,
schept de mogelijkheid een deel van de geschetste problematiek te verhelderen
door de driehoek universitair bestuur, overheid en studentenbeweging historisch
te analyseren. Deze driehoek is als het ware de institutionele verbijzondering
van het spanningsveld dat in zijn volle omvang voorwerp van deze studie is.
Daar waar de opvattingen, belevingen en handelwijze van studenten in de problematiek centraal staan, is niet alleen een historische analyse,maar in aanvulling daarop ook directe ondervraging,een bron van informatie en inzicht.
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Een vergruisde
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institutie

Toegcbpitst op de zojuist vermelde driehoek en toegespitst ook op de
indruk die elke goede observator van de ontwikkelingen m de opvattingen, be
levingen en handelwijze van studenten kan hebben, wekt een beschouwing van de
problemen waarmee de universiteit vandaag de dag te kampen heeft, zonder meer
de indruk met een verjrwisde

institutie te doen te hebben. De universiteit is

een vat vol tegenstrijdigheden.
Op bestuurlijk niveau treffen we op allerlei domeinen grote tweeslach
tigheid aan. De toegankelijkheid van het hoger onderwijs is beleidsmatig in
flagrante tegenspraak met het hoog houden van de standaard

van wetenschappe-

lijkhcid. Fen institutie, uaarm onderwijs en onderzoek, hoezeer ook bedoeld
om elkaar te bevruchten, in één opleidingsprogramma, geschikt voor zeer vele
studenten, met cl kaai verzoend moeten wolden, moet zich op den duur wel ontwikkelen tot een januskop met aan de ene kant een waterhoofd en aan de andere
kant een

klein

kinderkopje. Afkeer van selectie gaat gepaard met niette-

min een grote nadruk op de kwaliteit van het universitaire onderwijs en de
daaruit afgeleide eisen waaraan elke student hoe dan ook moet voldoen. Steeds
maar weer wordt de doelstelling van de universiteit omschreven en benadrukt
m termen ontleend aan de zuiver wetenschappelijke practijk, terwijl niet alleen de wet, maar ook de publieke opinie en het daar nauw mee verbonden verwachtingspatroon van de student zelf, grote nadruk leggen op maatschappelijke dienstverlening en het opleiden van functionarissen. Fr is ook tegenstrijdigheid op
het niveau van de intredebewakmg. Studentenstops worden onaanvaardbaar genoemd en in strijd met de vrijheid van onderwijs. Niettemin wordt hier en daar
om practischc redenen de numerus iixus ingesteld. Loting wordt niet in strijd
geacht met het bij de wet geregelde recht van het diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs, omdat het lot iedereen kan treffen. Toch weet iedereen
dat de met liet recht van het diploma nauw verbonden inzet van de middelbare
scholier ernstig wordt geschaad. Gewogen loting maakt de zaak alleen maar erger, al wordt eimee beoogd, dat daardoor het lot minder willekeurig toeslaat.
Aan de zijde van de opvattingen, belevingen en vooruitzichten van degenen die de universitaire gemeenschap uitmaken - in het bijzonder de studenten - zijn er evenzovele tekenen van een vergruisd beeld. In de eerste plaats
al moet worden vastgesteld, dat de problemen die de veranderde zienswijze van
studenten in politiek opzicht, maar ook daar waar het de houding ten aanzien
van de universiteit en de eigen positie betreft, heeft opgeleverd, niet voor
iedereen even groot zijn. De deelname aan een studie ter voorbereiding op een
taak in de gezondheidszorg, rechtspleging en/of algemeen bestuur lijkt nog
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voldoende te zijn ingebed m

een beroepsstructuur die redelijke \ooruitzich-

ten biedt. De anticipatie daarop heeft zonder twijfel zijn weerslag op inzet,
legitimering en eigen identiteit. De studenten sociale wetenschappen, bijvoor
beeld, lijken er in dat opzicht veel minder gunstig voor te staan. Daar komt
nog bij dat de studenten, nu ze in zo giotoi getale en met een ongekende diver
siteit aan achtergrond, politieke en levensbeschouwelijke opvoeding en met
sterk uiteenlopende milieu-ervaringen, de universiteit zijn gaan bevolken, in
toenemende mate geconfronteerd worden met een verwarrende diversiteit aan po
litieke visies en verwachtingen ten aanzien van de onderwijsdeelname. De uni
versiteit is een baaierd van maatschappijvisies en belangengroeperingen gewor
den. Men kan zich zelfs afvragen in hoeveel 'werelden' het student-zijn van
daag de dag is opgedeeld. Op de universiteit zijn meer partijen dan waar ook.
Tenslotte draagt ook de studentenbeweging zelf bij tot het vergruis
de beeld. De eenheid in de oppositionele gelederen is nooit erg groot geweest.
Vanaf het moment dat de beweging georganiseerd raakte, zijn er telkens groe
peringen bijgekomen, terwijl er slechts weinige zijn verdwenen. En al deze
partijen betwistten eikaars diagnose en therapie. Het gevecht om de juiste
strategie duurt tot op de dag van vandaag. Ook richtte men de speerpunt van
actie telkens weer op iets anders. De strijd om materiele belangen werd ver
drongen door het zich sterk maken voor een critische en democratische univer
siteit. Later moest de maatschappij in zijn geheel het ontgelden. Daarna ont
stond aandacht voor de meer geestelijke belangen van de student, die in een
vijandig studieklimaat van zichzelf en zijn omgeving vervreemd raakte. Nog is
het evenwicht van een georganiseerde standpuntsbepaling ten aanzien van zowel
de eigen belangen;als ook de functie van de universiteit en de verantwoordclijkheid van de samenleving m e t bereikt. Nog steeds wijst de geringe werf
kracht van hetgeen m het Landelijk Overleg Giondraden (LOG) tot stand komt
op verdeeldheid.

Deze schets van de vergruisde universiteit kan door iedereen op grond
van

eigen ervaring worden aangevuld. Uij gaan ervan uit een herkenbaar

beeld te hebben getekend. Toch moet men ook weer m e t te zwaar tillen aan deze
problematiek. Elke tijd heeft zijn problemen op het gebied van de initiatie
van jonge mensen in de maatschappij, waai aan zij zelf straks vorm moeten ge
ven. De simpele presentatie van de problematiek mag dan ook niet de suggestie
wekken, als zou het om een duidelijk omlijnde en eenvoudig oplosbare probleem
situatie gaan. We moeten echter de realiteit van de vergruisde universiteit
onder ogen durven zien. Een dergelijke bereidheid wekt het verlangen naar meer
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informatie en inzicht, niettegenstaande het feit, dat ook de hier geschetste
problematiek op voorhand gerelativeerd kan en mag worden, al naar gelang de
ervaring die men ermee heeft.
Uiteraard mag de lezer venvachten, dat de opsomming van actuele problemen en vragen in de loop van deze studie op tal van punten een toespitsing
krijgt in de vorm van concrete onderzoeksvragen, waarop in het onderzoek onder
Nijmeegse studenten een antwoord wordt gegeven. Wij wachten echter met deze
toespitsing tot na de geschiedenis van de Nederlandse en in het bijzonder de
Nijmeegse studentenbeweging. Deze beslissing verdient, evenals de keuze voor
het werken met een open en gesloten schema, een duidelijke motivering. Deze
treft de lezer aan in het nu volgende hoofdstuk.
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EN

W E R K W I J Z E

Vooral in de sociaal-psychologische literatuur, maar ook in de sociologie wordt de laatste tijd veelvuldig geschreven over een 'crisis' in de sociale wetenschappen. Dit heeft zijn weerslag gehad op deze studie. Het onderzoek, waarvan in deze bladzijden verslag gedaan wordt, is uitgevoerd in een periode, waarin de psychologiebeoefcning aan de sociale en culturele kant van
de reeks te bestuderen gedragsverschijnselen in sterke mate geplaagd werd door
twijfels aan theorie en methode. In een dergelijk klimaat is het geenszins verrassend, dat onderzoekers,die deze twijfels in weerwil van hun crisisachtig
voorkomen en lastige opdringerigheid zijn gaan waarderen als een uitdaging, op
zoek gaan naar nieuwe wegen. Wij hebben dat gedaan in het kader van de ontwikkeling van de cultuurpsychologie als een vrij nieuwe en algemeen georiënteerde
discipline in de sociale wetenschappen. Daarbij speelde het object van onderzoek uiteraard een belangrijke rol.
Het nu volgende hoofdstuk is in de

gedaante van een procesbeschrij-

ving van deze speurtocht naar een alternatief voor het gangbare veldonderzoek
en van een verantwoording van onze werkwijze,noodzakelijkenvijze gedetailleerder dan iemand die direct wil doorstoten naar wat deze studie heeft opgeleverd,
misschien wenselijk acht. Wij vragen de lezer echter om ons voor een korte
tijd te volgen in een poging onze aanpak zodanig te motiveren en uit de doeken
te doen, dat daaruit meteen blijkt wat de waarde kan zijn van het type onderzoek dat wij gedaan hebben. Uiteindelijk moet de 'crisis' die de sociale wetenschappen schijnt te kwellen, overwonnen worden door aan de slag te gaa η en te
laten zien dat een bepaalde manier van werken inderdaad bruikbare kennis op
levert.
In de eerste paragraaf zullen we een aantal duidelijke richtlijnen af
leiden uit de aloude controverse tussen de verdedigers van onderzoek gericht
op de opbouw van een nomothetisch kennisbestand en de voorstanders van een meer
idiografische, op de kennis der geschiedenis en het begrijpen van culturele
ontwikkelingen afgestemde werkwijze. Natuurlijk kunnen we hier onmogelijk vol
ledig zijn. In plaats van een uitvoerige bespreking te wijden aan deze histo
rische controverse, hebben wij gekozen voor de weergave van een verwante pole
miek over het statuut van de sociale psychologie. Daaruit hebben wij een aan
tal richtlijnen afgeleid. De belangrijkste richtlijnen hebben betrekking op de
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wenselijkheid historisch onderzoek te combineren met een veldonderzoek dat de
neerslag van bepaalde historische ontvakkelingen registreert en onderzoekt op
zijn gedragsimplicatieve betekenis. In dat verband is paragraaf twee gewijd
aan een beschrijving van liet type geschiedschrijving dat wij plegen, aangevuld
met een verantwoording van de in het veldonderzoek gehanteerde observatiemethode: de schriftelijke ondervraging. De derde paragraaf is gewijd aan de in dit
onderzoek toegepaste handelingstheorie, de sociale leertheorie van Rotter. Deze theorie bevat een aantal formele kenmerken die haar bijzonder geschikt maken voor het vervullen van een brugfunctie tussen geschiedschrijving enerzijds
en onderzoek met behulp van variabelen anderzijds. In de vierde paragraaf wordt
in het kort het programma gepresenteerd dat in het verdere verloop van deze
studie concreet zal worden afgewerkt.
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WFTENSCHAPSTHEOPETISCh VOORSPEL

Een sociaal-uetenschappelijke benadering van zulk een complexe problematiek als we zojuist hebben geschetst, lijkt niet geheel probleemloos. Hocuel
op intuïtieve gronden mag uorden aangenomen,dat het om een belangrijke groep
jonge mensen gaat die,als deelnemers aan een van de meest wezenlijke instituties in onze samenleving,op zoek zijn naar hun maatschappelijke identiteit,
toch is daarmee nog niet gezegd,wat er nu precies onderzocht moet worden en op
welke wij ze. Het is een onderzoeksdomein, dat zich nog nauwelijks in een (Nederlandse) onderzoekstraditie kan verheugen. Vele wegen lijken nog naar Rone
te voeren, iets dat doorgaans niet gezegd kan worden van bijvoorbeeld de taalpsychologic waar al met het nodige vallen en opstaan de vcrklanngsalternatieven zijn uitgekristalliseerd en tot een k l e m aantal teruggebracht. Het object
van onderzoek staat nog niet vast, ook al liggen er een aantal duidelijk probleemsituaties. Studenten vormen bovendien een veelkleurige categorie. Zij
nemen inmiddels deel aan zoveel aspecten van liet sociale leven, op het niveau
van de landelijke politiek, de universitaiie belcidsorganisatie en de persoonlijke emancipatie van de jeugd, dat het ongewenst zou zijn zich bij een beschrijving al bij voorbaat te laten inperken door overwegingen die onvoldoende
rekening houden met de complexiteit van het verschijnsel student.
Dit uitgangspunt vrtaagt om een ν cel-omvat tende beschouwings- en werk
wijze. Bij de keuze daarvan hebben wij ons nogal wat gelegen laten liggen aan
de wijze opmciking van Rapoport

(1959), dat "the stuff from which human re

lations and social structure are made is not evident intuitively" (ibid. p.
551). Wat wc hebben, zo zegt hij, is een hele leeks gebcuitenissen en daaruit
moeten de fundamentele gegevens waarmee de sociale onderzoeker wil wer
ken, geabstraheerd en gedistilleerd worden. Hij voegt er enigszins teleurge
steld aan toe. "This pioccss of selection is so laboiious and involved, that
it often constitutes the bulk of his effort and so he hardly ever gets aiound
stating 'postulates'" (Ibid. p. 551). De verschijnselen ,die aanleiding geven
tot problecmervarmg, beleidsvragen en wetenschappelijke vraagstellingen, Lig
gen bepaald niet voor het oprapen. Bovendien is er in de sociale wetenschappen
geen algemeen erkend opzicht onder hetwelk men de verschijnselen het beste be
studeren kan. Voor de stof, het object der fysica, is dat uitgebreidheid of
beweging, voor de sociale wetenschappen kan niet in één twee drie een vergelijkbaar opzicht aangegeven worden.1 Ite gaan ervan uit, dat Rapoport

gelijk

I) Roskam (1472, o. 29) stelt, dat "het onderscheiden aspekt waaronder gedrag
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heeft. We moeten ons de inspanning getroosten van een moeizaam selectieproces,
in ons geial bovendien op een tene.i.n.dat nog niet zo scherp in kaart is ge
bracht.
Nu zijn er de laatste jaren tal van auteuis die, elk op hun gebied
en op hun manier, de huidige stand van zaken in de psychologie nogal negatief beoordelen.2 Ivat ons opvalt is, dat ze eigenlijk allemaal op een oí andere uijze de vraag herhalen ivaar het in de sociale wetenschappen of gedragsuetenschappen over gaan moet. In de gedachtengang van Rappoport zou men kunnen stellen, dat men zich m bepaalde gedragswetenschappelijke
klingen steeds meei en meer begint af te vragen, hoe dat distillatieproccs in
zijn vverk dient te gaan. Is sociaal-ivctenschappelijkc arbeid altijd

gericht

op de opbouiv van een nomothetisch kennisbestand of gaat het in vele gevallen
eerder om een expliciete alliantie met de historicus en de beoefenaar van de
cultuuruetenschap in uitgebreide zin 9
Het spreekt vanzelf, dat niet elke tak van bijvoorbeeld de psychologie in genoemde z m problemen heeft met haar eigen identiteit. Zo kan men bij
Vossen (1976) lezen, dat de bestudering van de biologische grondslagen van het
menselijk gedrag nog steeds in hoge mate gestuurd en gelegitimeerd wordt vanuit de nomothetische pia^tijk m de biologie en diemie. Ook de mathematische
psychologie en de leer der menselijke verrichtingen en vaardigheden ontvangt
in zekere mate haar identiteit van hulpwetenschappen, bijvoorbeeld mathematica, logica, computerscience en/of linguïstiek.3 Zij hebben nauwelijks problemen en delen in de (betrekkelijke) rust die de natuurwetenschappelijke practijk, althans in vele sectoren van deze wetenschap, kenmerkt. Wij willen met
het navolgende deze rust in geen enkel opzicht verstoren. Ivaar we de aandacht
op willen vestigen is, dat de psychologiebeocfcning aan de sociale en culturele kant van de iccks te bestuderen gedragswetenschappelijke fenomenen, niet
beschikt over eenzelfde structurerende alliantie met achtenswaardige takken
van wetenschap als waarin andere sectoren van de sociale wetenschappen zich
kunnen verheugen. Vandaar de giote twijfel over welke regels er gevolgd moeten
worden om menselijke gissingen over de toedracht der gebeurtenissen uit te
zuiveren en om te vormen tot mededeelbare, redelijke, aanvaardbare en nuttige
wordt geobserveerd en geanalyseerd keuie
(heet)". Volgens Simon (1957) zijn
er minstens twee opzichten waaronder men gedrag dient te observeren en analyseren, namelijk keuze en beïnvloeding.
2) Zie Gergen, 1973, Glass, 1972, McGuire, 1973, Newell, 1972; Moscovici,
1972; Cronbach, 1975.
3) In G. Kempen (1975) kan men lezen wat de taalpsychologie te danken heeft
aan haar alliantie met logica, mathematica, computerwetenschap en linguïstiek.
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kennis, waarop men op critisch-rationele gronden steeds zonder bezwaar mag terugkomen.
De wetenschapstheoretische discussie met betrekking tot de hier opgevrorpen vraag vertoont al exen grote tekenen van 'crisis' als de psychologie
zelf.' Niet elk onderdeel van deze discussie is overigens even ter zake voor
wat onze poging betreft een bruikbare onderzoeksorientatie te kiezen. Wij hebben het meeste gehad aan de op social

issue

oftewel

veldonderzoek toegespit-

ste polemiek tussen Gergen (1973) en bchlenker (1974). De standpuntbepaling
ten aanzien van deze versie van een vrij oude en voortdurende controverse over
de aard van de wetenschappelijke practijk, is richtinggevend geweest voor onze
wij ze van onderzoeken, vandaar dat we de rest van deze paragraaf daaraan willen besteden.
De oontrooerse

tussen

Gergen en

Schlenkev

Gergen liet onlangs een artikel verschijnen onder de titel

socia]

psychology as history. Daarin presenteerde de auteur de volgende hoofdstelling
"een analyse van theorie en onderzoek in de sociale psychologie laat zien,
dat theorieën over sociaal gedrag voornamelijk reflectie zijn op eigentijdse
geschiedenis, ook al zijn de onderzoekmethoden wetenschappelijk van aard"
(Gergen, 197^5, p. 3Ü9j. Geigen veibindt aan deze stelling de consequentie dat
sociale ps>chologie ook moeilijk anders dan een soort eigentijdse geschiedschrijving kan zijn, omdat de feiten waar ue mee tcnaken

krijgen onheihaal-

baar en in sterke mate aan wijzigingen naar plaats en tijd onderhevig zijn.
Hij voert als voornaamste argument aan, dat culturele

veranderingen,

vooral op

die gebieden waar ook de belangstelling van het bredere publiek op gericht is,
het de onderzoeker onmogelijk maken algemene principes vast te stellen of de
relevante predictoren te isoleren. Lcn voorbeeld waaince Cergen zijn argumentatie illustreert is voor ons van speciaal belang, namelijk liet studentenactivisme. Onderzoek op dit gebied laat zien,dat de factoren die activisme beïnvloeden onmiskenbaar van tijd tot tijd veranderen en dat de theoretische principes en ontdekte regelmatigheden zeer sterk afhangen van de historische omstandigheden.
Bij het bovenstaande argument dient nog een tweede te worden gevoegd
namelijk, dat de wetenschap als een voortdurend communicatiesysteem (Back,
1963) op haar beurt de samenleving beïnvloedt en zodoende de aard van de vast]) Om een indruk te krijgen van deze 'crisis' leze men bijvoorbeeld het themanummer over de crisis in de psychologie van het ^ederlands Tijdschrift
voor
Psychologie
(1977).
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gestelde (causale) relaties zich telkens wijzigt. Zo raken mensen bijvoorbeeld omtrent hun eigen gedrag geïnformeerd en kunnen het veranderen, waardoor
de oorspronkelijk juiste uitspraken hun geldigheid verliezen. Sociaal-psychologisch onderzoek resulteert dan ook m e t in een cumulatief kennisbestand, omdat het nooit de grenzen van historische vooruaarden en onvermijdelijke terugkoppeling naar de samenleving kan overschrijden.Het ligt daarom voor de hand
de legitimatie voor een sociaal-wetenschappelijk onderzoeksactiviteit niet te
zoeken m de bijdrage die deze kan leveren aan het tot stand komen van een
nomothetisch bouwucrk, waar zoveel mogelijk kennis omtrent het menselijk gedrag in ondergebracht zou moeten worden. Integendeel, de betekenis ligt

m

een stilzwijgende alliantie met de historicus die op sociaal-psychologische
bevindingen kan terugkijken als een reeks nuttige uitgangspunten voor een beter begrijpen van de hedendaagse mens. ben dergelijke houding zou volgens Gergen moeten leiden tot een fikse heroiicntatie in de sociaal-wetenschappelijke
onderzoeksptactijk (Gergcn, 1973, p. 136-139).
In een antwoord aan Geigen, getiteld

"Social psychology and science"

(Schlenker, 1974) piobeert deze auteur aan te tonen dat Gergens zienswijze
logisch en ook gezien de wetenschappelijke practijk onjuist is. Schlenker somt
de "aloude argumenten" tégen een nomothetische wetenschap nog eens op. Deze
reeks kan gezien worden als een specificatie van de twee argumenten van Gergen.
a. De wispelturigheid en snelle stroom der gebeurtenissen.
b. Het bebtaan van een vermogen vandemens

om over zijneigen lot te beslissen

m plaats van wetten te gehoorzamen.
с

De culturele lelativiteit van metten.

d. De tijdelijke relativiteit van wetten.
e. De waardeonentatie van de onderzoeker die de keuze

en interpretatie van

de feiten beïnvloedt.
f. Het probleem, dat het in de sociale wetenschappen alleen maar gaat over
open systemen, waarin nieuwe infoniiatie de elementen voortdurend blijft beïnvloeden.
g. Het vermogen van mensen om zich bewust te worden van

regulerende princi-

pes, waardoor zij hun gediag zo kunnen wijzigen, dat vastgestelde regelmatigheden weer wolden verstoord.
Volgens Schlenker kunnen al deze argumenten weerlegd worden door zorgvuldig
na te gaan

wat de aard is van de wetenschappelijke practijk. In de eerste

plaats streeft men m

de wetenschap naar een zo adequaat mogelijk niveau van

abstractie. Dáár is theorievorming op gericht, en niet op het doen van een
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reeks beperkte hier-en-nu uitspraken, hoe belangnjk die ook kunnen zijn in
verband met plaatselijke beslissingen die nu eenmaal genomen moeten worden.
Zo is het wetenschappelijk gezien niet belangrijk om vast te stellen, dat in
Japan de nek een erogene zone is. Dit kan immers snel veranderen en het geldt
misschien niet eens voor alle Japanners. Het kan echter wel van belang zijn
voor de ontwikkeling van een of andere wetenschappelijke theorie, om vast te
stellen, dat kinderen die voortdurend op de rug gedragen worden en zodoende
steeds tegen de nek van de moeder aankijken, deze lichaams'one als erogeen
gaan ervaren. Ook is het nauhelijks relevant vast te stellen, dat een zeer bepaalde waarde die van deze tijd is en pas sinds kort verworven, het gediag
van mensen beïnvloedt, waar het om gaat is vast te stellen, dat ¡jaarden

zonder

meer -de concrete invulling moet aan tijd, plaats en omstandigheden worden aangepast- volgens een vooraf theoretisch onderbouwd verloop het gedrag kunnen beïnvloeden. Het is om deze reden, dat \'agel (1961, p.465-66) adviseert om te zorgen voor voldoende "logische afstand" tussen bekende ^ormor· sense

termen van

het alledaagse leven en abstiactc begrippen, \olgens Schlenker heeft Gergen
in zijn pesbinismc deze elementaire doclbtellmg uit het oog verloren. Gergen
ziet volgens hem ook nog een ander elementair beginsel van de wetenschap over
het hoofd, namelijk, dat men in de wetenschap altijd zal proberen voldoende
proposities in een zo volledig mogelijke als-dan vorm te formuleren. Indien
onverwachte gebeulte nissen, onvoorziene ttiugkoppeling en dergelijke de aaid
van de vastgestelde lelatics bcïmlocdcn, zal djt onvemijdclijk moeten leiden
tot een hciziening of uitbiciding van de oorspionkelijke als-dan uitspiaken.
Het is overbodig deigelijkc voorvallen m de wetenschappelijke ondcrzoekspiactijk 'seilendmgen' te noemen van de 'wetten' die aan de oorspronkelijke propositie(s) ten grondslag liggen

"if nature (oi man) behaves in a wa> which can-

not bc accounted for b> o m laws, she has not broken them - they arc inadequate"
(Schlenker, 1974, p. 12).
Wetenschappelijke wetten zijn geen dingen die voor eeuwig en altijd
gelden en waar de mens aan gebonden is, het zijn bakens van de wetenschappelijke activiteit. Gergen zou zich schuldig maken aan een reificatic van wetenschappelijke proposities. Hij zou ook te selectief geweest zijn
m

het geven van voorbeelden. Lr is, aldus Schlenker, ongetwijfeld zinvol on-

derzoek m

de sociale psycho logic dat niet resulteert m algemene tianshisto-

rischc principes. Tegelij kei tijd zal men wel altijd proberen een stelsel van
als-dan uitspraken te vinden,dat als theone van een hogere orde kan fungeren
om diverse en uiteenlopende verschijnselen te veiklarcn. Het streven naar een
voldoende reeks zo volledig mogelijke als-dan uitspraken op een adequaat niveau

¿b
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van abstractie zal wetenschap altijd doen onderscheiden van elke andere vorm
van ordenen, of het nu kunst is of geschiedschrijving of de "practical science"
van bijvooibecld de knutselaar onder de Australische inboorlingen.
гег

rzahtlbjnen
De hier kort weergegeven controverse mag uiteraard niet worden opgevat

als een quasi dilemma, dat ons dwingt te kiezen voor sociale wetenschap als
'geschiedenis' of als 'wetenschap'. Het bs veel
Іъпд

игЬ af te lebden.

belangrijker

er een

taakstel-

Gergcn wijst er terecht op dat correlaties, maar ook

evidenties, verslijten. Kat ooit voor waar, goed, juist en als zus of zo in
elkaar zittend werd gehouden, kan er op een bepaald moment anders uit komen te
zien. Vandaar, dat het m de eerste

plaats nuttig is bepaalde samenhangen,die

de toetssteen dei wetenschappelijke analyse hebben

doorstaan, vast te

leggen en ze in het verlengde te zien van de aard en toedracht der vergelijk
bare gebeurtenissen m een vooiafgaande periode. Zo zal uit ons onderzoek blij
ken, dat de lieden ten dage als vaststaand aangenomen links-politieke opstel
ling onder studenten in de sociale wetenschappen van vi ij recente datum is,
bLijkbaai bestaat ei een vcranclei lijke relatie tussen politieke opvatting en
studierichting.
Ten twpede vestigt deze controverse (en met name de positie die Gergen
inneemt) er de aandacht op, dat het zeer de vraag is, of we er wel naar moeten
streven gedrag \an mensen te reduceren tot wetten.1
fronbach pleit ervoor

"to reflect on what it means to establish empi

rical generalizations in a world m which most effects are interactive" (p.
121). Ivannecr wc daar meer aandacht aan besteden, dan zou het wel eens zo kun
nen zijn, dat het doel van ons werk niet zozeer is "to amass generalizations
atop which

a theoietical tower can someday be erected. The special task of

the social scientist in each generation is to pin down the contemporaiy facts.
Beyond that he shares which the humanistic scholar and the artist in the
effort to g a m insight into contemporary relationships and to realign the cul
ture's view of nan with present realities" (ibid, p. 126). Dit houdt onder
meer in dat het bedlijven van wetenschap aan de sociale m plaats van bijvoor
beeld de f)biologische kant van het gedragswetenschappelijk onderzoek, meer
een kwestie wordt van gezichtspunten ontwikkelen, dan van theorieën bouwen.

1) Tenzij we wetten zo zien ліь Schlanker betoogt. Naar onze overtuiging zijn
er echter weinigen die een dergelijke flexibele interpretatie van wetten
erop nahouden, iets dat Schlenker even vergat. Het is daarom m e t verwon
derlijk dat wij in navolging van Gergen en Cronbach ons deze vraag stellen.
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Een dergelijk standpunt komt dicht in de buurt van Geertz's overtuiging, dat
het ontwikkelen van gezichtspunten en de daarmee gelijke tred houdende interpretatie van historische en culturele omstandigheden, waarbinnen bepaalde relevante handelswijzen van mensen plaatsvinden, een kwestie is van "insinuating
theories, because we lack the power to state them" (Geertz, 1974, p. 24). Een
dergelijke relativering van het theoietiseren zint ons wel. Onze studie ademt
in ieder geval een zelfde geest. Meer toegespitst op ons voorwerp van studie.
wij zullen er ongetwijfeld niet in slagen een sluitende theorie te ontwikkelen
over het veranderde studentenbestaan en het daarmee verband houdende optreden
van studenten, ben "dichte beschrijving" (thick description), om een term via
Geertz (1974) aan Ryle ontleend te gebruiken, kan echter wel de nodige ingrediënten leveren VOor een meer sluitende visie.
Ten derde

leidt de onderhavige controverse tot een verscherpte aan-

dacht voor de geschiedenis als hulpmiddel bLJ het ontwikkelen van gezichtspunten. Dit is een ladicalisermg van het standpunt van Gergen en Cronbach. Als
sociale psychologie of gediagswetenschap to^t

aourt

voor een belangrijk deel,

zeker uanneer het om complex gedrag-m-context gaat, een vorm van eigentijdse
geschiedschrijving is, dan lijkt het voor de hand te liggen om het denken over
student, samenleving en univeisiteit mede te laten structmeren door historisch
ondeι zoek, om op die manier bepaalde intuïties toegankelijk te maken voor een
methodische analyse, zoals in de gedragswetenschappen gebruikelijk is. Laten
wc dit nader toelichten

recente ontwikkelingen in de psvchologie hebben er

aanleiding toe gegeven bij de studie van gediag in toenemende mate aandacht te
besteden aan de situatie, of beter

context (een term die nog altijd iets meer

het aspect van betekenisverlening benadrukt) waaim gedrag plaatsvindt. Men
mag gerust zeggen, dat de ontwikkelingen in deze stomachtig zjjn geweest.
Momenteel wordt er algemeen van uitgcgain, dat gedrag plaats vindt m , wit
Geertz (1974, p. 4) noemt

"an interworked svstcm of construablc signs". Hier-

mee bedoelt hi ) te zeggen, dat gediagmgcn van mensen dooi gaans venvijzen m a r
een reconstruceibaai symbolisch systeem, met behulp waarvan inzicht verkregen
kan worden in de betekenis van deze gediagmgcn. Dit kunnen we als volgt adstrucicn.
Gaan \ve naar veraf gelegen streken en proberen we ons te verstaan met
een ander volk, dan lijkt een r·mentopnirre
om ons

te

doen

van de situatie alleen al voldoende

afvragen, wat dit of dat gebaar, deze wijze van doen of

beleven en die uitcilijke kentekenen toch betekenen. l\ij beseffen met een 'andere cultuur' in aamaking te zijn gekomen en wij luisteren er onze vacantieverhalen mee op. Het besef van 'cultuur als context' , als
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("construablc signs"), waarvan we ons langzaam een beeld gaan vormen en die
dan ons begrijpen en optreden coördineert, is vaak duidelijk aanwezig. Contraintuïtief daarentegen is het idee, dat de cultuur een soort kracht is die bepaalde gedragingen lijkt te veroorzaken. Terug in de vertrouwde context van
onze eigen cultuur is eenzelfde momentopname die ons elders al die vragen
deed stellen, niet meer in staat verbazing te wekken. We begrijpen alleen het
ideosyncratische optreden van mensen niet altijd en vragen dan naar motieven,
maar doorgaans verbazen we ons niet op eenzelfde wijze over alledaagse gebaren, handelswijzen en bepaalde kentekenen als wij in vreemde streken doen. Bij
ons ontstaat verbazing en verwondering, ja zelfs verontwaardiging pas, als in
vergelijking

mee het vertrouwde

van voorheen,

er een gedragswijze bij mensen

- studenten bijvoorbeeld - ontstaat,die op een verandering wijst in de tijd.
Studenten lijken nu zo anders dan vroeger. Is het dan zo verwonderlijk, dat
ten aanzien van de eigen cultuur in de studie
tekst'

een interpretatiekader

handelingen!

gezoeht

van de

'gesohiedenis

wordt voor het begrijpen

van

als

kon-

bepaalde

Dat het daarbij niet gaat om de geschiedenis in zijn algemeenheid,

maar over cultuurgeschiedenis of over sociale en culturele veranderingen is
vanzelfsprekend. Geschiedenis is in vele opzichten een diachronische

analyse

van de cultuur in de zin van "interworked system of construable signs". Het
symbolisch karakter van het menselijk gedrag heeft een historische en een daarvan niet te scheiden culturele dimensie. De scheiding bestaat alleen in het
soort vragen dat we stellen. Als we in Tanzania in een Bantoedorp

de zichtba-

re verwaarlozing van de kleine jongen en de even waarneembare vertroetcling
van het meisje willen begrijpen, zijn we vaak al tevreden met een

culturele

sleutel, gegeven in de rol die de bruidschat tot op de dag van vandaag nog
speelt. Pas in een latere fase zal ons deze verklaring niet meer bevredigen en
willen we weten waarom allerhande veranderingen in dit land een dergelijk systeem onaangetast hebben gelaten; dat wil zeggen van de cultuur wordt de vraag
naar de geschiedenis verlegd. Geschiedenis en cultuur moeten,daar waar het
gaat over sociale en gedragswetenschappelijke fenomenen, voortdurend op elkaar
betrokken worden. Beide leveren de sleutel tot het begrijpen van de verschijnselen. Dat betekent echter niet dat er geen verschillende accenten gelegd kunnen worden. Zodra we het terrein van een ons onbekende cultuur verlaten en ons
gaan bezig houden met een cultuurpsychologisch probleem van eigen bodem, wordt
er niet zozeer gegrepen naar een of andere 'culturele sleutel' - zoals de
bruidschat, toen het over Tanzania ging -, maar wordt er hoofdzakelijk naar de
geschiedenis verwezen. Juist het historisch

contrast

geeft dan contouren aan

de context waarin mensen zich gedragen. Het "interworked system of construablc
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signs" nodig voor het interpreteren van bijvoorbeeld een nieuw studententype,
of een andere kijk op wetenschap, of een gedesengageerde houding ten aanzien
van de opleidingssituatie, zal in dat geval de uitkomst moeten zijn van een
histoiische analyse die bijvoorbeeld waardenveranderingen blootlegt. Dit houdt
in feite een ladicalisering in van het standpunt dat Sanford (1963) ten aan
zien van de iccente cognitieve ontwikkeling in de psychologie innam. Deze ver
dedigde de stelling, dat "an accent on cognition goes with an accent on envi
ronment". Geheel m de lijn van het voorafgaande, zouden wij hieraan willen
toevoegen, dat deze nadruk op omgeving gepaard moet gaan met een nadruk op
cultuur, hetgeen bij de studie van de eigen samenleving een nadruk op cultuurgeschiedems

betekent. Voor de bestudering van jeschtedems

als

context

geldt

naar onze opvatting hetzelfde als naar Geertz's opvatting voor cultuur geldt:
geschiedenis is geen kracht, geen superorganische entiteit met eigen doelein
den, noch valt zij samen met "the brute pattern of behavioral events we ob
serve in fact to occur in some identifiable community or other" (Geertz, 1974,
10). Geschiedenis is betekems.

korter kan men het m e t zeggen. Het is daarom

dat we ei onze toevlucht toe nemen, het is met het oog op deze kwaliteit van
voorbije gebeurtenissen, dat wij met het verleden rekening hebben willen hou
den en er elementen, uit hebben willen disti lieren,geschikt voor incorporatie
in een in liet ν ei lengde van de geschiedenis liggend veldonJeizock. Daar komt
nog bij, dat studenten voor zover liet niet duect ging om hun studieprestaties
of studiekeuze en -motivatie, nauwelijks voorwerp van ondcizock zijn geweest.
Noch de structuur van hun organisaties en de daarmee verbonden kanalisering
van hun politieke en levensbeschouwelijke opvattingen, noch de verandering m
beweegreden aan onderwijs deel te nemen en van daaruit

beroepsonentatie te

ontvangen, noch hun pogingen alternatieven te ontwikkelen op het geboden on
derwijs (velen kennen niet eens het bestaan van een dergelijk soort activi
teit onder studenten), noch de motieven en achtergronden van hun verscherpt
politiek optreden m de laatste tien jaar, zijn ooit zodanig onderzocht, dat
er gesproken mag worden van een onderzoekstraditie of -programma. Een dergelij
ke stand van zaken stelde ons als onderzoekers voor het piobleem dit gebrek
te compenseren. Len nauwgezette studie van de geschiedenis van wat men achter
eenvolgens 'het student' , de student en de + 130.000 studenten kan noemen,
leek ons een mogelijkheid. Tot wat voor soort geschiedschrijving wij onze toe
vlucht hebben genomen zal m de volgende pai.igraaf aan de orde komen.
Een

гегае

richtlijn tenslotte, welke wij uit de controverse hebben

afgeleid, heeft te maken met het standpunt van Schlenker. Zijn gelijk strekt
zich vooral uit over de harde kern van de gedragswetenschappen. Er is wel de-
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gelijk een 'body of knoulcdge' in de psychologie, dat tot stand gekomen is
op de wij ze die Schlenker beschrijft en exemplanscn acht voor vvetenschappelijke ontwikkelingen tout

court.

Iloevvel hij daarin optimistischer is dan wij van

uit de critiek op het critisch rationalisme geneigd zijn te denken, (zie voor
een goede inleiding koningsveld, 1976), toch moet er bij onderzoek als het on
ze voldoende oog zijn voor de zogenaamde 'textbook psychology' . Hetzelfde geldt
natuurlijk vooi uat betreft de sociologie.
Het aspect van een harde kern - hoc hard is nog steeds een kwestie van
voortdurend onderzoek - dat ons het meest intrigeerde,is de in de psychologie
tot ontwikkeling gekomen handelingstheorie of actiemodel dat onder de naam
Зосъаі

Learmng

Theory

(SLT) enige bekendheid heeft gekregen. Wij zullen nog

kans zien uitvoeiig op deze theorie door Rottci in 19S4 gelanceerd, m

te gaan

(zie paragraaf 2.3). Voor dit moment volstaan we met de opmerking dat voor de
uitvoering van een onderzoek naar beueegredencn en gedragspatronen van studen
ten een actienodel onontbecilijk is. Maar dat m e t alleen. Actiemodellcn behoien tot dat deel van de psychologie uaar deze het meest beproefd is en een vrij
lange traditie kent. Rotteis

SLT іь in dat opzicht de exponent van een ontwik

keling die, m veelsoortig jaigon leipakt, een cruciale rol speelt in de psy
chologie. Als ondcidccl van de leertheorie, is de SLT een van de eerste con
ceptuele verbindingen tussen theorieën over bckrachtigings-leren en rcpicscntationccl leien, dat uil zeggen het leien waaibij de cognitieve representatie
van de weikclijkhcid in de vorm van waarden, verwachtingen en anticipaties een
rol speelt. Het actiemodel dat uit deze verbinding resulteerde, liccft - zo
zullen we nog zien - een VOOI de ps)chologie hoogst ongebruikelijke openheid
naar de histoiische context waarin de actoren zich bevinden. Tegelijk is de
fomclc structuur - dat wil zeggen de begrippen die in de SLT worden gehanteerd
en relaties tussen deze begrippen zoals in de theorie bepaald - van een zodanig abstiacticniveau en op zoveel punten verankerd in bestaande kennis omtrent
gcdragsbepalcnde mechanismen, dat er voldoende inzicht kan ontstaan in de
motivationcle component m het optreden van studenten. Dit is althans onze verwachting, o.a. gcbasccid op voorafgaand onderzoek met de SIT naar studentenactivisme (Voestermans, 1972).
Ook de sociologie kent haar haidc kern. Wij zijn ervan uitgegaan, dat
bij vooiafgaand sociologisch onderzoek geconstatecidc regelmatigheden, die

m

de vorm \an een algemene uitspraak zijn vastgelegd, wel degelijk een rol mogen
spelen in dit onderzoek. Uij hebben er echter de voorkeur aan gegeven om steeds
daar waar onze beschrijving er aanleiding toe gaf, dergelijke uitspraken met
onze bevindingen te confronteren. Hici en daar proberen we voorafgaande bewe-
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ringen opnieuw aan onze gegevens te toetsen. In die zin scharen we ons achter
de opvatting van Schlenkcr, voor wie een wetenschappelijke instelling onder
andere inhoudt, dat men pogingen onderneemt het geheel van als-dan uitspraken
over een bepaald domein te beproeven en uit te zuiveren. In dat opzicht zijn
met name de onderzoekingen van Lammers (1970) van veel betekenis geweest voor
het verloop van ons denkproces.

Cultuurpsychologie
Tot slot nog een opmerking over de sociaal-wetenschappelijke discipline van waaruit deze studie is opgezet. Het onderzoek is uitgevoerd binnen de
taakgroep cultuurpsychologie op de vakgroep cultuur- en godsdicnstpsychologie.
Begonnen als tegenwicht tegen een eng-psychologische, hier en daar zelfs psychologistische verklaringsstrategie in de gedragswetenschappen, ontwikkelde
zij zich in de beginjaren tot een, zoals Kempen (1972) het zo treffend uitdrukte, "rariteitencabinet van uitheemse gedragingen". Langzaamaan werd het echter
duidelijk, dat een cultuurpsychologische benadering hoe onvolledig ook gedefinieerd en nog nauwelijks voorzien van een eigen programma1 voor de articulatie
van het psychologisch moment, sterk behoefte had aan een algemene gedragslecr.
De verwachting was, dat deze te vinden zou zijn "in een kombinatie van de kognitievc (= omgevingsgerichtc) sociale leertheorieën van de persoonlijkheid met
een analyse van de fysicsc en socio-culturele omgeving in termen van een variantie of invariantie bevorderend systeem" (Kempen, 1972, p. 9 ) . Zodoende zijn
wij bij de sociale leertheorie uitgekomen. Toenemende aandacht in de overige
specialismen - persoonlijkheidslecr, ontwikkelingspsychologie, bedrijfspsychologie e.d. - voor het ingebed zijn van gcdragsverschijnselen "in het sociale
en het culturele gebeuren" (Brenninkmeijer, 1966), waardoor meer dan voorheen
gelet wordt op de socio-culturele determinanten, lijkt thans aanleiding te geven tot een herbezinning op de term cultuur in gedragstheoretisch perspectief.
Dit proces is verre van afgerond. De selectie en articulatie van theoretische
schema's die op adequate wijze het complexe leerproces kunnen beschrijven dat
ten grondslag moet liggen aan het doen en laten van mensen,'beregeld'als het
is door de cognitieve, expressieve, evaluatieve en legitimerende standaarden
van het culturele systeem, is geen eenvoudige zaak. Vandaar, dat de analyse
van de cultuur als een verzameling controlemechanismen die het gedrag regule-

1) Dat kan ook moeilijk anders, gezien de nog maar zeer korte periode dat deze
richting zijn voordeel kan doen met en steun ontvangt van een aan het strikte en gereviseerde behaviorisme ontworstelde leerpsychologie.
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ren, vooralsnog

haar pragmatisch

uitgangspunt heeft genomen - en daar is on-

ze studie een voorbeeld van - in de toekenning van een centrale plaats aan een
historische analyse van waardeveranderingen en verwachtingspatronen, gedragsuitingen in het verleden en de meer macrosociologische processen die deze
verschijnselen begeleiden. Wij kunnen hier niet gedetailleerder zijn, omdat de
historische analyse van de studentenbeweging zelf zal moeten duidelijk maken,
wat voor een regulerende invloed er in feite van samenleving, universiteit en
houding van studenten in het verleden op de hedendaagse studerende jeugd is
uitgegaan.
Onze omschrijving van cultuurpsychologische benadering komt derhalve
neer op een aan de reeds eerder genoemde vier richtlijnen gebonden beschouwingswij ze: registratie

van evidenties en samenhangen waardoor het denken, be-

leven en doen van de hedendaagse student een beetje aan de vergetelheid wordt
ontrukt; het tot ontwikkeling brengen van een geziohtspwiL

in plaats van toe

te werken naar een scherp geformuleerde theorie; gedetailleerde

conbextbesahrij-

ving in de vonn van een historische analyse en tenslotte: aansluiting zoeken
bij een voorlopig voor ons doel bruikbare leertheoretische

ontwikkeling in de

psychologie, in de hoop meer inzicht te krijgen in met name politiek optreden
van studenten. Het spreekt overigens vanzelf, dat de cultuurpsychologie noch
naar inhoud en ook niet naar werkwijze met het soort onderzoek dat wij doen
zonder meer vereenzelvigd mag worden.
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PAR.

НЕТ OPEN VERSUS HET GESLOTEN SCHEMA: HET GbïWEGRÜERDE RELAAS VAN

P. 2

1

VAh VOORBIJE GEBEURTENISSEN1 ЕЧ HET VELDOHDER70FK

Twee zaken willen we m deze paragraaf aan de orde stellen. In de eer
ste plaats zullen we een korte omschrijving geven van het type geschiedschrij
ving dat beantwoordt aan het tweevoudig doel dat wij met een historische ana
lyse nastreven:
a. compensatie voor een gebrekkige onderzoekstraditie in de hoop het probleem
gebied rijp te maken voor empirisch onderzoek;
b. schetsen van de context waarin het beleven en optreden van studenten plaats
vindt.
In de tweede plaats zullen we, voorafgaand aan de presentatie van Rotters SLI,
de lezer proberen te overtuigen van het nut van de met veldonderzoek nauw ge
lieerde vragenlijstmethoden. Observeren met behulp van vragenlijsten is een
nogal betwiste bezigheid waar we graag een ogenblik bij stil willen staan.
PAP.

2.2.2

GESCHIEDSCHRIJVING EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Zowel het substituutkarakter van de historische analyse als de hante
ring van de geschiedenis als middel om de gedragscontext aan te geven, vragen
om een bepaald type geschiedschrijving. Tenminste,men heeft het voor het kie
zen. Ook hier moeten we ons beperken. We achten ons niet in staat de weten
schapstheoretische en methodische problemen in de geschiedwetenschap uitge
breid aan de orde te stellen. Een paar opmerkingen zijn echter wel op zijn
plaats, br bestaat in de geschiedeniswetenschap de laatste tijd nogal wat dis
cussie over de veelsoortigheid aan stromingen en het probleem van de juiste
werkwijze, vooral nu in het kielzog van de wetenschapstheoretische feit-waarde problematiek het traditionele historisme van zowel empirisch analytische,
als

ook

van dialectische zijde wordt bestookt (Weiier, 1974). Schaper

(1974) spreekt van een sterke beroering en heiinnert aan het gebruik van het
woord crisis door anderen (p. 297). Wederom een crisis; en wij maar zoeken
naar enig houvast om onze werkwijze niet slechts te kunnen verdedigen, maar
er vooral de herkenbaarheid van te bevorderen. Uiteindelijk heeft de lezer er
recht op te weten in wat voor vaarwater we ons begeven en bij welke wijze van
werken we aansluiting zoeken.
Een deel van de discussie spitst zich de laatste jaren scherp toe op
1) Omschrijving van historiografie door Good

(1970).
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de relatie tussen gesüucdschrijving en sociale wetenschappen. Daarbij is het
onvermijdelijk m eenzelfde methodenstnjd te belanden als die welke de sociale wetenschappen heeft wakker geschud. Dat er dan op den duur, evenals bijvoorbeeld in de psychologie het geval is, polarisatie kan optreden, zal nauwelijks
veruondeimg wekken
over een op de

sociaal-wetenschappelijke geschiedschrijving komt tegen-

'hunanitics'

georiënteerde aanpak te staan, 'evencmcntiele'

geschiedschrijving tegenover de in elk geval schetsmatig1 verklarende geschiedenis, of zoals Schaper het bondig uitdrukt

de how-history tegenover de why-

history (ibid, p. 299).
Het type geschiedschrijving, dat naar onze opvatting het beste aan het
zojuist genoemde tueeledige doel beantwoordt, is die geschiedschrijving, welke
onder de naam sociaal-uetenschappclijke geschiedenis de laatste tijd nogal wat
aanhang begint te krijgen, luj hoeven hier niet en detail

uit te leggen wat

de plaats is van deze werkwijze in de "hof der historie" (vgl. daarvoor bijvoorbeeld Bertels, 1975). Wij volstaan met een korte karakteristiek. Doorgaans
wordt onder sociaal-wetenschappelijke geschiedenis een geschiedkundige benaderingswijze verstaan welke expliciete verbintenissen aangaat met de sociale- en
gedragswetenschappen. Meestal gebeurt dat vanuit een zekere eerbied voor de
methodische uitrusting van deze wetenschappen. Deze reverentie is natuurlijk
niet altijd even realistisch. De sociale uetenschappen blijken niet zo effectief te zijn toegerust als historici wel denken. Dat kunnen wc afleiden uit de
twijfels in sociaal-wetenschappelijke kring aan de procedure!egels die de wetenschappelijke practijk aldaar dienen te reguleren (vgl. de reeds besproken
controversen tussen Gergcn en Schlanker, p.

20). Zelfs is het zo, dat men zich

in sociaal-wetenschappelijke kring juist begint te realiseren hoe noodzakelijk
het is de a-historische conceptie van de natuur en de diverse maatschappelijke
en psychologische processen op te geven (Luna, 1971).
üc sociaal-wetenschappelijke geschiedschrijving vertoont een aantal
kenmerken die ieder vooi zich in belangrijke mate ons historisch speurwerk
hebben gestioomlijnd en gestructureerd.
Ihe'jruegebondenheid
In de eerste plaats gaat dit type geschiedschrijving uit van een
in theoretische termen geformuleerd probleem. In dat opzicht is zij

]) Het gebruik van de term schetsmatig verwijst naar Hempel's bewering (Hempel, 1959, p. 351) dat "analyses van verklaringen van historische gebeurtenissen (...) m de meeste gevallen geen verklaringen (te zien geven), maar
iets dat men een verklanngsschets kan noemen".
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'problem-oriented' . In plaats van een zo specifiek mogelijke reconstructie
van unieke verschijnselen na te streven, wordt ervan uitgegaan dat bepaalde
gebeurtenissen mogen worden opgevat als manifestaties van een aan deze verschijnselen op theoretische overwegingen opgelegde structuur of verloop. Uiteraard zal geen enkele historicus ontkennen, dat hij voor zijn beschrijving impliciet vaak een beroep doet op dergelijke buiten het eigenlijke 'verhaal' liggende, in bijna alle gevallen aan psychologie, sociologie of antropologie ontleende, verklaringsbeginselen. De uitdrukkelijkheid waarmee dit gebeurt en met
name de wenselijkheid ervan, bepalen het sociaal-wetenschappelijk karakter van
het historisch relaas. De geschiedenis wordt aldus gemaakt tot een instantie
welke beslist over de plausibiliteit van een in bijvoorbeeld psychologische of
sociologische termen gedefinieerd proces. Aan de keuze van zo'n proces gaat
dan een in de termen van dezelfde wetenschappen gesteld probleem vooraf. De
vraag naar de feitelijke toedracht van de gebeurtenissen, zoals die uit bronnen blijkt, mag daarbij geen geweld worden aangedaan. Het komt er dan op neer
na te gaan in hoeverre een aanvankelijk vrij open geformuleerd

schema-vaak

niet meer dan een paar sociologische of psychologische begrippen of theorieelementen-stand kan houden, in die zin, dat het inzicht verschaft in het gestelde probleem. De term 'open schema', die ook in de titel van deze paragraaf
voorkomt, is bewust gekozen. Karakteristiek voor een open schema is namelijk,
dat

geen dwingende conclusies afgeleid kunnen worden uit de in het schema ge-

bruikte begrippen. In de eerste plaats omdat deze empirisch ongespecificeerd
blijven en in de tweede plaats, omdat
tegenstelling tot wat het gesloten

het begrippenarsenaal niet vastligt. In

variabelcnschema, dat in de veldstudie is

gebruikt, wel mogelijk maakt, kan er met behulp van een open schema geen vooraf overwogen relatie correlationeel worden getoetst of scherper omschreven
worden.
We kunnen dit alles het beste maar illustreren met een paar voorbeelden uit het hoofdstuk over de geschiedenis van de studentenbeweging.
Er hadden zich voorafgaand aan en ten tijde van het veldonderzoek een
aantal gebeurtenissen voltrokken die wezen op grote politieke beroering aan de
universiteit. Gaat men iets verder terug in de geschiedenis, dan valt op hoezeer
er sprake is van een zekere politieke profilering, een denken over universitaire aangelegenheden in termen van links-rechts. Politieke standpunten lijken
een toenemende rol te spelen bij het beoordelen van de universitaire situatie,
niet in de laatste plaats bij studenten. Daarnaast kan gemakkelijk worden vastgesteld, dat - in Nijmegen althans - de studentenorganisatie geen structuur
meer bezat die aan dit politieke engagement eenzelfde platform kon bieden als
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indertijd, bijvoorbeeld bij het begin van de oprichting van de Studenten Vak
Beweging (SVB). Het studentengezellighcidsleven vvas te verbrokkeld om nog van
een organisatie voor studenten te spreken. Wat er te constateren valt, is een
onstuitbare afbraak van het georganiseerde studentenleven. Dit zijn de 'feiten' en zij kunnen - dat zal straks in het volgende hoofdstuk uitvoerig gebeuren - zeer gedetailleerd worden gepresenteerd.
In de sociaal-wetenschappelijke geschiedschrijving zal de onderzoeker
nu proberen,uit de aard en toedracht der gebeurtenissen,een probleemstelling
te distilleren. Zo kan m ons geval de sociologische vraag geformuleerd worden,
of de studentensamcnleving van weleer kenmerken vertoonde die haar minder bestand maakte tegen de veiandenngsproccssen welke in de 60er jaren alom grote
beroering wekten, hen dergelijke overigens vrij plausibele en ook intuïtief
aanspreekbare probleemstelling lijkt om structuur- en organisatiebegrippen te
vragen welke in het algemeen een rol spelen bij het typeren van de Nederlandse
samenleving en de studenten daarin. Lammers is bijvoorbeeld de enige socioloog
geweest die met behulp van het stands- en klassenbegrip gepoogd heeft,de eerste verschuivingen in de óOer jaren begrijpelijk te maken. Wij zullen straks
ingaan op de vraag, hoe de relatief archaïsche studentikoze standenorganisatie
zich zolang heeft kunnen handhaven en misschien wel juist omdat het om een archaïsche structuur g m g , zo snel afbrokkelde. Op dit punt heeft het samenspel
tussen bionnenondcrzoek, reconstructie van de gebeurtenissen in de studentenwereld (vanaf het vrij willekeurig moment, dat er een eerste verandering plaatsvond naar aanleiding van de toelating van HBS-ers op de universiteit) en sociologische theorie ei toe geleid,

deze

plotselinge ineenstorting vooral be-

grijpelijk te iiukcn vanuit allerlei indicaties voor de even merkwaardige als
opvallende positie van de studenten in het geheel van de Nederlandse samenleving.
Fr zijn meer voorbeelden te geven van gevallen waarin de historische
beschrijving en analyse van de studentenbeweging,structuur en richting ontving
van sociologische noties.
Zo constateren wij op het eind van de zestiger, begin zeventiger jaren
onder studenten een nogal opvallende interesse voor socialisme en marxisme.
Uniek is deze interesse m e t , zo bleek al spoedig. Reeds vanaf het begin van
deze eeuw hebben studenten gepoogd op levensbeschouwelijke basis - socialistisch en confessioneel - alternatieven op het traditionele liberale corps te
ontwikkelen. Wederom vanuit een sociologische theorie gedacht, kan hierin een
streven gezien worden naar een aan het corps gelijkwaardige machtspositie voor
op levensbesdiouuclijke leest geschoeide studentengroeperingen. De historische
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gebeurtenissen laten zich in dat opzicht inderdaad gemakkelijk ordenen en het
is dan interessant om te zien hoe onsuccesvol deze machtsstrijd in feite is
geweest. Maar wat veel belangrijker is, de geschiedenis van dit falen maakt
tegelijkertijd duidelijk, hoe onvoorbereid de universiteit in feite was op de
recente uitbarsting van zoveel politiek en le\ensbeschouwelijk engagement. Ook
hier zien we hoe sociologie en geschiedenis verwegen raken en de confrontatie
van beiden de analyse in een bepaalde richting stuurt.
In een derde geval, waarin van het sociologisch begrippenapparaat gebruik is gemaakt, gaat het om de achtergronden van de demociatisermgsbeweging
die in de zestiger jaren onder universitaire studenten ontstond. Op dit punt
is de historische anal)se geleid door een sociologische analyse van
het instituut wetenschap en de positie van de universiteit in de samenleving.
Van een geheel andere orde maar niet minder richtinggevend is de invloed geweest van de sociale leertheorie van Rotter. Deze is daarom van een
andere orde, omdat zij voortvloeit uit de specifieke combinatie tussen historisch en veldonderzoek die in deze studie is nagestreefd en niet zozeer uit het
gebruik van sociologische begrippen. In dat opzicht is de geschiedschrijving
ook een directe voorbereiding op het veldonderzoek en dat gegeven heeft een
heel eigen structurerende invloed gehad.
De SLT mag zonder meer worden opgevat als een poging de gedragsimplicatieve kenmerken van de omgeving meer nadruk te geven en er minder restrictief
onderzoek naar te doen dan in de experimentele leerpsychologie mogelijk is en
zelfs wenselijk geacht wordt. Een durf die zij overigens met geringere precisie heeft moeten bekopen. Zodoende werd in elk geval de aandacht gevestigd op
waarden en verwachtingen - beide procestermen m de SLT - in hun historische
context. Stelt men zich op liet standpunt \an de SLT, dan ligt het voor de hand
mi te gaan, waar bepaalde waarden,die op leertheoretische gionden bij het recente optreden van studenten een rol spelen en hun houding ten aanzien van de
universiteit mede bepalen, vandaan komen. De historische analyse als contextbeschrijving zal daarom ook mede gebruikt wolden voor een verantwoorde
deHjke

invulling van de procestermen van Rotters

tnhou-

theorie. Het ligt voor de

hand dat dit van invloed is geweest op de geschiedschrijving zelf.
Met deze voorbeelden hopen we te mogen volstaan. Het mag thans duidelijk zijn,wat wij met probleemgerichte en door sociaal-wetenschappelijke noties
gestuurde geschiedschrijving bedoelen.
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ben tweede kcnmeik van sociaal-wetenschappelijke geschiedschrijving
is een zeker methodologisch rigorisme, m aansluiting bij de zojuist toegelichte rol die de theorie-elementen spelen. Dit rigorisme is eerder een kwestie
van accent dan dat het een uitgesproken alternatief is voor de gebruikelijke
werkwijze van de historicus, wiens voornaamste wapen - zo omschrijft Rogier
het tenminste - het proza is (Rogier, 1974, p. 458-59).
Oningewijd in dit vak als wij waren, maar niettemin doordrongen van
het belang het eigen onderzoek in het verlengde van voorbije gebeurtenissen te
plaatsen, zijn wij aan een bestudering van het verloop van de studentenbev^eging begonnen. Hierbij lieten we ons niet veel gelegen liggen aan de methodenstrijd tussen het traditionele, hoofdzakelijk Duitse historisrae, de Angelsaksische empirisch-analytische traditie, de narrativistische en tenslotte zelfs de
dialectische richting. In plaats daarvan heeft een door de eigen discipline
(cultuurpsychologie) geïnspireerde behoefte .»uitspraken als "veel studenten waren zus of zo, of vonden dit of dat", van tabellen en staatjes te voorzien en
hypothetische beweringen met feiten te staven ,onze werkwijze een zekere methodologische inslag gegeven. Daarbij wordt de term methodologisch opgevat als:
sociaal-wetenschappelijke procedureregels volgend. De gematigde kwantificeringstendenb,die hier onvermijdelijk mee samenhangt en bewust is gekozen, heeft ons
ertoe aangezet de weergave van gebeuitenissen, waar mogelijk, te baseren op gegevens uit gedateerd sociologisch of sociaal-psychologisch onderzoek. Dit geldt
bijvoorbeeld met name
blijkt uit hun

voor de politieke opvatting van studenten zoals die

stemgedrag. Andere voorbeelden betreffen de aanhang van de 5λΓΒ

en de recrutenng van leiders van de beweging uit de traditionele studentenor
ganisaties. In een aantal gevallen is er een secundaire analyse op bestaande
gegevens uitgevoerd. Dat zal in de tekst duidelijk worden aangegeven.
Hopelijk

mogen wij met deze korte karakterisering van onze geschied

kundige werkwijze volstaan. Wij zijn ons ervan bewust, dat hiermee niet alle
twijfel is weggenomen. Wij hebben in het kader van dit onderzoek op een nogal
instrumentele wijze van de geschiedenis gebruik gemeukt. Dat zal zonder twij
fel te merken zijn. Tegelijkertijd hebben wij echter ook geprobeerd er een ver
haal, een 'narratbo'

van te maken. De reconstructie van de geschiedenis van

het studentenleven is voor een deel een eigen leven gaan leiden. Op vele pun
ten kwamen zoveel interessante gegevens ter tafel, dat het wenselijk leek de
ze vast te leggen en te bewaren. In dat opzicht bereikt geschiedenis
meer dan met een veldonderzoek ooit mogelijk zou zijn.

36
PAR.

BESCHOUWINGSWIJZE EN WERKWIJZE
P.P.2

HET GESLOTEN SCHEMA: ONDERZOEK MET BEHULP VAN VRAGENLIJSTEN

Het veldonderzoek1, dat in het verlengde zal komen te liggen van het
historisch onderzoek,beoogt de ontwikkeling van een gesloten schema van op
theoretische, traditionele, historische en intuïtieve gronden gekozen variabelen, waarmee het beleven en optreden van studenten begrijpelijk gemaakt kan
worden.
De karakterisering gesloten

verwijst naar het feit dat de variabelen

empirisch gespecificeerd zijn en op grond van vooraf gegeven argumenten die in
overeenstemming met een bepaalde vraagstelling zijn geselecteerd. Hierdoor is
toetsing of nadere omschrijving van correlationelc modellen7 mogelijk. Dit
laatste іь zonder meer het grootste voordeel dat het werken met gesloten variabelenschcma's biedt en vormt als zodanig het hoofdmotief, om het historisch
onderzoek met een veldonderzoek aan te vullen. Wij plaatsen ons met deze voor
keur m een overbekende onderzoekstraditie welke sociaal-wetenschappelijk
vraagstukken primair te lijf gaat door het individu op te vatten als een knoop
punt van kenmerken en met dát als uitgangspunt, de 'werking' van een aantal
kenmerken uit de omgeving en de persoon na te gaan (Swanbom, 1973).
Concreet betekent dit, dat het individu - in dit geval studenten - de
waarnemingseenheld

is en dat wij proberen,met behulp van een aantal variabelen

die in hoofdzaak met zijn opvattingenstructuur en belevingen te maken hebben,
zijn gedrag inzichtelijk te maken.
De observaties zijn allen gedaan met behulp van vragenlijsten, die ieder naar eigen goeddunken kon invullen. Dit is een relatief goedkope methode,
al vergt zij een zeker raffinement, wil men althans aan een aantal bezwaren tegemoet komen.

1) De term veldonderzoek wordt gebruikt in de betekenis die Katz (1953, p. 57
e.v.)eraan gegeven heeft: een in onderscheidenheid van het svrvey
kleinschaliger en intensiever onderzoek, waarbij meer de nadruk ligt op de analyse van processen dan op eigenschappen van een populatie.
2) Wij gebruiken de term model in navolging van Blalock (1961) op een ietwat
oppervlakkige wijze. Doorgaans wordt onder model een afbeelding van het
prototype verstaan welke op vrij realistische wijze de te onderzoeken verschijnselen of processen nabootst en als manipuleerbaar substituut voor het
gemodelleerde, betrouwbare en valide kennis over dit laatste oplevert. Door
een schema van variabelen die verondersteld worden met elkaar op een bepaalde manier samen te hangen, - een samenhang die dan met behulp van correlationele technieken wordt getoetst - een "model" te noemen, gaat men er natuurlijk wel wat erg gauw vanuit, dat er inderdaad op die wijze iets van de
werkelijkheid 'gemodelleerd' wordt.
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jragenlz^stenonderzoek

Aan bezvvaren tegen deze wijze van onderzoeken is inderdaad geen gebrek.
Voor een deel spruiten deze voort uit andere methodologische opvattingen. De
'vánate

language'

benadering, zoals de hierboven omschreven traditie ook wel

eens genoemd wordt (cf. Lazarsfeld en Rosenberg, 1955), is nogal eens gecritiseerd wegens haar overdicven onderzoekstechnisch accent - meten is zeker m latere varianten van deze oriëntatie alles wat de klok slaat -, haar formalisme,
historische naïviteit en theoretischetiivialitcit (wat overigens tegelijkertijd een bewonderenswaardige

precisie met zich meebrengt). Tegen dit type be-

zwaren is op voorhand weinig in te brengen. Het Engelse spreekwoord, "the
proof of the pudding is in the eating" kan hier, voor wat de waarde van ons engagement met deze richting betreft, uitkomst bieden. Door het veldonderzoekin-de-variabelentaal te combineren met een historische analyse en door het onderzoek in zijn geheel te binden aan een psychologische handelingstheorie,die
- zoals wc straks nog zullen toelichten - gericht is op het begrijpelijk maken
van complexe sociale verschijuselcn in de universitaire wereld, hopen wij aan
de genoemde bezwaren tegemoet te komen.
Van een heel andeie aard zijn de groeiende weerstanden

die zowel

bij gedragswetenschappers zelf als ook bij het brede publiek tegen dit
type onderzoek bestaan. In gedragswetenschappelijke kring spitsen deze
zich toe op de vraag, of men een dergelijke type onderzoek m e t veeleer
een door de aitifiticlc situatie geïnduceerd

'vragenlijst-invul-gedrag'

bestudeert, m plaats van meningsuiting en menselijk beleven en optreden in
concrete omstandigheden. Het brede publiek vraagt zich af, of de kennis die
men met behulp van dit sooit onderzoek opdoet, m e t neerkomt op "stating the
obvious". Wat voegt het - wat informatiegehalte betreft - toe aan de scherpe
journalistieke observaties die steeds vcelvuldiger en taakbewuster aan het
brede publiek worden aangeboden (cfr. Smith, 1974)'
De vraag naai het gehalte van de uit viagenlijsten veikregen informatie kan alleen woiden beantwoord door nauwgezet te kijken,wat men in feite m
handen heeft en hoc dit te waarderen valt tegen de achtergrond van hetgeen met
het onderzoek wordt beoogd. De gestructureerde vragcnlijstcnjWaartoe wij ons
in dit onderzoek hebben beperkt, leveren geschreven, verbale handelingen op
in formele gestiuctuieerde settings verkregen (vgl. Galtung, 1967, p. 110).
Als zodanig bevatten deze een - zij het beperkte - beschnjving van de
гпдзъзегеіа

bele-

van mensen. Wat de onderzoekei in handen krijgt,zijn neerslagen

van complexe civaringen van de onderzochte en beweringen over eigen daden.
Nu weten we, dat er bij beoefenaren van de psychologie vooral de in-
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tentie bestaat.zich met name te concentreren op niet-verbale handelingen, het
waarneembare doen,

kort gezegd. Voorts bestaat er een neiging aan het niet-

verbale handelen grotere realiteitswaarde toe te kennen vanwege de aanschouwelijkheid ervan en de directe invloed die dit handelen op de omgeving van het
individu heeft. Een dergelijke behoefte zich te baseren op gedragsfeiten, oftewel "echt gedrag" (Roskam, 1974),valt moeilijk te rijmen met op ondervraging
gebaseerd en met even wetenschappelijke pretenties geëntameerd psychologisch
onderzoek naar het optreden van studenten. Wat heeft ons ertoe gebracht ons op
uitspraken van studenten te baseren?
Om te beginnen lijkt het ons geen onverstandige strategie om de realiteit waar het niet-verbale een grote rol speelt, tot een eigen domein te verklaren en die van het verbale

handelen

evenzeer,

op grond van de overweging

dat verbale stimuli, en de verbale reacties daarop, een belangrijk deel van
de wereld waarin wij leven uitmaken. Wij beschouwen voorts beide sferen als
gelijkwaardig. Er is immers geen reden om aan te nemen dat onwetendheid of onwaarachtigheid

in een van de sferen vaker of gemakkelijker voorkomt, althans

wij zouden geen argumenten weten te vinden om onwetendheid en 'leugen' primair
te beperken tot de verbale sfeer. Beide sferen leveren in dat opzicht gelijkwaardige methodologische en technische problemen op.1 Dit betekent uiteraard
niet, dat het om het even is of men nu het nonverbale of het verbale bestudeert. Zo eenvoudig ligt het nu ook weer niet. Het betekent wel, dat de argumenten pro en contra in de pragmatische sfeer moeten worden

getrokken. Wat

willen we ermee, daar zal de discussie over moeten gaan en niet over pleidooi-

1) Dit zal men zich des te scherper realiseren, naarmate men meer ervaring
heeft opgedaan met de lichamelijke en expressieve kant van het menselijk
optreden. En verder nog dit: iemand zien meedoen met iets - bijvoorbeeld
zoals in ons geval nogal eens voorkomt, een actie - levert geen hechtere
basis voor het begrijpelijk maken van het politiek optreden van studenten,
dan hem vragen of hij heeft meegedaan en dan maar geloven dat hij naar
waarheid antwoordt. Het aanschouwelijk optreden is gedragstheoretisch gesproken even symbolisch
als de verbale uiting. Dat wil zeggen beide verwij-

zen naar datgene waar de theorie

juist

voor dient

cm te achterhalen.

Stel

dat het waargenomen optreden onverklaarbaar blijft vanuit bepaalde theoretisch geëxpliciteerde gedragstendenties, dan moet de onderzoeker tot 'sociale druk' besluiten en zijn theorie in die richting aanpassen. Heeft de
groep respondenten op de vraag naar deelname overwegend leugenachtig of met
het oog op consistentie gereageerd, dan zal ook dat blijken uit de werkzaamheid van het 'model' en aanleiding zijn tot additionele overwegingen.
In beide gevallen is men overgeleverd aan de theorie of beter: aan het onderzoek, dat de verschijnselen zo getrouw mogelijk tracht te reproduceren.
Of men nu zelf kijkt of op de rapportage van de onderzochten zelf afgaat,
in beide gevallen zullen goede voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen om tot een zo adequaat mogelijke weergave te komen.
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ббг het een ten koste van het andere. Door enquêteresultaten te diskwali-

ficeren met de term "vragenlijst-invulgedrag", vergeet men te overwegen,wat de
redenen kunnen zijn zich op die manier over het menselijk denken en doen te
laten informeren. Het mag uiteraard nooit observatie in concrete omstandigheden vervangen en ook het experiment of het (diepte-) interview niet. Als
dit gevaar

bestaat, is dat een kwestie van onjuist beleid. Dáár zal de cri-

tiek op gericht moeten zijn en niet op deze wijze van dataverzameling als zodanig.
Voordelen
Afgezien van de lage kostprijs zijn er immers nogal wat voordelen aan
deze manier van observeren verbonden. Wij willen die niet onvermeld laten. In
de eeiste plaats doet deze werkwijze recht aan het zelfbewustzijn en de beslissingsbevoegdheid van deelnemers aan het onderzoek. Ze worden vrijwel zonder omwegen naar hun mening gevraagd omdat ei van wordt uitgegaan, dat ze die kunnen
weergeven en ze hebben van het begin af aan het recht de onderzoeker al dan
niet in kennis te stellen van hun opvattingen. Deze gedachte heeft onlangs
meer nadruk gekregen van de kant van het symbolisch interactiomsme en het
krijgt daar ook een andere wending. Zo hebben Harre en Secord (1972)' onlangs
gepleit voor de invoering van wat zij noemen een "\nthropomorpic Model of Man".
Het basisprincipe wordt laconiek als volgt geformuleerd

"For scientific pur-

poses, treat people as if they were human beings" (ibid, p. 84). Door grote nadruk te leggen op de menselijke taalvaardigheid, die uitzonderlijk te noemen
is, komen zij tot een uitgebreide reeks deelvaardigheden, waaronder het sturend bccommcntarieien van eigen gedragingen, het volgen van regels en plannen
e.d. Zij vormen een object van onderzoek,dat zonder meer door middel van het
inventariseren en structureren van taaluitingen kan worden bestudeerd.
Een van de consequenties uit deze positie wordt door de auteurs "the
open souls doctrine" genoemd, dat wil zeggen. "In order to be able to treat
people as if they were human beings it must be possible to accept their commentaries upon their actions as authentic, though révisable, reports of phenomena subject to empirical criticism" (ibid p. 101).2 Wij zíjn van mening, dat

1) Wij vermoeden, dat deze auteurs geen bepwaar zullen maken tot de stroming
van het symbolisch interactiomsme gerekend te worden. Zij wijzen zelf op
de grote affiniteit met deze richting (ibid, p. 40-41) al moet hun van het
hart,dat zij met hun boek meer willen dan alleen een loyaliteitsverklaring,
zij willen de empirie in.
2) Terecht wijzen sommige auteurs erop (vgl. Nisbett en De Camp Wilson, 1976)
dat het commentaar op mentale processen zoals waarneming, beoordelingen,
oorzakelijkheidsanalyse e.d. een te geconstrueerd karakter draagt om als
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het ondervragen van studenten, m het kadei van een empirisch onderzoek naar
de achtergronden en beweegredenen van hun optreden, in meerdere opzichten beantwoordt aan deze ideeën uit symbolisch-interactionistische kring. Wij zijn
geneigd dit als een van de voordelen van de vragcnlijstmethode aan te merken.
Vooral wanneer men bedenkt, dat op die manier - en dat is een tweede voordeel een relatief grote groep bereikt kan worden. Het belang daarvan heeft psychologen nooit zo aangesproken. Gemiddelde opvattingen en doorsnee beweegredenen
interesseren hen niet zoveel. Zeker m e t als hun interesse primair gelegen is
m

de bij di age tot een nomothetisch kennisbestand over het menselijk gedrag.

lómele theoiie, het experiment en m sommige gevallen het intensieve interview
of het beproeven van 'assessment techniques' heeft hen altijd meei bezig gehouden. Belust als men soms is op het verdedigen van de wetenschappelijke status
van kennis,door formele theorie en ingenieus experiment verkiegen, vergeet men,
dat veel menselijk weten en handelen aan regels gebonden is,die weliswaar een
zeer voorlopig karakter dragen, maar niettemin van grote invloed zijn op het
doen en laten van mensen. Lr is reden om aan te nemen, dat dergelijke wijd verbreide en vaak m e t al te diep zittende en bepaald m e t de hoogste vorm van inzicht vertonende 'regelsystemen' een eigen domein vormen en Ketenschappclijk
op hun systematiek kunnen worden onderzocht

Daartoe zijn begiippen als waar-

den, normen, verwachtingen, opvattingen, houdingen en dcigclijkc ontworpen. Ze
hebben veelal betiekkmg op giott giocpcn mensen die op bepaalde standpunten
in wisselende mate te verenigen zijn. loor een juiste schatting von de diverse
posities met inachtneming van de voorlopigheid (gegeven de historische omstandigheden) is viagenlijsten-ondeizoek zeer geschikt.
Nu zijn we ons er wel van bewust, dat gedragswetenschappelijke belangstelling voor zaken als hierboven omschreven steik geschraagd wordt door zoiets als de esprit van de histoncus, welke in een discipline zoals cultuurpsychologie nogal wordt gecultiveerd. Hiermee zijn we dan bij een derde voordcel van vragenlijsten-onderzoek beland. De kennis die deze wijze van onderzoeken pioduceeit,vormt m

feite een licei eigen reservón waaiuit later geput

zal kunnen worden bij het beschrijven van liet historisch verloop der gebeurtenissen. Men kan zich dan ook afviagen hoe de geschiedschrijving straks eruit
zal komen te zien, als histoiici dan hun visie moeten zien te rijmen met ge-

uitgangspunt voor een betrouwbare analyse van de cognitieve processen te
dienen Wat anders is het om op grond van deze twijfel aan het introspectievermogen van de mens, zijn meningen, opvattingen en gedragsbeoordelingen
niet meer serieus te nemen,en ondervraging op deze punten als mentalisme
van de hand te wijzen.

BESCHOUWINGSWIJZE EN WERKWIJZE

41

dragswetenschappelijke gegevens over de doorsnee opvattingen van mensen? Deze
vraag, die zowel gedragswetenschappers als de historici zich - zo hebben we
de indruk - niet vaak stellen, werpt een heel ander licht op het nut van veldonderzoek. Uiteindelijk is het ook van belang de diverse momentopnamen van het
menselijk handelen in een bepaalde periode - toegespitst op bepaalde groepen
uiteraard, zoals studenten bijvoorbeeld - in serie achter elkaar geplaatst te
krijgen. Wij vermoeden, dat dit een onontbeerlijk inzicht oplevert in de culturele bepaaldheid van gedragswijzen, hetgeen dan weer als "site-specific wisdom", zoals Campbell het zo treffend zegt, kan fungeren voor verder procesonderzoek van een meer - zo men wil - nomothetisch gehalte. En naarmate de periodes met een eigen historische identiteit en tijdgeest elkaar sneller opvolgen,
wordt dit inzicht in het psychologisch aanpassingsvermogen van mensen even onontbeerlijk als inzicht in bijvoorbeeld het biologisch substraat.
Wegnemen van

weerstanden

Richten we ons nu na deze opsomming van enkele belangrijke voordelen
van vragenlijsten-onderzoek, voor een kort ogenblik op de weerstanden bij het
brede publiek, zoals deze vaak, door tijdens hun academische studie reeds teleurgestelde intellectuelen, worden verwoord.
Het nogal eens gehoorde verwijt van "stating the obvious", berust eerst
en vooral op een merkwaardig misverstand over de aard van de inzichten die worden nagestreefd. Het gaat niet om aansluiting bij bestaande intuïties, hoe
wijd verbreid ook. Als dat het geval is - wat overigens betwistbaar is, maar
daarover straks meer -, is dat meegenomen en de indruk, dat er niets nieuws is
gezegd,is dan van geen belang. Waar het om gaat is, of de verkregen kennis mag
doorgaan voor wetenschappelijk 'gesanctioneerde' kennis. Het gaat als het ware
om een 'verdubbeling' van eventueel rake intuïties, een soort nog-eens-overdoen van de kennisvenverving, maar dan op een wijze die niet gebonden is aan
de toevallige intelligentie of fijngevoeligheid van iemand die de zaak allang
doorziet. Het publieke, controleerbare en bespreekbare karakter van de kennisverwerving staat centraal. Daaraan ontleent sociologische en psychologische
kennis haar wetenschappelijke status. Nu kan men zich gefrustreerd voelen, als
de weg waarlangs eigen inzichten tot stand zijn gekomen, deze status maar moeizaam verwerft. Men kan zelfs het apparaat, dat een dergelijke legitimerende rol
vervult, overbodig vinden, vooral als het over zaken gaat die voor ieder toch
zo duidelijk zijn en het bovendien een apparaat betreft dat nog in de groeifase zit,zoals met de sociale wetenschappen het geval is. Waar is dat toch voor
nodig, dit omslachtig ten doop houden van bepaalde inzichten,door ze te binden

42

BESCHOUWINGSWIJZE EN WERKWIJZE

aan sociaal-wetenschappelijke procedures, zo zou men zich kunnen afvragen7
Hierop is geen eenvoudig

antwoord mogelijk, omdat het tenslotte gaat om de

legitimerende rol van de sociale wetenschappen en die wordt juist door opmerkingen van het bovenomschreven type betwist. Zoveel is zeker, dat zo'n omweg
- althans wat sommigen als een omweg ervaren - eenvoudigweg toch nodig is. Men
kan zich immers op basis van eigen intuïtie vergissen. Het komt in feite niet
eens zo vaak voor, dat sociaal-wetenschappelijk ondervragingsonderzoek iets
vaststelt,wat de meesten onder ons al wisten. Het proces verloopt meestal in
een andere richting, de sociale psychologie van interpersoonlijke beïnvloeding
bevestigt dat: We denken iets bevestigd te zien, nu we het eenmaal weten en
houden dát voor allang bestaand inzicht. Veel van wat doorsnee-kennis over de
sociale werkelijkheid heet, is m

feite sociaal-wetenschappelijk verworven

kennis. De relatief snelle verspreiding en publieke toe-eigenmg van inzichten
uit veld- of ander onderzoek draagt ertoe bij, dat vergeten wordt, in hoeverre
het meestal gaat om nogal mocizaan verworven kennis. Vaak bevestigt deze inderdaad zekere vermoedens die allang bestonden, zodat snelle assimilatie mogelijk
wordt, met als gevolg, dat men zich er onvoldoende van vergewist waar de inzichten vandaan komen. Deze relatie tussen 'common sense' en resultaten van
sociaal-wetenschappelijk onderzoek - het gaat immers veelal om weinig spectaculaire inzichten - verklaart onzes inziens,het veelvuldig te signaleren pessimisme ten aanzien van de sociale wetenschappen. Opvallend daarbij is»het lang
niet altijd gerechtvaardigde optimisme ten aanzien van het gehalte van de alledaagse kennis van ieder,die aan het sociale leven deelneemt. Dat dit niet gerechtvaardigd is, bewijst wel de ervaring, dat vooraf aan het onderzoek gevraagde opinies over zaken die aan het licht zullen worden gebracht, veelal
niet stroken met de resultaten,of op zijn minst erg onprecies blijken te zijn.
Bovendien kan een onderzoeker de buitenwacht gemakkelijk misleiden door met de
instemming van zeer velen bepaalde plausibele voorspellingen te doen^ie naderhand met het grootste gemak, als de resultaten precies tegengesteld zijn aan
de verwachting, door dezelfde groep worden verworpen op grond van dan weer even
plausibele argumenten. Iemand die een dergelijke manipulatie ooit heeft ondergaan, wacht zich wel voor een al te simplistisch oordeel over de waaide van
zijn eigen kennis en die uit sociaal-wetenschappelijк onderzoek. De lezer zou
er goed aan doen,voorafgaand aan het doornemen van deze studie,een aantal een
voudige vragen naar eigen inzicht te beantwoorden en dan af te wachten. Zo zou
hij zich kunnen vastleggen op een opinie over de vraag,of de CPN de laatste ja
ren meer aanhang heeft gekregen op de Nijmeegse universiteit en hoe groot die
aanhang ongeveer is. Op die manier zouden er meer vragen te bedenken zijn. Kat

BESCHOUWINGSWIJZE EN WERKWIJZE

43

zou bijvoorbeeld de overwegende opleidingsoriëntatie van studenten sociale
wetenschappen zijn? Een op persoonlijke ontplooiing en een practisch beroep
gerichte oriëntatie of een op wetenschap en politiek gerichte oriëntatie? Een
dergelijk spelletje is aanbevelenswaardig. Het is een manier om zichzelf voor
onzorgvuldig tot stand gekomen opinies te behoeden. Daarmee is overigens niet
gezegd, dat de opinies die hier zullen worden 'becijferd' , om het maar eens
even ietwat badinerend te zeggen, niet aan hetzelfde euvel kunnen lijden. Onzorgvuldigheid komt ook in wetenschappelijke kringen voor. Het voordeel is echter - althans wij'hopen dat dit sociaal-psychologisch kenmerk van wetenschap
nog overeind gebleven is -, dat men ons ter verantwoording kan roepen. En dan
is het nog heel goed mogelijk, dat wij ons er vanaf kunnen maken door op onvolkomenheden in het wetenschapsbedrijf zelf te wijzen, wat een veel vruchtbaarder discussie kan opleveren dan Jan Blokker - om maar eens een bekende Nederlander met een grote bekommernis om het wetenschappelijk wel en wee van ons
land te noemen - ooit had durven hopen.
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PAR. 2.3

DE SOCIALE LEERTHEORIE (SET)
Zoals al opgemerkt, streven wij in dit onderzoek een combinatie na van

historisch en veldonderzoek. Daarbij gaat het in het

bijzonder om de neerslag

bij studenten van historische veranderingen in samenleving, universiteit en
persoonlijke belangen en de samenhang tussen deze historisch bepaalde belevingswereld en het optreden van studenten. Een dergelijke onderneming vraagt om
orie fragmenten

the-

die een brug kunnen slaan tussen het waarneembare doen en laten

van studenten en de universitaire constellatie waarin dit optreden plaatsvindt.
Wij drukken het met opzet zo minimalistisch uit, omdat verklaren en begrijpen
in de minder fundamentele sector, vaak neerkomt op de toepassing van wat Krasner en Ullman (1973, p. 31) "word

concepts" hebben genoemd, "single key

phrases, offered in a manner that apparently would explain all activity". Noties als 'instinct' , 'imitatie' , 'bekrachtiging' , 'rol' en vooral ook 'attitude' zijn zulke "inbetwecn words", met behulp waarvan menselijk gedi'ag geconceptualiseerd is. Met een dergelijk aisenaal aan minitheoriccn en theor:efrjgmentcn is in de meeste gevallen onderzoek gedaan en het zal ook nu moeilijk blijken
boven dit elementaire niveau uit te komen. Vooral ook omdat er evenveel teleurstelling bestaat over de construccrbaarheid van formele theorieën en de methodologische implementatie daarvan, als er onvrede heerst over het gebruik van
uorJ concepts.

Vandaar dat het voorlopig aanbeveling verdient,eenvoudigweg de

veeLsoortighebd

die er aan thcoiieen bestaat te benutten. Zo kan er gebruik ge-

maakt worden van globale zienswijzen, ontwikkeld vanuit een historische analyse,
van word concepts

of samenhangende reeksen daarvan, van formele (data) modellen

(factoranalyse, ontvouwing c.d.), welke alle zo doeltreffend mogelijk als het
ware in elkaar genesteld worden. Onze onderzoeksarbeid komt in feite op iets
dergelijks neer. Wij offeren daar theoretische elegantie en spaarzaamheid aan
op.
Er is overigens een uitgangspunt, dat iets van de
svngle

key phrases

onvrede

met

kan wegnemen. Als practischc onderzoekers dan toch gedwon-

gen zijn,vooral op word concepts
inzicht, dat gedrag meervoudig

te steunen, laten zij dan recht doen aan het
bepaald is (vgl. Duyker, 1975).

De meervoudige bepaaldheid dient echter wel aan ¿ruchtbare

assumpties

te worden gebonden,om te voorkomen dat meervoudige bepaaldheid beperkt tot bijvoorbeeld een veelvoud van persoonlijkheidstrekken of een veelvoud van attitudes. ben globale formulering van een criterium dienaangaande zou kunnen zijn,
dat, wat men ook in de psychologie aanneemt over de meervoudige bepaaldheid,
er minstens rekening gehouden moet worden met de mens als een in

onderhande-
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wezen.

Deze stellmgname zegt twee dingen en daar zullen wij ons verder door
laten leiden:
1. De eenheid van analyse is de mens in onderhandeling, of interactie zo men
wil, met zijn betekenisvolle omgeving;
2. Regelmatigheden in dit uitwisselingsproces zijn leertheoretisch te explici
teren.
Terugkomend op de in de eerste alinea gevraagde theoneelementen die
de aldaar omschreven functie moeten kunnen vervullen: deze theoneelementen
gaan wij zoveel mogelijk selecteren op basis van leertheoretische overwegingen.
Wij zijn daarvoor te rade gegaan bij Rotters sociale leertheorie (Rotter, 1954,
1972).
Een van de overwegingen die deze keuze heeft beïnvloed,1s de bewezen
toepasbaarheid van deze leertheorie in veldonderzoek (zie Rotter, 1972; Jessor
et al,

1968). l Verder komt deze theorie in belangrijke mate tegemoet aan onze

wens een open en gesloten schema met elkaar in verband te brengen. De SLT is
als gesloten schema inhoudelijk

open

genoeg,

om datgene wat de geschiedschrij-

ving oplevert te kunnen gebruiken bij de invulling van de in de SLT omschreven
procestermen. Dit kan worden verduidelijkt aan de hand van drie belangrijke
postulaten die aan de SLT ten grondslag liggen.2

PAR.

2.3.1

BASTSPOSTULATEN VAU DE SLT

Het eerste postulaat geeft zonder al te veel omhaal uitdrukking aan
het overbekende basisprincipe van Lewins veldtheoretische oriëntatie: B=f (P;E)
en herhaalt het zojuist omschreven uitgangspunt, dat de onderzoekseenheid bij
de bestudering van menselijk gedrag (B) de interactie van het individu (P) met
z:jn betekenisvolle omgeving (E) is (Rotter 1954, p. 85). Veel hoeven we hier
niet over te zeggen behalve dan, dat het betekenisvolle karakter van de omge-

1) Zie voor onze critiek op het onderzoek van Jessor, e s . : J. Janssen, Problemen van veldtheoretisch onderzoek. Enkele notities over en naar aanleiding van "Society, personality and deviant behavior" door Jessor, Graves,
Hanson, Jessor. New York, 1968; Nijmegen: Vakgroep Cultuur- en Godsdienstpsychologie, 1976 (Intern rapport, 76 CG 03); en J. Janssen en P. Voestermans, A critical appraisal of the use of pattern analysis in field-theoretical research. Nijmegen: Vakgroep Cultuur- en Godsdienstpsychologie, 1975
(Intern rapport, 75 CG 02).
2) Rotter zelf gaat uit van zeven postulaten. Vier hebben echter betrekking op
het probleem van het reductionisme in de psychologie en op de aard van personality
constructs,
zaken die hier niet zo relevant zijn.
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geleer-

v m g eerst en vooral bestaat uit op basis van ervaring opgedane, dit is

de kennis over die omgeving. De aard van die kennis kan variëren al naargelang de bron van herkomst. Zowel traditie als ook rationele beoordeling of
emotionele waardering kunnen afzonderlijk of m combinatie als bron fungeren.
Wij zullen m navolging van Rotter vooral nadruk leggen op aangeleerde
den en aangeleerde

veruaohtzngen,welke

waar-

op het niveau van de uitwisseling met

de samenleving als geheel en met de universitaire situatie in het bijzonder
bij studenten bestaan. Uit dit postulaat volgt evenwel, dat de studie van de
geschiedenis van de individuele of groepservarmg zonder meer geboden is, want
zo alleen kan de inhoud van hetgeen in de situatie wordt aangeboden en toegeëigend nader worden omschreven. In de SLT zelf ligt dus een imperatief tot historisch onderzoek. Niet dat Rotter, of een van zijn volgelingen bij het doen
van veldonderzoek - m de spreekkamer lag de zaak waarschijnlijk anders - zo'n
nauwgezette studie heeft gemaakt van de situatie, waarin zijn informanten zich
bevonden. Hij heeft zich op het nogal conservatieve standpunt gesteld, dat er
zo'n 6 waardengebieden zijn, waartoe de bekrachtigingsgeschiedenis van de doorsnee Amerikaan te herleiden zou zijn (vgl. Rotter, 1954, p. 131-132). Het is
belangrijk er hier even op te wijzen, dat bijna op hetzelfde moment, waarop
Rotter deze zes gebieden naar voren bracht, Merton een nauwgezette critiek
op het structureel-functionalisme presenteerde [Merton, 1957). Doze critiek
was gericht tegen de traditionele sociologie, voorzover deze voetstoots aannam, dat er één harmonisch, of m elk geval één dominant waardensysteem zou
bestaan, dat opgeld deed m heel de samenleving. Rotter handelde dus conform
de vigerende sociologische traditie. Pas in latere dcviantietheoneen werd ook
m meer practische z m de gedachte geopperd, dat het voor het beschrijven van
samenlevingsprocessen, niet zo wenselijk is, uit te gaan van één harmonisch, dominant waardenpatroon. Het is altijd nog een empirische vraag
of een situatie gekenmerkt wordt door één dominant dan wel door meerdere waardensystemen. En zo er meerdere zijn, dan nog is het de vraag, of de onderlinge
verhouding er een is van harmonie, conflict, anomie of pluralisme. Rotter is
nooit overgegaan tot een al te uitvoerige historische beschouwing ter ondersteuning van zijn keuze, noch heeft hij onderzoek in deze toegespitst op de specifieke omstandigheden, waarin zijn informanten verkeerden. Wij hebben gemeend
hem hierin te moeten corrigeren door zijn principe, de situatie scherp in het
oog te houden, serieuzer te nemen, dan hij zelf heeft gedaan.
Het tweede postulaat poneert de doelgerichtheid van gedrag. Deze doelgerichtheid wordt afgeleid uit het effect van bekrachtigingscondities (ibid.
p. 97). Dit stelt uiteraard aansluiting voorop bij de leertheoretische traditie,
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waarin het bekrachtigingsbegrip een grote rol speelt. Experimentele resultaten ui deze fungeien dan ook als uitgangspunt voor de beschrijving van de leerprocessen die aan de doelgerichtheid ten grondslag liggen. Zoals we nog zullen
zien, baseert de SL1 zich op een sociologische interpretatie van het bekrachtigingsbegrip. Dit leidt tenslotte tot de invoering van het begrip waarde. Daarbij morden de psychologische toeeigeningsprocessen^gencht op het incorporeren
van waarden welke in de dagelijkse omgang met mensen vooihanden

zijn, m e t

nader geëxpliciteerd, maar veeleer aan een aantal vooronderstellingen gebonden
die met name m

de leertheorieën van cognitieve signatuur een grote rol spelen.

liet derde postulaat komt neer op de bewering, dat de апЬгсграЬге

van

een bepaald doel eveneens van invloed is op het gedrag (ibid, p. 102). Derge
lijke hypothesen over of ve rvv ach tingen van bepaalde gebeurtenissen vloeien
uiteindelijk voort uit ervaring met vroegere situaties waarin het individu
heeft verkeerd. Uit dit postulaat kan worden afgeleid, dat

sztuatzebeoordeltng

bij de ten uitvoerlegging van gedrag een zeer belangrijke rol speelt.
Deze drie postulaten en de in de lijn van deze beweringen proefonder
vindelijk vastgestelde aard van de leerprocessen,die aan het gedrag ten grond
slag liggen, vormen de basis voor een aantal begrippen,die naar onze mziditen
hanteerbaar zijn in het onderzoek naar beweegredenen en optreden van studenten
aan de universiteit van Nijmegen. De status van deze begrippen is,zoals gezegd,
vergelijkbaar met die van de word aonaepts

,waarvan het begrip attitude een

goed voorbeeld is. Het voordeel van de SL1 begrippen is echter dat zij leer
theoretisch

te funderen zijn en al naargelang hun onderlinge samenhang een

hypothetisch 'instigatie systeem' vormen, dat een verbinding kan leggen tussen
de historische context en het waarneembaar optreden van studenten. Dit 'sys
teem' heeft uat ons betreft voorlopig alleen maar een beschrijvende functie,
omdat het ons m

de gelegenheid stelt meerdere facetten van het universitaire

en politieke klimaat te beschrijven in termen van ervaring die studenten naar
eigen zeggen ermee hebben gehad.

PAR.

2.3.2

DE В f CHIPPEN

De sociale leertheorie omvatte oorspronkelijk een drietal begrippen:
de bekrachtigingswaarde, de verwachting en het gedragspotentieel (vgl. Rotter
1954, p. 105). Voortdurende pogingen om in het kader van de SLT op grote schaal
onderzoek te doen naar opvattingen en gedragingen van mensen (dat wil zeggen
toen de theorie uit het laboratorium overgeplaatst werd naar het werkterrein
van sociaal psychologen in het veld),hebben echter aanleiding gegeven tot wij -
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zigingen. Deze komen hier op neer, dat naast begrippen die de
Hjkhezd

sbtuatzeafhanke-

van bepaalde aspecten van het menselijk streven moesten zien te van-

gen, er ook begrippen ingevoerd moesten worden die recht doen aan consistentie
en stabiliteit m het menselijk strevf-n en zodoende de aandacht vestigen op de
relatieve situatie-onafhankelbjkhezd

van bepaalde aspecten van de persoonlijk-

heid. Daarbij mag echter m e t uit het oog verloren worden, dat het ook m dit
geval om aangeleerde eigenschappen gaat. Op grond van deze overwegingen werd
naast het begrip verwachting de term gegeneraliseerde verwachting ingevoerd.
Zoals we nog zullen zien is er heel wat tijd en moeite geïnvesteerd in de omschrijving en empirische specificatie van een der bekendste gegeneraliseerde
verwachtingen,het Internal

versus

external

control

begrip (1-Е concept).

Een andere modificatie is speciaal voor dit onderzoek aangebracht. We
hebben een onderscheid gemaakt tussen gegeneraliseerde en meer op de specifieke
situatie afgestemde bekrachtigingswaarden. De reden voor dit onderscheid is in
feite dezelfde als die welke tot de opsplitsing van de verwachting leidde: men
sen leren m een nieuwe situatie bepaalde doelstellingen na te streven of be
paalde verwachtingen te koesteren maar zij gaan daarbij uit van aan
omstandvgheden

ontheven

geraakte

conerete

waardenoriëntaties en verwachtingen. De nood-

zaak tot invoering van dergelijke transsituationele kenmerken is Rotter zelf
overigens niet ontgaan, al heeft hij het feitelijke onderzoek beperkt tot de
gegeneraliseerde verwachtingen. In een artikel uit 1967 merkt hij op: "What
we may think of in personality theory as stable behavioral traits or characteristics which allow prediction from one situation to another are largely a function of generalized expectancies and reinforcenent

values

which are relative-

ly less situationally determined (Rotter, 1972, p. 339 cursivering van ons).
Zodoende omvat de SLT in onze toepassing vzjf

begrippen- de bekrachti-

gingswaarde, uit te splitsen naar gegeneraliseerde en specifieke bekrachtigingswaarde, de verwachting, ook onder te verdelen in een gegeneraliseerde en een
specifieke; en het gedragspotentieel. Deze vijf begrippen zijn 'open' naar de
situatie, waarin iemand zich bevindt, al geldt dat in mindere mate voor de gegeneraliseerde waarden en verwachtingen. Dat wil zeggen, de psychologische situatie is geen aparte grootheid of op zichzelf staand concept in het variabelenschema, maar ligt impliciet vervat in de inhoud die waarden en verwachtingen» afhankelijk van de onderzoekseenheid die voorwerp van studie is,
kunnen krijgen (vgl. postulaat 1). Zo zullen studenten bekeken worden onder
het opzicht van hun interactie met de Nederlandse samenleving, de universiteit
zelf en met datgene wat zich m de (inter)persoonlijke sfeer afspeelt. Dergelijke onderzoekseenheden bepalen naar welke situationele aspecten de aandacht
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zal uitgaan. Qii echter ook meer expliciet aandacht te kunnen schenken aan si
tuationele invloeden, zijn een aantal achtergrondsvariabelen ingevoerd. B13 de
keuze daarvan hebben we ons vooral gebaseerd op de sociologische traditie in
deze. Hier en daar zijn ook aspecten van het ouderlijk milieu en van de uni
versitaire, of opleidingssituatie m ons schema opgenomen. We zullen nu in het
kort eerst de kernbegrippen bespreken.
De

öekrachttgtngswaarde
Rotter heeft deze term als volgt gedefinieerd: "the reinforcement value

of any external reinforcement may be ideally defined as the degree of preference for any reinforcement to occur if the possibilities of their occurring
were all equal (Rotter 1954, p. 107). Nu wordt ervan uitgegaan, dat het in
wat voor situatie dan ook, mogelijk is voor een individu of voor een groep na
te gaan, welke

voorkeursrangordening van bekrachtigcrs er m feite bestaat.

Aan deze preferenties wordt dan een gcdragsbeïnvloedende werking toegekend op basis van de wet van het effect. Het is bekend, dat zaken die mensen graag binnen bereik willen krijgen, telkens weer gedragingen uitlokken,gericht op het
verkrijgen van die hooggewaardeerde doelen. Over wat voor wenselijkheden het dan gaan moet, is een volkomen open zaak: "It should
bc stressed that the goals referred to can be of any kind, moral, ethical,
achievement, sexual, affectional, dominating, dependent, etcetera. In social
learning theory any functionally related set of reinforcements toward which
the individual is stivmg is considered the basis for assuming a need" (Rotter
1967, p. 492). Met andere woorden,men is vanuit de SLT gezien geheel vrij in
het kiezen van de waardengebieden.die voor een nadere specificatie van de wenselijkheidsscore in aanmerking komen. Dat wij onsbij onze keuze hebben laten
leiden door overwegingen ontleend "áan een studie der geschiedenis, is een gevolg van een nogal strikte interpretatie van de situatieafhankelijkheid van
waarden.
De

verwaahting
De verwachting wordt gedefinieerd als "the probability held by the in-

dividual that a particular reinforcement will occur as a function of a specific
behavior on his part in a specific situation of situations'^ 19S4 ibid, p. 107).
In 1972 omschrijft Rotter de verwachting als "a subjective probability or contingency held by the individual that any specific reinforcement or groups of
reinforcements will occur in any given situation of situations" (Rotter 1972,
p. 24).
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In de eerste definitie wordt de verwachting afhankelijk gesteld van

de effectiviteitsbcoordeling van bepaalde middelgedragingen; m de tweede de
finitie wordt er gesproken van de te verwachten bekrachtiging zonder het ver
eiste middelgedrag te noemen. In dit laatste geval wordt de situatie-zonder
meer beoordeeld op de kans, dat bepaalde waarden daarbinnen realiseerbaar zijn.
Het is deze haalbaarheid

of realiseerbaarheid,die m

Rotters varιabсlenschema

en ook in het onze een centrale plaats inneemt.
Het

gedragspotentteel
Het gedragspotentieel wordt verkregen uit de samenvoeging van wense

lijkheid en realiseerbaarheid (haalbaarheid) van bepaalde bekrachtigingen in
een gegeven situatie. Rotter gebruikt daar in navolging van Lewin graag een
(discursieve mathematische) formule voor:

BP

χ, 8 Λ = ί № x,R a V R V a 3

(1)

Deze vat het volgende kort samen: Het gedragspotentieel (Behavior Potential)
van gedrag χ in situatie S 1 , gericht op het verkrijgen van bekrachtiging (Re
inforcement) a, is een functie van de verwachting (Expectancy) χ met betrek
king tot bekrachtiging a in situatie S, én de bekrachtigingswaarde (Reinforcement Value) van a. Deze formule bevat de kern van de SLT.1 Vanuit deze regel
moet het menselijk streven met inbegrip van het waarneembaar handelen idealiter
als een cyclus van leerervaringen beschreven worden en tevens moeten van daaruit allerlei begrippen uit de psychologie en sociologie,die ter verklaring van

I) Door de subscripten in (1) weg te laten en door te veronderstellen, dat het
in vele gevallen niet om de voorspelling gaat van één enkelvoudig gedrag
(x) onder scherp gecontroleerde laboratoriumcondities, maar om een complexe
reeks handelingen (xi-n) die een eenheid vormen en die gestuurd worden door
een samenstel van waarden (RV]-n) en verwachtingen (E]-n), kan (1) uitgebreid worden tot de formule:
NP = f (FM & NV)
(2)
In woorden: het behoeftepotentiaal (Need Potential) is een functie van de
samenvoeging van bewegingsvrijheid (Freedom of Movement) en de behoeftewaarde (Need Value), termen die alle betrekking hebben op een reeks gedragingen,
bekrachtigingswaarden en verwachtingen. Vermoedelijk heeft Rotter met deze
terminologie willen aansluiten bij een traditie die behoeften postuleert,
maar hij heeft tegelijkertijd correctie willen aanbrengen op het uitgangspunt, dat behoeften zonder meer het gedrag directional!teit verlenen. Rotter zegt dan ook: "the general term need used in this context refers to the
entire
complex of need value, freedom of movement and need potential' (Rotter, 1972, p. 32). Wij laten deze terminologische concessie voor wat zij
is en gebruiken de termen gedragspotentiaal, verwachting en bekrachtigingswaarde (of waarde tout court) zonder subscripten.
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gedrag zijn аш^е оегсі, орпісш bekeken worden. Althans dat is het programma,
dat Rotter indertijd voor de climsche psychologie en de persoonlijkheidsleer
lanceerde ter vervanging van de trekpsychologie en de psychodynamica van zijn
dagen (vgl. Rotter, 1954, p. 45-81; Rotter 1967 en 1972).
De gegeyieralbseerde

waarde

Zoals gezegd, \\rordt er m

de denktrant van de SLT ook recht gedaan

aan bepaalde situatieonafhankelijke karakteristieken van het motivationeel pro
ces, door aan te nemen, dat

mensen leren bepaalde waarden over situaties heen

te generaliseren.
Het is sinds Morris (1956) gebruikelijk een operatief,
en een eigenschapsaspect

een

opvattings-

aan waarden te onderscheiden, ben zaak kan waardevol

zijn inzoverre mensen er iets voor doen, of inzoverre er alleen maar een op
vatting over bestaat,of inzoverre de zaak zelf nauwelijks enige discussie be
hoeft en zonder meer waardevol is (zoals schone lucht, goede gezondheid e.d.).
Het operatief aspect speelt in de SLT natuurlijk een grote rol. Niet voor niets
baseert de SLT zich op de empirische wet van het effect. Vóórdat mensen echter
nieuwe situaties binnenkomen, nemen ze vroegere ervaringen als het ware mee.
Deze 'residuen' bestaan vaak in de vorm van globale opvattingen over wat wel
de moeite waard is om na te streven en wat niet. Wij veronderstellen nu, dat
deze opvattingen - in feite het opvattingsaspect van waarden vertegenwoordigend
- over situaties gegeneraliseerde, globale en in ргіпсгре
operatief

in mevwe

situaties

te maken (vooral op het niveau van de waamemingsact) waardenoriënta-

ties zijn.
Let wel, dit is niet alleen maar een kwestie van algemeenheid in de zin
van 'allesomvattendhcid' . Uiteraard kan er altijd een willekeurig abstractieniveau gevonden worden, waarop de mçns geacht wordt één waarde, bijvoorbeeld onsterfelijkheid of heldendom (Becker, 1973), na te streven. Vanuit een dergelijk standpunt - mits levendig en plastisch beschreven - kan veel menselijk gedrag ontmabkerd of begrepen worden. Het ontwerpen van dergelijke interpretatiekaders heeft zonder meer zijn charme. Veel auteurs - vooral op latere leeftijd
wanneer ze hun sporen op analytisch vlak hebben verdiend - wagen zich hieraan,
hetgeen leidt tot algehele modellen van menselijk gedrag, zoals het vervullingsmodel van Maslow of het conflictmodel in de metapsychologie van Freud.
Ook het contingentiemodel van Skinner (1972), waarin - paradoxaal genoeg - de
ultieme waarde gelegen is m

het 'beyond values' -staan van gedrag, behoort tot

deze groep. Met het begrip gegeneraliseerde waarde willen wij echter het proces van ervarincsabstractie,

dat zo kenmerkend is voor mensen, een plaats
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geven in een theorie,die in feite over situatiegebonden handelen gaat. Er zijn
voldoende aanwijzingen in de psychologische literatuur voor het bestaan van
zo'n proces, al weten we nog niet zoveel over het feitelijke verloop. Mensen
abstraheren voortdurend van concrete omstandigheden en de daaraan gebonden
waarderingen. Tegelijkertijd wisselen ze vaak van omstandigheden: ze verhuizen
van thuis naar de universiteit of gaan van scholen naar bedrijven of instellingen. De toewending naar omlijnde situaties en de daar aanwezige doelstellingen
geschiedt vanuit gegeneraliseerde waarden. Deze worden dan operatief in die
zin, dat, bij afwezigheid van ter plekke opgedane ervaring, zij nu een eerste
structuur aanbrengen in het optreden onder deze nieuwe omstandigheden.
De gegeneratzseerde

veruachtbng

Evenals waarden kunnen ook verwachtingen los raken

van

de speci-

fieke situatie waarin zij ontstaan en een globaal karakter krijgen. Zo kan er
een individuele karakteristiek ontstaan om, ongeacht de situatie waarin iemand
verkeert en ongeacht de waardengebieden waarop de uit te voeren gedragingen
betrekking hebben, te verwachten dat bepaalde gebeurtenissen wel of niet zullen plaatsvinden. In de nog steeds actuele controverse over de situatieafhankelijkheid - en onafhankelijkheid van gedrag kan de adoptie van het begrip gegeneraliseerde verwachting interessante perspectieven openen. Het begrip hoort
namelijk thuis in een dispositionele theorie van cognitieve signatuur die zowel de formatie, fixatie alsook de concrete actualisatie van wat in andere dispositiethconeen wel een 'trekken' worden genoemd, onderzoekbaar wil maken. In
dat

opzicht heeft Mischel, die

onlangs

(Mischel, 1973) op cognitieve voet

verder g m g met zijn verweei tegen 'clinical assessment' en de trektheorie,
dit begrip m e t begrepen. Hij zegt, dat "generalized expectancies functionally
similair" zíjn met "generalized traits, and are therefore not posited in the
present approach" (Mischel 1973, p. 272). Dat mag dan wel zo zijn, maar dit begrip localiseert de dispositionele tendenties, waar Bowers in zijn "against
situatiomsm" (1973) terecht om vraagt, daar waar ze thuis horen - namelijk in
een cognitieve theorie over hoe waarden-georiënteerde individuen van concrete
verwachtingservaringen, opgedaan in aanwijsbare omstandigheden, abstraheren
van daarubt

meuwe

of andere

згіиаігез

te Izjf

gaan.

en

Dat heeft Mischel onvol

doende gezien.
Wij willen er hier al op wijzen, dat voor de empirische specificatie
van de gegeneraliseerde

oftewel globale waarden en van de gegeneraliseerde,

globale verwachting aansluiting is gezocht bij bestaande

sociaal-wetenschappe-

lijke variabelen en hun meting. Wij hebben gemeend deze gemakkelijk te kunnen
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herinterpreteren vanuit het variabelenschema dat Rotter aanreikt. Dit heeft
er mede toe geleid dat op dit niveau - dat van de globale waardenoriëntatie
ten aanzien van de samenleving - de wcnselijkheidsscores zijn vastgesteld op
andere waardcngebieden dan die waarvoor haalbaarheidsscores werden vastgesteld
(zie par. 4.1.3.1,
VAR.

2.2.5

4.1.3.2, 4.1.4.1 en 4.1.4.2).

HL? MOuEL

De zojuist omschreven begrippen kunnen als volgt in een schema geplaatst
worden :
SCHEVA 2.1:

Het variabelenmodel van de SLT

A
С
H

Τ
E
R
G
R
0
Ν
D
G
E
G

E
V
E

GEGENERAIT SLEiOb
WAARDEN

SPECIFIEKE \
WAARDEN
\\

ι
ι
ι
ι

1
1

:
ι
ι
GEGENERA
LISEERDE
VERWACH
TINGEN

SÍ

κ^

SPECIFIEKE
VERWACH
TINGEN

w

\ GEDRAGSPOIENTIEEL

II

OPTREDEN V.
STUDENTEN
(door hen
zelf gerap
porteerd

1

Ν
S

De relaties,die er tussen de diverse blokken uorden verondersteld aanwezig te
zijn, zijn voor een groot deel nog voorwerp van exploratie. In deze paragraaf
willen \\e kort op een aantal veronderstellingen ingaan. We laten de achtergrond
gegevens even buiten beschouumg.
In de eerste plaats is het er ons om te doen het optreden van studen
ten begrijpelijk te maken. De gerapporteerde gedragingen,die allen m m of meer
op het terrein zullen liggen \an politieke actie en deelname aan opiniërende
meetings e.d..vormen in dat opzicht een belangrijke focus. Dit is niet hetzelfde als het eindpunt m

een causale keten. In veldonderzoek is het doorgaans

zeer moeilijk van een gcrappoiteerd gediag te zeggen,of het de uitkomst is van
een reeks factoren in de 'opvattingen-structuur' die het gedrag als het ware
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'produceren' , of dat het een integraal moment is van een reeks veranderingen
in de situatie en de persoon, waardoor het optreden wel eens het beginpunt
zou kunnen worden van opiniërende en integrerende (cognitieve) activiteit. Zoveel is zeker, dat het apart zetten van gedrag als een vanuit houdingen en opvattingen te verklaren verschijnsel, geen recht doet aan de veronderstelling,
dat menselijk handelen wel eens door een heel andere dan cognitieve activiteit
wordt gegenereerd, waarna vervolgens de opvattingenstructuur

gereorganiseerd

raakt. Dit neemt niet weg, dat men de hypothese kan proberen te onderzoeken, of
gerapporteerde gedragingen in belangrijke mate samenhangen met een motivatie
vanuit een combinatie van waarden en verwachtingen die in een specifieke situatie bij studenten worden aangetroffen. Vandaar de constructie van een gedragspotentieel (GP).
De

composbtzeregel
De regel die Rotter bij de constructie van het GP voorstelt, is voor-

werp van heel wat discussie geweest. Het is bekend dat Rotter een multiplicatieve relatie tussen waarden en verwachtingen aanneemt. De intuïtie waarop hij
zich baseert is deze, dat een waarde (W) of verwachting (V) van nul ook een GP
van nul oplevert. Voorts is het duidelijk, dat liet GP hoog is wanneer ook W en
V hoog zijn, het is althans hoger dan wanneer een van de twee laag is, of wanneer V en W beide

laag zijn. Rotter acht het voldoende om aan het GP deze

graduele kwaliteit toe te kennen en hij neemt aan, dat een mathematische definitie van de functie die

V en W op elkaar betrekt, misschien wel ooit ver-

wacht mag worden, maar nu niet direct noodzakelijk is.1 De onduidelijkheid van
de compositieregel is overigens een probleem van

veel verdere strekking dan

uit het bovenstaande mag worden afgeleid, omdat er in feite heel het terrein
van de tot standkoming van (rationele) beslissingen, voor zover afhankelijk
van de subjectieve waarde van een bepaalde gewenste uitkomst en de even subjectieve verwachting over de haalbaarheid ervan, mee gemoeid is.2
hen van de meest problematische aspecten van de compositieregel is de
veronderstelde onafhankeitjKhezd

van \\ en V. Rotter (1454, 1972) en ook Jessor

et al , (1%8) gaan ervan uit, dat V en lv twee afzonderlijk te bepalen grootheden zijn. Zij 'realiseren' deze onafhankelijkheid door hun informanten - in de

1) Naar aanleiding van het &-taken merkte Rotter in 1954 op· "The purpose of &
is to avoid for the time being a more precize mathematical formulation because of an insuffiLient amount of experimental data" (I95A, p. 108). Twintig jaar later was de situatie m e t veel beter (vgl. Rotter, 1972, p. 16).
2) Vgl. Edwards, 1961 en Slovic en Lichtens>tein, 1971.
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spreekkamer of tijdens het enquêteren - te instrueren, bij de schatting van
de waarde,die zij aan bepaalde zaken hechten,af te zien van eventuele gradaties in de haalbaarheid en ongekeerd. Het is de vraag of de hiervoor vereiste
vaardigheid doorgaans aanwezig is. Deze eis is realistisch inzoverre er mensen bestaan, die een bepaald goed zeer hoog waarderen en deze waardering niet
kunnen loslaten, terwijl het in feite maar al te duidelijk is, dat ze de effectiviteit van hun eigen gedrag zeer laag aanslaan,of in een situatie verkeren,
waarin de haalbaarheid laag geschat wordt. De onafhankelijkheid van V en W is
in dit geval ondeidcel van de probleemsituatie. Het is overigens deze probleemsituatie die Rotter zelf het meest wezenlijk vindt tijdens de behandeling
op te sporen. De eis al naar gelang ai te zien van de haalbaarheid of van de
wenselijkheid, is evenzeer realistisch in die omstandigheden, waarin op voorhand geen lage gcdragscffectiviteit of realisermgskans te vrezen valt. Maar
deze gevallen zijn vaak oninteressant. In deze gevallen zeggen bekende vaderlandse spreekwoorden al,wat mensen zoal doen. Ze kunnen - om twee extreme gevallen te noemen - "de tering naar de nering zetten" of wanneer ze er gelukkig
aan toe zijn, "de bakens verzetten". In beide gevallen is niet meer na te gaan
- stel, dat mensen zich doorgaans aan een dergelijk type wijsheid houden - hoe
een bepaalde waardciing tot stand is gekomen, of hoe het toch gebeurd is, dat
men zich bij een bepaalde situatie neerlegt. Daar komt nog bij, dat de (on)afhankclijkhcid van \ on U per domein kan verschillen. De maatschappelbjP
tureerde

gestrua-

toegankelijkheid van bepaalde hooggewaardeerde goederen kan immers

m

het ene geval hoog en in een ander geval laag tot zeer laag zijn, met alle
psychologische gevolgen van dien. Studies in de Merton-traditie m de sociologie leveren in dat opzicht relevante gegevens. Dit alles wettigt een nauwkeurige analyse van de verhouding tussen waarden en verwachtingen onder studenten.
Deze is immers medebepalend voor het surplus aan voorspelbaarheid, dat door
het afzonderlijk opvoeren van zowel waarden als verwachtingen hopelijk wordt
verkregen (wanneer wc althans een vergelijking maken met de predictievc waarde
van bijvoorbeeld een enkele trek of een attitude waarin waarden en verwachtingen doorgaans gecontamineerd zijn).
Keren wc nu tciug naar het probleem van de constructie van het GP. We
hebben er al op gewezen, dat een vermenigvuldigingsrclatie tussen V en W niet
veel oplevert. De predi et leve waarde van de meeste gradaties in het GP die aldus worden verkregen, zal gering zijn. Vandaar dat er in de onderzoekstraditie
van de SLT naar andere oplossingen is gezocht. Jessor

et αί.,1968) en ook

Ρ1ιι11φΊ(1964) concentreren zich vooral op de or-geHckheid

van waarden en ver

wachtingen en geven er de voorkeur aan de V-score van de h'-score af te trekken.
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Piper, Wogan en Getter (1972) geven meerdere modellen tegelijkertijd: een
multiplitatief model, een additief model en een typenconstructie op basis van
een dichotomisering van V en W. Zoals nog uitvoerig zal worden toegelicht (zie
4.1.4),hebben wij een combinatie tussen de classificatie- en aftrekkingsoplossing nagestreefd. Wij volgen dan in feite de zienswijze van Jessor, dat
een persoonlijk ervaren dispariteit

tussen V en W een spanning

teweegbrengt.

Aangenomen wordt, dat het individu onder invloed daarvan leert de omstandigheden, die tot een zekere spanning aanleiding geven, te veranderen, vooral ook
wanneer de waarden waar het in dat geval om gaat, toegespitst zijn op wijzigingen in de bestaande verhoudingen. Vaak zal er dan naar middelen gegrepen worden,die als deviant of illegitiem kunnen worden aangemerkt. Het gedragspotentieel dat uit een dergelijke verhouding tussen V en W kan worden afgeleid, zal
dan een zekere verklaring moeten kunnen geven voor de waarneembare voorkeur
bij studenten voor onconventioneel politiek gedrag (Jessor et al.,

1968, Vocs-

termans, 1972). Wij sauveren in dit opzicht Rotters clinisch principe, dat
veel gedragingen een ((on)redelijk) antwoord zijn op ervaren tekorten in de situatie bij een gegeven hoge waardering. Oordelen over wenselijkheid en haalbaarheid en de discrepantie daartussen worden op deze wijze, ongeacht hun eventuele onderlinge afhankelijkheid, een belangrijk aanknopingspunt voor de studie van gedrag. Hoe voor de hand liggend dit uitgangspunt ook moge blijken, er
is ons geen onderzoek bekend, waarin deze oordelen systematisch bij studenten
zijn geïnventariseerd en beschreven, noch zijn er pogingen gedaan de gedragsimplicaties ervan te achterhalen. In die zin hebben wij de hoofdstelling van
de SLT, dat gedrag mede voortkomt uit een combinatie van waarden en verwachtingen, willen toetsen.
De verhouding

СУ en W

Een tweede probleem, dat direct af te leiden is uit het zojuist ge
schetste model, betreft de verhouding tussen gegeneraliseerde en situatie-spe
cifieke waarden, üe reden van dit onderscheid is duidelijk: mensen reageren
voor een deel ongetwijfeld situatiegebonden. Zij plukken hun doelstellingen
niet uit de lucht; hun optreden ontvangt mede vanuit concreet voorhanden of
ter plekke voorgehouden doelstellingen zijn structuur en verloop. Tegelijkertijd kennen we het bestaan van bepaalde oriëntaties op de werkelijkheid, die
uit een veelheid aan ervaringen zijn geabstraheerd. Deze kunnen worden opgevat
als over situaties

gegeneraliseerde,

dat is transsituationele waarderingen.

Vermoedelijk worden deze operatief in die gevallen, waarin nog onvoldoende
oriëntatie heeft kunnen plaatsvinden en waarin onbekendheid met de nieuwe om-
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standighedcn mensen ertoe aanzet,voorlopig op het compas van een gegeneraliseerde waarde te varen. Vandaar het conceptuele onderscheid tussen W en GW.
üc vraag waar het om gaat is evenwel, of dit onderscheid

psychologisch

relevant is. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, hebben wij onder andere
eerstejaars ondervraagd op het moment, dat zij (in overgrote meerderheid) direct van de middelbare school op de universiteit terecht kwamen en zich vanaf
dat moment in een nieuwe situatie waardenoriëntaties zijn gaan eigen maken die
zij voorheen nooit in een dergelijke concrete vorm waren tegengekomen. Wat zij
evenwel 'meenamen' waren - en nu lopen we even vooruit op de m dit onderzoek
gebezigde concretisering van de GW - hun politieke opvattingen. Er is alle reden om aan te nemen, dat politieke opvattingen zo'n gegeneraliseerde, transsituationclc waarden vertegenwoordigen, opgedaan in een veelheid aan situaties
en langzaamaan daar los van

geraakt. Is het nu inderdaad zo, dat naarmate

de bekendheid met de nieuwe situatie toeneemt (hetgeen na een jaar toch het
geval zal zijn),het verband tussen gegeneraliseerde waarden en een bepaalde
wijze van optreden zwakker wordt en vervangen wordt door een sterker verband
tussen datzelfde optreden en specifieke, op de universitaire situatie afgestemde waarden? In de SLT is deze kwestie nooit onderzocht, br wordt maar al te gemakkelijk van uitgegaan, dat het situatie-specifieke karakter van waarden eenvoudigweg is aan te geven, door uitdrukkelijk te beschrijven in welke

omstan-

digheden wat precies bekrachtigd werd. De vraag is echter hoe specifiek de op
die manier afgeleide waardenoriëntatie in feite is. Vergelijking met een waardenoriëntatie, waaraan op voorhand een gegeneraliseerd karakter kan worden toegekend, kan hier uitkomst bieden, al kan dan weer de vraag gesteld worden, hoe
transsituationeel of gegeneraliseerd deze waardering (denk bijvoorbeeld aan de
vaak allesdoordringende politieke opvatting) in feite is. Dat laatste blijft
immers een probleem. Wat conceptueel doorgaat voor een transsituationele, over
concrete omstandigheden gegeneraliseerde waardenoriëntatie, kan in vele gevallen een zeer specifieke gedragsbepalende rol vervullen, terwijl omgekeerd een
concrete uit de omstandigheden van dat ogenblik afgeleide waardenoriëntatie op
de achtergrond kan raken. Zo zal het concrete verloop van een politiek debat
- laten we bijvoorbeeld vooral letten op de bij de persoon telkens weer terugkerende hevigheid ervan - van een student met een niet-student in belangrijke
mate bepaald worden door de politieke opvatting (aangenomen dat de verwachting,
dat er met heftig argumenteren iets te bereiken valt, hoog is) en niet zozeer
door wat deze student op de universiteit als specifieke waarderingen heeft opgedaan. Dit zal uiteraard anders komen te liggen, wanneer twee studenten met
elkaar in politieke discussie verwikkeld zijn. De 'toepasselijkheid' van waar-
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denoriëntaties en de scherpte van de differentiatie in deelaspecten lijkt, zoals dit voorbeeld aangeeft, een grote rol te spelen en het is de vraag hoe dit
met de in de SLT veronderstelde specificiteit en general iseerbaarheid van de
bekrachtigingswaarden in verband staat. In dat opzicht staan Rokeach (1968) en
Rotter (1972) diametraal tegenover elkaar. De eerstgenoemde beweert immers, dat
het vooral abstracte waarden zijn waaraan hoge predictieve kracht moet worden
toegekend, terwijl Rotter er juist van uitgaat, dat gedrag, situatiespecifiek
als het is, voorspelbaar is, naarmate meer situationeel bepaalde bekrachtigingswaarden erbij worden gehaald.
Om de zaak nog gecompliceerder te maken: kan het ook zijn, dat gedrag
zelf op verschillende niveau's van abstractie kan liggen en dat dit mede
beschouwd

moet worden

bij de gedragsvoorspelling vanuit specifieke

of gegeneraliseerde waarden? Deze op het eerste gezicht ietwat vreemde vraag
kunnen we als volgt toelichten. Ook al wordt doorgaans aangenomen, dat gedrag
zeer concreet is, dat wil zeggen gestuurd door de ideosynorasie
en situatie,

van

persoon

het is niettemin ook vaak geïnstitutionaliseerd bijvoorbeeld stem-

men, of liet kan beschreven worden in globaliserende termen zoals kwaad worden,
actie voeren, winkelen, dingen alléén doen e.d. Deze termen zijn allen
zies.

abstrac-

Stemmen, omdat het streng gereglementeerd is, kwaad worden, omdat iemand

ingehouden, sarcastisch, of volkomen onbeheerst kwaad kan zijn en allerlei
dingen kan doen die wel de kwaliteit van de uitbarsting bepalen, maar voor het
verschijnsel als zodanig irrelevant zijn. Welnu, dit 'abstracter' omschreven
gedrag willen we doorgaans met vragenlijsten-onderzoek,hetzij individueel - en
dan spreken we van handelen of gedrag - hetzij groepsgewijs - en dan spreken we
van optreden -.inventariseren en voorspellen of begrijpelijk maken, liet kan
zijn dat de gedragsimplicatievc betekenis

van het intuïtief aanspreekbaar on-

derscheid tussen een gegeneraliseerde en situatiespecificke waarde,mede bepaald
wordt door het abstraatieniveau

waarop hei

te onderzoeken

gedrag

zich

bevindt.

1

Zo zal stemgedrag vermoedelijk afhankelijker zijn van de politieke voorkeur
dan met actievoeren op de universiteit het geval is. Wij willen in elk geval
dergelijke relaties aan een onderzoek onderwerpen.
Oe verhouding

GV en V

Eenzelfde vraag als ten aanzien van de verhouding tussen W en Q\' werd

1) Vergelijk in dit verband Fishbein en Ajzen (1974). Daar wordt voorgesteld
de voorspelling van gedrag niet langer meer toe te spitsen op een zogenaamd
"single act" criterium, maar op "single or repeated observation of different behaviors, that is, a multiple-act criterion" (ibid, p. 60).
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gesteld, Kan ook ten aanzien van de verhouding tussen verv^achting en gegeneraliseerde verwachting

gelden.

Rotter gaat van de hypothese uit, dat

een gegeneraliseerde venvachtmg, toegespitst op de transsituationele geneigdheid eigen optreden al dan niet effectief te vinden (we komen op de concretisering van GV in de vorm van het Internal versus External Control Concept nog
uitvoerig terug, zie hoofdstuk 4), duidelijk in verband staat met situatiespecifiekc verwachtingen over de realiseerbaarheid van bepaalde doelstellingen
(Rotter, 1972, p. 25). Ivij zullen ook deze hypothese aan een nader onderzoek
onderwerpen.
Hiermee zijn dan de voornaamste relaties uit het model aan de orde geweest. Wij zullen nog op de inhoudelijke kant van het model terugkomen na het
hoofdstuk over de geschiedenis van de (Nijmeegse) studentenbeweging.
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PAR.

2.4

ONDERZOEKSPROCEDURE

Wij zijn nu toe aan een soort samenvatting van de stappen die wij achtereenvolgens zullen zetten. Aan elke stap zullen we een korte paragraaf wijden.
PAR.

2.4.1

HISTORISCHE

BESCHRIJVING

EN ANALYSE

Het zal de lezer niet ontgaan zijn, dat wij met een "geïntegreerd verhaal van voorbije gebeurtenissen" een meervoudig doel nastreven.
In de eerste plaats dient de historische analyse ter verdere
tie

articula-

van de problematiek die wij met dit onderzoek proberen te verhelderen. In

plaats van ons te baseren op het fragmentarische onderzoek dat er in Nederland
bestaat en

alvorens

een voortijdig uitgangspunt te kiezen in een of ande-

re theorie over de studentenbeweging en haar effect op het denken en doen van
studenten, gaan wij na wat er met studenten in de loop der tijden is gebeurd.
We hopen op die manier een duidelijk beeld te krijgen van de wisselwerking
tussen het macro-, meso- en microniveau, dat wil zeggen de samenleving, de
universiteit en de studenten zelf die tegenover beiden en hun eigen belangen
een bepaalde houding hebben aangenomen en van daaruit hun optreden structureren. De geschiedenis is naar onze overtuiging een belangrijkere bron van informatie dan liet schaarse onderzoek dat er in Nederland naar de studentenbeweging is gedaan. Deze toewending naar de geschiedenis is tevens het resultaat
van een standpuntsbepaling inzake de controverse tussen Cergcn en Schlcnker
(vgl. p. 27,)
In de tweede plaats dient de historische analyse als een
schrijving

contextbe-

voor het nader te onderzoeken politieke optreden van studenten. Nu

zijn wij er ons van bewust ,dat wij daarvoor hadden kunnen volstaan met een
kort overzicht van een aantal recente ontwikkelingen. Aanvankelijk lag het dan
ook in de bedoeling de geschiedschrijving te beperken tot een karakterisering
van de "psychologische situatie van de studenten"1, een beperking die geheel
in overeenstemming zou zijn geweest met de eisen die de Sociale Leertheorie
aan een situatiebeschrijving stelt. Gaandeweg werd echter duidelijk, dat de
verschuiving in de zestiger jaren mede te maken had met de structuur van de
studentenorganisatie van weleer, hetgeen een verdere teruggang in de geschie1) Vgl. de eerste versie van de geschiedschrijving: J. Janssen, De psychologische situatie van universitaire studenten. Nijmegen: vakgroep Cultuur- en
godsdienstpsychologie, 1976. Stencil, p. 1-96.
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dénis rechtvaardigde. Vanzelfsprekend ging de geschiedschrijving ook voor een
deel een eigen leven leiden en doordat steeds meer belangrijke informatie beschikbaar kwam, ontstond het idee op deze wijze een eerste begin te maken met
de geschiedenis van de studentenbeweging in politiek en levensbeschouwelijk
opzicht. Op die manier zouden wij de hedendaagse student

een beter inzicht

kunnen verschaffen in zijn eigen verleden, wat onzes inziens een waarde op izichzelf is.
Het voordeel van een nauwkeurige beschrijving van een langere periode
dan aanvankelijk in de bedoeling lag, is ongetwijfeld ook, dat daarmee niet alleen de hedendaagse student maar zeer zeker ook de overige leden van de universitaire gemeenschap een deel van hun geheugen terugkrijgen en men zo ook te
zien krijgt, vanuit welk verleden de reacties op de student van omstreeks 1968
en daarna zijn voortgekomen. "Geschiedenis als context" werkt namelijk m twee
opzichten: als achtergrond van het optreden van studenten vandaag de dag en
als referentiekader voor de reacties van de aan de universiteit verbonden oudere generatie met een vroegere academische opleiding. Dit laatste aspect komt
in het veldonderzoek niet aan bod, omdat we alleen studenten ondervraagd hebben. Toch is de reactie van de oudere leden van de universitaire gemeenschap
een integraal bestanddeel van de ontwikkelingen van de laatste jaren. Wij hebben gemeend,mede met het oog daarop,de geschiedschrijving wat breder te moeten uitmeten.
Tenslotte dient de geschiedschrijving ook voor een гпкоиаеігзкв

opvul

ling van het model waar wij de vorige paragraaf mee besloten. De geschiedenis
zal een inhoudelijk referentiepunt opleveren in die zin, dat erin zal worden
aangegeven waar de studenten zich zoal mee bezighouden en waar zij voor opko
men. Tevens dient de historische beschrijving als uitgangspunt voor het veld
onderzoek, m zoverre daarin zal worden nagegaan wat de hedendaagse student
met de visie van de groep, die

ббг hem de universiteit bevolkte, doet. Het leer

theoretische kader ontvangt vanuit de geschiedenis zijn concretisering in de
vorm van waarden die de afgelopen jaren tot ontwikkeling zijn gekomen en de
thema's die zijn aangeroerd.

PAR.

2.4.2

VARIABELENSELECTIL·,

HU' STELLEN VAN CONCRETE ONDERZOEKSVRAGEN EN

SCHAALCONSTRUCTIE

De volgende stap m

het onderzoek komt in hoofdzaak neer op het in el

kaar schuiven van geschiedenis en formeel model. Voor een belangrijk deel be
staat de variabelenselectie uit de historisch verankerde concretisering van de
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gegeneraliseerde waarden, de specifieke waarden, de beide soorten verwachtingen en het construeren van een gedragstendentie die m het verlengde ligt van
wat er in de geschiedenis van de studentenbeweging is voorgevallen. Toch is
de geschiedenis niet alleen een bron van variabelen in zoverre zij dient ter
inhoudelijke opvulling van de procestermen uit de SLT.
In zoverre zij bijdraagt tot een verheldering van de problematiek van
de hedendaagse student, levert zij een eigen bijdrage aan de wijze waarop de
informatie verkregen uit de ondervraging wordt bewerkt, geanalyseerd en geïnterpreteerd. In de loop van het historisch onderzoek groeiden bepaalde verwachtingen en veronderstellingen,die zonder meer hun stempel hebben gedrukt
op de verdere behandeling van het onderzoeksmateriaal. Toch is het ook weer
niet zo, dat geschiedenis en veldonderzoek nauw bij elkaar aansluiten. Wat
door middel van een historische analyse bereikt kan worden, is onmogelijk tot
stand te brengen met behulp van gesloten variabelenschema's en correlationele
analyses, terwijl omgekeerd deze laatste vorm van onderzoek weer bevindingen
kan opleveren,die in een historische analyse uitgesloten zijn. Bovendien verwijderen de beide sporen waarop dit onderzoek voortging, zich wel eens van elkaar. Dat had te maken met de taakverdeling tussen de beide onderzoekers en
met het feit^at om organisatorische redenen onderzoeksactiviteiten op het gebied van de geschiedenis en op het gebied van de hedendaagse opvattingen en
belevingen van studenten in de practijk grotendeels parallel liepen en niet
zozeer na elkaar. Vandaar dat zoveel de sociale leertheorie zelf als ook de
door eigen waarneming en gesprekken aangescherpte intuïtie van de onderzoekers
m velerlei opzicht een belangrijke bron van variabelen en hypothesen is geweest. Dat geldt vooral voor het onderzoek naar de sfeer der persoonlijke belangen van studenten, hun zinbeleving en de rol die hun contactuele vaardigheid speelt bij de negatieve en positieve ervaring van hun huidige situatie.
Naast geschiedenis, theorie en intuïtie heeft uiteraard de traditie
in het sociaal-wetenschappelijk onderzoek ook voor de nodige suggesties gezorgd
met betrekking tot selectie van variabelen en het stellen van onderzoeksvragen.
Wij zullen dit alles nog uitvoerig toelichten wanneer wc na het hoofdstuk over
de geschiedenis, de opzet van het veldonderzoek apart zullen bespreken.

PAR. 2.4.3

HET VELDONDERZOEK OUDER NIJMEEGSE STUDENTEN

Het veldonderzoek speelt zich conform de probleemstelling af op drie
niveaus: de verhouding tussen student en samenleving, de verhouding tussen student en universiteit en de verhouding tussen student en zijn persoonlijke be-
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langen. Deze indeling is eenvoudigweg gebaseerd op de gebruikelijke indeling
van de sociale werkelijkheid in een macro-, meso- en microniveau.
De lezer zal

m ons verslag in de eerste plaats een uitvoerige be

schrijving aantreffen van bestaande opvattingen onder studenten over de samen
leving en de politieke stromingen daarbinnen. In dat opzicht wordt de lijn
doorgetrokken die ook als een rode draad door de geschiedenis heenloopt, name
lijk de politieke opvatting van studenten zoals die in de afgelopen 15 jaar
zijn geweest. Tegelijkertijd zal de confrontatie met de diverse politieke stel
sels worden onderzocht op zijn implicaties voor het optreden van studenten.
Dat gebeult conform de vierde richtlijn uit par. 2.1 met behulp van de SLT.
Vervolgens zal worden nagegaan welk spoor de geschiedenis heeft ach
tergelaten,waar het de houding van de studenten ten aanzien van de universi
teit betreft. Daarbij zal speciaal gelet worden op de gedragingen die studen
ten m het kader van een veranderde kijk op de universiteit en het onderwijs
vertonen. Het is met name op dit punt

dat wij ,conform de eerste richtlijn die

wij aan de controverse tussen Gergen en Schlenker hebben ontleend, gedateerde
gegevens willen vastleggen en beschikbaar houden voor latere pogingen inzicht
te krijgen in wat studenten bewogen heeft. Dit onderzoek naar het politieke
optreden van studenten is m de eerste plaats een onderzoek naar de uit de
SLT afleidbare veronderstellingen over de gedragsbepalende invloed van speci
fieke waarden en verwachtingen, opgedaan in de concrete omstandigheden waaron
der studenten leven en werken.
Het onderzoek wordt afgerond met een analyse van de persoonlijke be
langensfeer van studenten. Daarbij zal de nadruk komen te liggen op probleem
gedrag onder studenten op het gebied van riskante gewoonten, contacten met me
destudenten en de zinbeleving.
Tot zover het programma als sluitstuk van onze beschouwingswijze en
werkwijze. Wij gaan nu over tot de bestudering van de geschiedenis van de Ne
derlandse en in het bijzonder de Nijmeegse studentenbeweging.
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Veldondei'zoek versus historisch

VAN

( I N Z O N D E R H E I D

S T U D E N T E N B E W E G I N G

onderzoek

Onze aandacht voor de geschiedenis van de Nederlandse studentenbeweging ontstond - zoals reeds vermeld werd - vanuit de tekortkomingen die wij
meenden te ontdekken in de situatiebeschrijvingen van de sociale leertheoretici. Maar al te snel, gewoonlijk na écn enkele alinea, worden bepaalde waarden
(bekrachtigingswaarden) als kenmerkend beschouwd voor bepaalde groepen of
zelfs samenlevingen. De situatiebcschouwingen die met name Rotter - de ontwerper van de Sociale

Leer Theorie

(SLT) - geeft, missen daardoor iedere histori-

sche diepte, zijn niet gedocumenteerd en gaan geheel voorbij aan veranderingen c.q. tegenstellingen (confiigerende

waardepatronen) binnen bepaalde socia-

le verbanden. De openheid naar de situatie die de SLT in haar programmatische
uitgangspunten biedt, blijft bijgevolg beperkt tot het implicite uitgangspunt dat
gedragingen, waarden en verwachtingen zich in situationele contexten voltrekken. De bestudering van die situatie wordt onvoldoende ter hand genomen; de
SLT bleef een belijdenis zonder practijk. Om in het jargon van de SLT te spreken: de grondbeginselen der sociale leertheorie bleken in de dagelijkse researchpractijk van haar aanhangers geen bekrachtigende waarde te hebben. Blijkbaar zag men geen wegen om de geplande reis aan te vangen.

Een middel bij uitstek om situaties te beschrijven, biedt de geschiedschrijving als methode tot reconstructie van voorbije

gebeurtenissen. Op de,

al te vaak vergeten, relevantie van historische beschouwingen voor sociaalwetenschappelijk onderzoek, hebben wij in paragraaf 2.1 reeds met nadruk gewezen. Daar werd ook gesproken over de problemen die worden toegevoegd, wanneer
men de historiografie in de contextbeschrijving betrekt. Met name dringt zich
de vraag op naar de verhouding tussen het historisch
derzoek.

onderzoek

en het

veldon-

In het voorafgaande is hier reeds uitvoerig op ingegaan; hier vol-

staan wij met een nadere specificatie van deze problematiek.
Zonder voorbehoud menen wij te kunnen stellen, dat beide vormen van
onderzoek een empirisch karakter dienen te hebben. Uiteraard speelt in de keuze van onderwerp en aanpak de persoonlijke voorkeur van de onderzoeker een be-
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langrijke rol. Maar in dit opzicht is er geen principieel verschil: historicus
én socioloog/psycholoog hebben de onontkoombare opdracht hun beweringen op
controleerbare wijze met empirische indicaties te staven. In de operationele
practijk zijn er echter duidelijk onderscheiden methoden gegroeid, die hun
oorsprong vinden in de doeleinden die beide wetenschappen zich hebben gesteld.
De historicus heeft een angst tot theoretiseren ontwikkeld (bevreesd als hij
is in 'finalistische' geschiedschrijving te vervallen) en blijft staan bij een
zo

volledig mogelijke beschrijving van gebeurtenissen. Hij schroomt daarbij

niet om variabelen van uiteenlopende inhoud in zijn beschrijving te betrekken.
De psycholoog heeft zijn onderwerp van studie ingeperkt : van al wat daarbuiten
valt wordt geabstraheerd. Binnen het goed ompaalde domein van zijn wetenschap
poogt hij theorieën te ontwikkelen en te toetsen. De historicus is vaak niet
tot kwantificering van zijn gegevens in staat. Wanneer er aantallen bekend
zijn (bijvoorbeeld aangaande het aantal studenten dat aan acties deelneemt en
de politieke opvatting

van studenten), is hij niet in staat - gezien de aard

van zijn materiaal - de relatie tussen

gegevens empirisch aan te tonen: hij

bestudeert - technisch gesproken - 'rand-totalen' . De psycholoog is primair
geïnteresseerd in wat in de cellen van zijn tabel gebeurt. Tenslotte is er verschil in de wijze van datavergaring: terwijl de historicus met zorg waakt over
documenten die de mens produceert, observeert de psycholoog de gedragingen van
de mensen om zich heen en vraagt hij naar hun opinies. Haar empirisch karakter
ontleent de geschiedwetenschap aan de bestudeerde bronnen (vandaar dat deze
op hun betrouwbaarheid

getoetst worden). De sociale wetenschappen hebben een

uitgebreid statistisch instrumentarium ter beschikking waarmee de geldigheid,
betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid van de waarnemingen gespecificeerd
kunnen worden. Maar al deze verschillen - hoe groot ze in concreto soms ook
mogen zijn - zijn slechts gradueel. Bovendien groeit men de laatste tijd naar
elkaar toe. De historicus van de toekomst zal de wassende stroom van sociaal
wetenschappelijk onderzoek moeten bestuderen. De ontwikkeling van inhoudsanalytische procedures ontsluit het verleden voor de psychologie.
Met dit al is niet gezegd,dat gestreefd zou moeten worden beide wetenschappen'tot elkaar'te reduceren. Beide hebben elkaar nodig, zeker in de toekomst. Het lijkt ons echter aanbevelenswaardig het onderscheid dat bestaat,
voorhands te handhaven en pogingen te ondernemen op bepaalde punten bruggen
te slaan tussen beide wetenschappen: dat wil zeggen

verbanden

leggen zonder

verschillen te verdoezelen.
Onze geschiedenis van de Nederlandse studentenbeweging is dan ook niet
geschreven vanuit een typisch psychologisch standpunt.

In eerste instantie
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hebben wij ons daartoe laten verleiden (zie p. 60 ) en poogden wij de geschiedenis te schrijven vanuit liet variabelenmodel der SLT. Deze benadering bleek
echter niet haalbaar: de empirische specificatie die sociaal psychologische
begrippen nu eenmaal vereisen (het zijn formele

begrippen), is slechts bij

uitzondering in de voorbije geschiedenis achterhaalbaar. Bovendien resulteert
het verhaal van voorbije gebeurtenissen in wetenswaardigheden,die in vragenlijstenonderzoek niet meegenomen kunnen worden, maar daarom niet minder relevant
zijn. Dat veranderingen in de betrekking tussen samenleving en universiteit
van belang zijn voor het begrip van de positie van de student is evident; dat
deze problematiek niet herleidbaar is tot de opinies dienaangaande van studenten, al evenzeer. Anderzijds levert het veldonderzoek bepaalde resultaten op,
bijvoorbeeld aangaande de relatie tussen ouderlijk milieu en student, die bij
gebrek aan voorgaand onderzoek niet of slechts globaal op hun historische ontwikkeling nagetrokken kunnen worden. Waar mogelijk, hebben wij uit gedateerde
onderzoekingen geput; zo kunnen wij een tamelijk uitgebreid overzicht geven
aangaande de verandering van de politieke partijvoorkeur van studenten sinds
ongeveer 1960. In de meeste gevallen echter spreken historisch onderzoek en
veldonderzoek een verschillende taal. Op tal van punten is onze selectie van
variabelen geïnspireerd en verdiept door de studie van het verleden, zoals nog
zal blijken; maar een vooropgezette integratie is niet nagestreefd.
De opzet

van het historisch

onderzoek

De geschiedenis van het Nederlandse studentenleven zoals wij die geschreven hebben, handelt niet over ál datgene wat studenten in het verleden
aan activiteiten en ideeën naar voren hebben gebracht. Er zijn accenten gelegd vanuit de doelstelling van het onderzoek en vanuit de beperkte middelen
waarover wij konden beschikken. Accenten aangaande

inhoud, tijdsspanne en

onderzoeksgroep.
Kat de inhoud betreft: wij hebben ons primair ten doel gesteld inzicht
te venverven in de levensbeschouwelijke

en politieke

(c.q. ideologische) as-

pecten van het studentenleven. Wij beogen geen uitputtende beschrijving van
het studentenleven van alledag, geen analyse van ontgroeningsrituelen, kroegleven, rij jool en wat dies meer zij. Ons interesseert primair de relatie van
de student met de hem omringende samenleving. In dat verband zal dan ook steeds
ingegaan worden op de positie van de universiteit

in deze samenleving

en de

veranderingen die zich dienaangaande voltrokken hebben en nog voltrekken.
De zestiger

¿aren en de recente verwikkelingen hebben een centrale

plaats gekregen. Het is de periode waarin de deuren van de studentenwereld
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voorgoed geopend worden; waarin de traditionele afzijdigheid van studenten,
met name in politiek opzicht, verlaten wordt. Om beter te kunnen begrijpen vanuit welke situatie deze omslag in het studentenleven zich voltrok en met de
vraag in het achterhoofd of het allemaal wel zo nieuw en ongewoon was wat er
in de zestiger jaren gebeurde, hebben wij bovendien gepoogd het vooroorlogse
studentenleven te analyseren. Twee momenten krijgen daarbij de meeste aandacht:
aan het einde

van de 19e eeuu constateren wij hoe studenten geïnspireerd worden

door het dan opbloeiend socialisme; bovendien ontstaan in diezelfde periode
confessionele verenigingen. Beide inspiratiebronnen houden de belofte in van
een totaal nieuwe kijk op het studentenleven. Wat is daar van geworden? Een
tweede moment van toenemende godsdienstigheid en politieke belangstelling ligt
tussen

1925 en 1935.

In deze periode ontstaat een religieus reveil, met name

onder katholieke studenten.Ook de politiek komt in het gezichtsveld:protestantschristelijke studenten tonen belangstelling voor het socialisme; hun katholieke collegae (een minderheid vooral actief in Amsterdam en Nijmegen) worden gebiologeerd door het Italiaanse fascisme.
Tenslotte de onderzoeksgroep. Wij zullen onze aandacht vooral richten
op de geschiedenis van het katholieke
dentenleven aan de katholieke

studentenleven,

Unijersiteit

in zonderheid het stu-

van Nijmegen.

Naarmate de geschie-

denis vordert en de horizon der actualiteit nadert, zullen de Nijmeegse studenten - die immers ook in het veldonderzoek ondervraagd zijn - steeds meer op
de voorgrond treden.
Aan deze beperkingen van onze historische studie die vanuit de onderzoeksopzet verdedigbaar zijn, dient er nog een

van meer practische aard toe-

gevoegd te worden. Wie een poging onderneemt historische informatie aangaande
de politieke en levensbeschouwelijke aspecten van het studentenleven te verwer•i

ven, merkt al spoedig dat hij zich op een nog nauwelijks in kaart gebracht
terrein begeeft. Ook onder historici is ten onzent een opmerkelijk gebrek aan
belangstelling waarneembaar aangaande student en universiteit.' Het was ons
daardoor niet steeds mogelijk historische publicaties te raadplegen. Op tal
van punten hebben wij primaire bronnen aangeboord. Kr blijven echter witte
plekken bestaan in het historische relaas dat wij presenteren; wij zijn ons
daar terdege van bewust. Er zal nog veel werk verzet moeten worden,voordat het
verleden van het Nederlandse studentenleven aan de vergetelheid ontrukt zal
1) Deze gebrekkige belangstelling geldt niet voor het 'grijze verleden' . Voor
een overzicht (met uitvoerige bibliografie) zíe: De Ridder-Symoens, H. Universiteitsgeschiedenis als bron voor sociale geschiedenis. In:
Tijdschrift
voor Sociale Geschiedenis,
maart 1978, p. 87-115.
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zijn. Onze bijdrage is een eerste,voorzichtige poging in die richting. Door
een uitgebreid notenapparaat

hopen wij toekomstige onderzoekers de lange en

eenzame tocht die wij van boek tot boek, van artikel naar artikel ondernomen
hebben, te besparen; hij kan althans vrij snel beschikken over de (nog beperkte) informatie die wij met veel moeite vergaard hebben. In de paragrafen 3.1
t/m 3.2.1, waar het gaat om een periode in de Nederlandse studentenwereld (van
_+ 1900 tot + 19b5) waarover nog weinig systematische kennis vergaard is, is
extra aandacht besteed aan het notenapparaat.
Een kort

litevatuioOverzicht
Alvorens de zaak zelf aan te \'attcn, willen wij in deze inleiding een

kort overzicht geven van de belangrijkste literatuur

en bronnen die wij bij

ons onderzoek gehanteerd hebben; bovendien zullen we de interviews

die met be-

paalde personen gehouden werden, kort aanstippen.
Ilr bestaan twee bibliografieën

over liet Nederlandse studentenleven. De

eerste werd in 1939 uitgegeven door liet Nijmeegsch Studenten Corps Carolus
Magnus, ter gelegenheid van het derde lustrum. Samensteller is A. de Vrankrijker {Verzameling

van ¡Jederlandsahe

literatuur

over het studentenleven.

Nijmegen

1939). De lijst komt in hoofdlijnen overeen met de literatuur die de Vrankrijker aan het slot van zijn studie Vier eeuuen .Vedcrlandsoh

Studoitêulcoen

(Voor-

burg 1939) publiceerde. De tweede bibliografie werd in mei 1971 gepubliceerd
en is samengesteld door de 'studiegroep arbeidersbeweging/studentenbeweging'
(Bibliografie

van de Nederlandse

studentenbeweging

dam 1971). Alhoewel beide lijsten bepaald niet

in de 60-er jaren.

Amster-

uitputtend zijn, hebben ze ons

bij onze eerste schreden op het historische pad belangrijke informatie verschaft .
Sanenvattende

werken zijn schaars. Het reeds genoemde boek van A. de

Vrankrijker omspant liefst vier eeuwen, maar met deze temporele breedte heeft
het werk aan inhoudelijke diepte ingeboet. Het is bovendien niet geannoteerd.
Het laatste hoofdstuk ervan - waarin de ontwikkelingen sinds de eeuwwende besproken worden - is in grote lijnen gebaseerd op De omkeer in
leven,

't

studenten-

geschreven door de latere Nijmeegse hoogleraar Gerard Brom (Delft 1923),

een zeer lezenswaardig boek met tal van literatuurverwijzingen. Met name aan
Brom's arbeid dankt de Nijmeegse Universiteitsbibliotheek bovendien een bescheiden maar interessante verzameling vooroorlogse 'Studentica' . Tenslotte
vermelden wij hier - voor de volledigheid - de Geschiedenis
Studentenbeweging

1963-1972

van de

Nederlandse

(doctoraalscriptie, Amsterdam 1975; auteur H.

Kijne). Dit werkstuk beoogt een totaal overzicht, maar dient met grote omzich-
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tigheid benaderd te worden: te vaak wordt letterlijk (en soms zelfs zonder aanhalingstekens of bronvermelding) geciteerd.1
Dan de per paragraaf specifieke literatuur. In de paragraaf 3.1. zullen wij ons allereerst bezighouden met de socialistische

studenten

(-verenigin-

gen) anno 1890 en daarna. Wij steunen daarbij primair op het reeds genoemde
boekje van Gerard Brom en een historische analyse van J. Hülsmann (Student en
Maatschappij,

In: Geschiedenis

van het Amsterdcmsch

Studentenleven

1832-1932.

Amsterdam 1952, p. 551-684). Wij hebben deze gegevens aangevuld met diverse artikelen die wij op het spoor kwamen. Bovendien zijn enkele jaargangen van het
aloude Amsterdamse studentenblad Propria
Vervolgens komen de confessionele

Cures bestudeerd.
stndenÉen(-verenigingen) aan bod. De

belangrijkste literatuur aangaande de protestants-christelijke verenigingen
vindt men in de noten 55, 56 (p. 590) en 73 (p. 591). Wat betreft de katholieke verenigingen noemen wij hier: Th. Reul. Het ontstaan der katholieke studentenverenigingen in Nederland +_ 1890 - +_ 1900. In: Jaarboek
Documentatie

van het

Katholiek

Centrum (KDC). Nijmegen 1974, p. 10-42. Het KDC beschikt boven-

dien over het Archief van de Unie van Katholieke Studenten Verenigingen. Wij
hebben dit archief helaas slechts sporadisch kunnen raadplegen,omdat het gedurende onze studie nog niet geordend was. Irmiiddels is een beschrijving beschikbaar (Mes, K. Inventaris van het archief van de Unie van Katholieke Studenten in Nederland (UKSN), voorheen Unie van Katholieke Studenten Verenigingen
(UKSV) 1908-1970, met retroacta vanaf 1897. In: Archieven
Documentatie

van het

Katholiek

Centrum. Nijmegen 1978, p. 11-110). Verdere literatuur bestaat

uit historische overzichten die door student-lcdcn van de diverse verenigingen
vervaardigd werden (zie noot 59, p. 590). Wij zullen voorts uitgebreid ingaan
op de Heemvaartsbcweging, een groepering van religieus bewogen katholieke studenten (zie noot 91, p. 592) en op de fascistische beweging onder katholieke
studenten. De belangrijkste gegevens zijn ontleend aan de reeds genoemde geschiedenissen van studenten (noot 59 en 106); Joosten, L. Katholieken

en

fas-

cisme in Nederland 1920-1940. Hilvcrsumi/Antwerpen 1964; en: Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1973, een documentenboek. Bilthoven, 1974. Ook waar wij
over de Nijmeegse studenten spreken is liet laatste boek een belangrijke bron
(zie ook noot 106, p. 593). Verdere gegevens ontlenen wij aan studentenbladen
als Eltheto

(blad van christelijke studenten) en het Roomsch

Studentenblad

]) Onlangs is van deze scriptie een handelseditie verschenen waaraan dezelfde
bezwaren kleven: Kijne, H. Geschiedenis
van de tiedcrlaiidse
studentenbeweging
1963-1973. Amsterdam, 1978.
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(later genoemd de Dt;k;
kelen

weer later het Groen Hout);

voorts zijn diverse arti-

en geschriften geraadpleegd.
Wat betreft de oorlogsperiode

zullen wij kort zijn. De belangrijkste

literatuur wordt vermeld m noot 140, p. 597 .
Onze analyse met betrekking tot de vijftiger

jaren,

waarin vooral de

verslechterde economische positie van de Nederlandse student centraal staan
zal, is gebaseerd op diverse artikelen en rapporten die in deze periode verschenen (zie met name noot 189 e.v. p. 601 ).
Bij de bestudering van de opkomst van de moderne studentenbeueging (de
'Studenten Vak Beweging' , SVB) varen wij op het compas dat de Nederlandse socioloog Lammcrs (noot 226 cv.p.60$ en zijn Amerikaanse collega Pinncr (noot
184, p. 601) hebben uitgezet. Aan hen ontlenen wij bovendien diverse sociaal
wetenschappelijke hypothesen en ideeën. Verdere gegevens zijn vooral ontleend
aan de /ox Carolina
teits

(Blad van Nijmeegse studenten) en liet Nijmeegs

Umversi-

Blad (N132) .
De zestiger

en zeventiger

jaren

zi]n in ons onderzoek toegespitst op

de Nijmeegse situatie. Ons relaas steunt hier in lioofdzaak op de gegevens die
de 'Werkgroep Universitaire Beweging' (onder leiding van dr. \'. Bootsma en
prof.dr. A. Manning) verzamelde. De arbeid van deze werkgroep resulteerde m
het 'Archief

Веиедгпд'

universitaire

(AUB) (opgeslagen in het katholiek Docu

mentatie Centrum Nijmegen) en een drietal scripties: Schapman, J. De
umversitevt

ín 'niegen,

kritiese

doctoraalscriptie, Nijmegen 1971 (behandelt de peri-

ode van november 1967 tot april 1969); Smeets, H. Van Maris tot

Seda,

ontwikke-

lingen in het denken van de Nijmeegse studentenbeweging in de periode van mei
1968 tot en met begin april IQöQ.kamhd'Wtsscriptie, Nijmegen 1970; Dijkman,
J. Derrokratiseringsbewecing
Vbjmeegse umverszteit

en ontwikkelingen

van april

in de stadenvenoppositbe

1969 bot voorjaar

1970,

Nijmegen 1975. Meer recente gegevens zijn ontleend aan Vox Сагоігпа,
Universiteits

Blad

aan de

doctoraalscriptie
",'ijmeegs

en divcise historische overzichten die studenten vervaar

digd hebben (zie noot ^91, p. 615). Ook de reeds genoemde scriptie van kijne
werd geraadpleegd; onze conclusies zijn er echter met
len er met

op gcbasceid, wij zul

naar vcruijzen.

lot slot vermelden wij hier de belangrijkste studies die ons een beeld
veischaft hebben aangaande de (veranderde) positie van de universiteit in on
ze samenleving: Ivent, F. het universitaire
1924; Hofstee, N. Organisatie
tussen

Amerika,

Engeland

naar de collegebank.

en bestvur

en ¡Jederland.

leven

in Pederland.

der universiteit,

een

Den Haag,
vergelicKing

Assen, 1950; Land van dei, L. het pad

Amsterdam, 1953; Idenburg, Ph. Schets

van het

Lederland-
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Groningen, 1960 (p. 416-467); Diepenhorst, I. Universiteit

in beweging.

bestuursorganisatie.

Alphen aan den Rijn, 1969; Ariëns, Th.

en

Universitaire

Alphen aan den Rijn, 1970. Voorts zijn in dit verband di-

verse rapporten van diverse commissies geraadpleegd.
Het overzicht dat wij hier vermeldden is zeer globaal: alleen de belangrijkste literatuur1 kwam aan bod. Het literatuuroveruiaht

(bijlage, p. 631 -

p. 648) verschaft een uitgebreider overzicht. Voor een exacte specificatie is
de lezer aangewezen op het notenapparaat (bijlage, p. 586 e.V.).

De interviews
Dan nu een overzicht van de interviews

die wij hebben afgenomen. Wij

hebben hier gepoogd in de 'beperking' meester te zijn. De gesprekken hebben
vooral gediend als toetssteen

voor

onze visie op het Nijmeegse en het ka-

tholieke studentenleven; er zijn korte verslagen gemaakt. Achtereenvolgens
- m

'chronologische' volgoixie - werd met de volgende personen gesproken: prof.

dr. A. van Meisen (in de dertiger jaren actief lid van de katholieke Utrechtse
studentenvereniging Veritas);

mevr. M. Muskens-van der Ven (voormalig lid van

de Nijmeegse Äeemuaartgroep) ; prof.dr. I-'. Rutten (minister van O.K. en W. van
1948-1952; voorzitter van de adviescommissie op welks voorstel het studiebeurzenstelsel werd uitgebreid, zie noot 206, p. 605); Mr. T. Hoekx (pracses SSN
Roland,

1950); dr. J. Munnichs (actief lid ?iijmeegsch

kroegdispuut

Studenten

Corps en het

De Gcng, vanaf 1957); Mr. E. Jürgens (als katholiek student in

Amsterdam voorzitter van de Algemene Studenten

Vereniging

1955 en in 1956 voorzitter van het Amsterdamsahe
Cloudt (vanaf 1960 lid van de SSN Telemachus

Studenten

Amsterdam (ASVA) in
Corps);

dhr. H.

en notoir voorstander van de

' corps'-gedachte); dr. H. Struyker-Boudier (redactiesecretaris Nijmeegs
versiteits

Blad; lid Diogenes,

citeitsmanager van de Studenten

Uni-

vanaf + 1960); dhr. H. Hermans (in 1963 publiVak Beweging

oprichter van de Nijmeegse Politeia-aideling.

(SVB); drs. H. Molleman, in 1964
Tot slot zijn de talloze gesprek-

ken die wij met hedendaagse studenten gevoerd hebben over hun verleden en toekomst, een vermelding waard. Zij hebben wezenlijk bijgedragen tot onze begripsvorming.

1) Wij hebben er vanaf gezien een onderscheid tussen bronnen en literatuur
aan te brengen. Er zijn teveel Overlappende' geschriften; met name het
door studenten verrichte onderzoek kan onder beide opzichten bezien worden.
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PAR.

UIT VPOEGUR DAGEi!1

3.1

De Nederlandse studentengemeenschap anno 1960 kan, zoals Lammers heeft
aangetoond2, gekarakteriseerd worden als een standerjnaatschappij.

Kenmerkend

voor de structuur van deze sdmcnlevmgsvorm is, aldus Van Heek, "een verticale opeenstapeling van sociaal ongelij Waardige groepen, die zich onderling
onderscheiden door een verschillende mate van sociaal prestige, een verschillende levensstijl en een onderlinge verdeling van rechten en plichten".3 Uitgaande van deze globale omschrijving, schetst Lammers de gelaagde structuur
van de studentenmaatschappij zoals in het hiervolgende schema aangegeven.
SCHEMA ù.l:

De standenstructuur van de Nederlandse studentensamenleving; volgens Lammers, С (noot 2 ) , p. 10. Percentages CBS (noot 4 ) , p. A7.
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Лап de top van de hiërarchie situeert hij de corpora en de vrouwelijke
studcntcnveieingingen, dan volgen de confessionele organisaties, dan de overige gezelligheidsverenigingen; de rij wordt gesloten dooi de 'nilulisten' (studenten die bij geen van de genoemde verenigingen aangesloten zijn). Bepalend
voor deze hiërarchie is allei eerst het verschil in prestige, uitgedrukt in de
maatschappelijke status der leden en de anciënniteit van de vereniging. De
corpoia zijn de oudste organisatie en verenigen,zoals ook uit

onderzoek

blijkt5, primair studenten uit de hoogste milieus. Ook is er verschil in
macht: de corpora kennen een grotere beschikbaarheid aan kader dat bereid en
in staat is functies te bekleden in de studentengemeenschap; bovendien hebben
zij - aldus Lammers - meer invloed bij burgeilijke en academische overheden
door uat hij noemt "stand.ssolidanteit".

CESO III DENIS
Jan
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Student
Deze hieraichische structuur die tot in de zestiger jaren bepalend

blijft voor de verhoudingen in de Nederlandse studentenmaatschappij, is van
vrij recente datum. Pas rond 1910 \vorden de contouren van een standenmaatschappij duidelijk. Daarvoor vvas het corps de allesbeheersende studentenorganisatie
die vanuit een volstrekt monopolie opereerde en practisch alle studenten verenigde. Bijna zonder uitzondering uaren deze 'studiosi' afkomstig uit de gegoede stand. De universiteit was het opleidingscentrum van de Nederlandse elite. De corpora stonden garant vooi een 'gezellige' studietijd en boden een
laatste rustpunt voor een - overigens veelbelovende - maatschappelijke carrière.
Vrij algemeen gmg de student door voor een geldverslindende branieschopper.
een zelden studerende, aan

гошсп, tabak en drank verslingerde minachtcr van

alles en iedereen die m e t past in zijn zorgvuldig afgesloten wereldje. In
dit 'dcdam' delen de burgerij, het gemene volk, de vrouw, zijn vader en bo
venal de dan nog zeldzame student die buiten de corpora leeft (de 'nihilist' ).
Onmaatschappelijk gedrag werd van 'het student' , een onzijdig wezen, gctolerecid. De fine fleur van de vaderlandse jeugd stond buiten de wet, zij bepaal
de haar eigen normen. Zoals Geiard Bi om het bondig formuleert- "Tegenover Jan
Student scheen te gelden, the king can do no wrong. Hij mocht alles omdat hij
alles had

Jantje v\as rijk, of zijn vader was rijk en zijn aanstaande vrouw

was zeker heel rijk". Nog bondigei is de volgende dialoog (van \crhuell) die
aldus Gerard Brom "de biavouic van het hele toneel weergeeft". "StudeertMijn
heer''" - "Ik ben student, Ме юиь". 6
De studcntenlLederen die in de 19e eeuw opklinken, geven een kleurig
beeld van de sfeer waarin de'jonge-heeren'van weleer ronddaitelden "Wem,
ifcib und Gesang" vormen een allesbeheersende triade. Ter illustratie, in een
der liederen worden de voor en nadelen van het pausschap en het sultanaat be
zongen. De eerstgenoemde - aldus de dichter - drinkt de beste wijn, maar is
van vrouwelijk gezelschap veistoken. De sultan is omringd met een schare \an
mooie vrouwen, maar mag volgens de voorschriften van de koran geen druppel
sterke drank tot zich nemen. De voor het studentcn-mos van tocnteitijd onveimijdelijkc conclusie

7

"Halb Pabst, halb Sultan mocht' ich sein".

De отгрекеег
De eerste tekenen die aangeven dat dit voze, door Klikspaan en Verhuell
in woord en beeld vastgelegde vcileden vervaagt, doemen op rond 1890. Historici
spreken van "een moderne geest", "een ommekeer m het studentenleven"8 en sinds
het einde der ІЧе eeuw wordt bij tal van gelegenheden de student ernstiger, se-
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ricuzer genoewd en constateert men een toenemende aandacht voor maatschappelijke problemen.9 Herman Heijermans spreekt tot studenten zelfs over de "vernroletarisermg van uw eens zo gereserveerde wereld".10De opkomende industrialisatie
de levensbeschouwelijke emancipatiebeweging, het ontluikende klassebewustzijn,
onder de arbeiders en - het meest direct - de Hoger Onderutj's

Wet van 1876 cre-

ëren kansen voor een nieuw type student. Leerlingen der Hogere Burger School11
en een langzaam toenemend aantal studenten uit middelbare en confessionele milieus gaan aan liet hoger onderwijs participeren. De corpora zijn m e t m staat
en bereid deze 'hommes novi' op te nemen. Om hun elitaire positie te handhaven gaan zij de leden ongelooflijk hoge lasten opleggen: zij zijn bijgevolg alleen nog toegankelijk voor welgestelde studenten. Een steeds grotere groep van
de ongeveer 150Π studenten die ons land dan rijk is, komt buiten het verenigings
leven te staan: het nihilisme neemt na 1870 enorm toe.12
Daarna komen alternatieve studentenverenigingen tot stand, die de omme
keer in het studentenleven verder gestalte geven. Zij vallen in drie typen uit
een: 1. nieuwe algemene gezelligheidsverenigmgcn, 2. socialistische studenten
organisaties en 3. confessionele verenigingen. Wat betreft de eerste groepe
ring. Rond de eeuwvvisselmg uorden Umtates

en Bonden opgericht die - zij het

voorlopig voor slechts enkele jaren - een minder kostbare, meer democratisch
geoiganiseeide vorm bieden van studentikoze gezelligheid. Pas lond 1910 verwer
ven deze verenigingen enige aanhang van betekenis en krijgen zij een plaats
binnen de standshierardue, die zij tot in onze dagen zullen behouden.13 Zij
doorbreken daarmee het monopolie der corpora,

maar een uezenlijkc nieuwe visie

op de geestelijke en maatsduppelijke status van de student dragen zij niet
uit; hun ledental blijft beperkt (zie p. 72). Vandaar volstaan wij met deze
korte vermelding. Meer kans op een fundamenteel alternatief biedende socialis
tische en confessionele studentenverenigingen, die wij nu achtereenvolgens zul
len bespreken.
PAF. 3.1.1

SOCIALISTISCHE SlJDEhTLH(\ERENIGIhGE 1)

Voorlopers
legen liet einde der 19c eeuw constateren wij een toenemende aandacht
onder studenten voor het socialisme. Studentenbladen als het Delftse Stemmen
(1891-1892) en het Amsterdamse Ргоргга

Cures

(voor het eerst verschenen op 21

januari 1892)^ laten een nieuw geluid horen en besteden veel aandacht aan het
dan opkomende socialisme. Al voorbereid door het critische intellect van Edu
ard Douwes Dekker15 gaan vooral Delftse en Amsterdamse studenten over tot het
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socialisme. De legendarische voorloper is de Dclftse student H. van Kol, la
ter een van de 'apostelen' der SDAP. Hij richtte al in 1871 een oproep aan
studenten tot deelname aan de socialistische beweging: "negen" studenten tra
den toe. Echter niet voor lang, want "na een onderhandse "waarschuwing' van
minister Jolles namen er zeven hun ontslag, werkte de achtste niet meer mede,
".1Б

en bleef ik over helemaal alleen
De opkonst

van socialistische

verenigingen

Twee decennia later is het succes groter.Op 26 dec. 18D1 wordt te Am
sterdam de

SociaListinchc

Si identen

Vevenijing

opgericht door de gebroeders

Triobels, die in Delft en Amsterdam studeren. Er is steun van hooggeleerde zij
de (in Delft: Pekelharing; in Amsterdam: Van der Goes)17, maar de arbeidersbe
weging kon moeilijk wennen aan deze onverwachte compagnon. Ook Bymholt, de
chroniqueur van de socialistische arbeidersbeweging, is onzeker over de posi
tie van de student in de beweging en gebruikt veelzeggend aanhalingstekens
wanneer hij de oprichting van een 'vak'-beweging van studenten meldt.18 Toch
is deze socialistische studentenbeweging niet zonder betekenis: volgens Wicdijk,
een der leden, is zij zelfs de directe wegbereider van de nieuwe socialistische
partij, de Sociaal

Democratische

Arbeiders

Partij

(SDAP).M Al in 1893 verloopt

de "socialistische organisatie van Ilccrcn", haar taak (de exploratie van het
socialisme) is volbracht. Als laatste activiteit meldt Wicdijk een kiesrecht
meeting: achter ccn"bordpapicrcn"vaandel, "in zijn broosheid zelve

een mooi

20

symbool", vertrekt de beweging voor haar laatste tocht.

In 1898 volgt weer een opleving wanneer in Amsterdam het
Leesgezelschap

Socialistisch

(afgekort als S.L.) wordt opgericht. Initiatiefnemers zijn met

name Troelstra en Van Kol. liet doel is "kennismaking met het socialisme in den
ruimstcn zin".21 Men organiseert lezingen waarin de nadruk komt te liggen op de
wetenschappelijke status van liet marxisme. Sprekers zijn onder andere: Wilhelm
Liebknecht, mevr. Avcling-Marx (dochter van Karl Marx), Domcia Nicuwenhuis en
Karl Kautsky. Ook tegenstanders van het socialisme wordt het woord gegund.22 De
toekomst leek in rood gehuld, maar - aldus Hülsmann - het is na 1902 alweer gedaan met het socialisme onder studenten. De toenemende aandacht voor theosofie
en filosofie komt er voor in de plaats.^ Gerard Brom noemt als directe oorzaak
van deze plotselinge terugval

het college van de 'hegelaar' Bolland, die de

linkse studenten aantrok en vervolgens in totale verwarring achterliet: "hij
kon licht een vuur stoken van vreemde handboeken, waarin zijn leerlingen, door
zijn levend woord geboeid, voorgoed bleven steken".a
Naar onze mening evenwel blijft het socialisme tot omstreeks 1920 de

76

GbSCHIEDENIS

studenten boeien. Ondei de oprichters en de eerste leden der Soazaal
tvsehe

Parttj

Demokra-

(1909; de SDP is de latei e CPN) bevinden zich opvallend veel stu-

denten en jonge intellectuelen. Wij noemen er enkele: Wijnkoop, Knuttel, Van
Ravesteijn, Wiedijk, De Wolff, Maimoury, Parmckoek, Gorter. ^ Zij waren allen
zeer geïnteresseerd in de wetenschappelijke theorte

van het marxisme: hen

boeide de discussie zoals die in het buitenland tussen Kautsky, Rosa Luxemburg,
Bernstein en anderen gevoerd werd. Hun voorkeur gold de orthodoxe interpretatie; Bernstein's 'revisionisme' wezen zij resoluut van de hand. Tot aan het begin van de eerste wereldoorlog bleef de SDP - zoals De Jonge vermeldt - "een
troep generaals zonder - of met heel weinig - leger"; "een fabrieksarbeider
was zeldzaamheid".^ Ook Van Ravesteijn wijst op het hoge intellectuele niveau
dat de communistische beweging in haar beginjaren kent: "de jonge doctor" (het
epitheton waarmee hij zichzelf in de derde persoon verheft) levert daaraan een
niet geringe bijdrage.27
br is nog meernieuvvs onder de rode zon: Ргор га Cures vermeldt rond
1910 regelmatig de oprichting van (minder rechtzinnige) socialistische studen
tenorganisaties. Zo verschijnt op 27 november 1909 een oproep tot oprichting
van een Algemene Nederlandsahe

егеепгдгпд

van Sooialbstische

Studenten

die m

de daarop volgende jaren interacademiale bijeenkomsten houdt en vooral in Delft
succes schijnt te hebben.28 In 1906 waren de Sociale

Leztngen

(S.L.) weer ncre-

aktiveerd, nu met de doelstelling "onder studenten belangstelling te wekken en
kennis te verbreiden omtrent sociale vraagstukken".a Niet het socialisme maar
de sociale problematiek komt voortaan centraal te staan. Sprekers zijn met na
me Henriette Roland Holst, Werner Sombart en Eduard Bernstein.
De neergang
Alhoewel de leiding van S.L. m de beginjaren onmiskenbaar onder de
SDAP-vlag koerst, beoogt de vereniging primair - en statutair - de bevordering
van de discussie over sociale kwesties (het gaat niet om propaganda). Deze
doelstelling komt voor een toenemend aantal studenten echter onvoldoende uit de
verf en zij tonen hun afschuw over "de roodc propaganda van het SL bestuur".
SL fuseert met de studieclub der chnstelijke studenten, de politieke onpartij
digheid staat nu hoog m het vaandel, het socialistisch besef kwijnt. "Wij
schrijven 1919: de Russische revolutie en het optreden van Troelstra hebben de
interesse voor het socialisme danig geluwd. Waar eens de sociale lezingen wer
den gehouden, m een zaal boven de kroeg van het Amsterdamse corps, verschijnt
nu kapitein Boerce van de generale staf om studenten te ronselen voor de Bur
gerwacht en aldus "eene zeker niet uitgesloten actie eener verdwaasde minder-
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heid in de kiem te smoren". Degenen die het met de idee van de Burgerwacht
niet eens zijn, worden verzocht weg te blijven: hun zal geen gelegenheid gebo
den worden het woord te voeren.31
De weinige studenten die hun interesse voor het socialisme behouden,
treden uit de corpora en gaan zich in studieclubs voorbereiden op de revolu
tie, die naar hun mening spoedig zal losbranden.32 Tijdens een interacademia
le bijeenkomst wordt op 19 oktober 1919 de Bond van
Revolutionair-Socialisti
sche Studenten
opgericht. De politieke peetoom van de beweging is de Sociaal
Democratische
Partij
(SDP). Men sluit zich als 'vakgroep' aan bij de communis
tische jeugdbond De Zaaier. Voorts zijn er contacten met de Bond van Revolu
tionair-Socialistische Intellectuelen.зэ Onder de leden treffen wij de studen
ten Jan Romein en Annie Verschoor aan. 'Omziend in verwondering' beschrijft
de laatste de bijeenkomsten van revolutionaire intellectuelen als "onvermij
delijke praatcolleges, waar vooral voor ons jongeren nog wel wat viel op te
steken, maar waarvan weinig activiteit uitging, afgezien van die paar van le
ven en beloften bruisende jaargangen van De Groene en af en toe eens een plech
tige oproep of verklaring".* Veel invloed heeft deze studentenbond dan ook
niet gehad en in 1921 komt het einde.
In 1923 verschijnt een nieuwe socialistische studentenorganisatie
aan de horizon: de Bor.d van Sociaal Democratische
Studentenclubs
(SDSC). Aan
leiding tot de oprichting is de betoging die de SDAP in dat jaar organiseerde
tegen de eerste vlootwet. Doelstelling is de propaganda voor de socialisti
sche gedachte; richtlijn daarbij is het programma van de SDAP.35 Verontrust
door de toenemende aandacht onder jongeren voor het fascisme, verleent deze
partij later financiële en morele steun aan de jonge vereniging. De SDAP-commissie die het contact met de studenten onderhoudt, is echter uitdrukkelijk
"officieus", men is er voor dat "de jongens zelfstandig als organisatie optreden" en is kennelijk bevreesd voor het idealisme van de jeugdige sympathisanten. *
Ook de SDSC heeft contacten met de jeugdbeweging: er is veel sympathie
voor de Arbeiders
Jeugd Centrale
(de AJC). Uit een enquête (gehouden in 1930)
blijkt dat 231 van de leden der SDSC is voortgekomen uit de AJC; 531 uit de
jeugdbeweging; 70°6 practiseert de geheelonthouding (een belangrijk en oorspronkelijk centraal issue in de j eugdbeweging).37 Eveneens constateren wij
een toenemende sympathie voor het socialisme binnen de jeugdbeweging, met name
onder studenten. In de Prakties
Idealisten
Associatie
(de PIA) - een door
theosofie, antroposofie en oosterse wijsheid geïnspireerde beweging van studenten - neemt de aandacht voor het socialisme toe.* Hetzelfde geldt voor de
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vredesbewegingen die in de twintiger jaren voorden opgericht en een tweetal
protestants-christelijke studentenorganisaties (de NCSV en de VCSB), die wij
nog zullen bespreken.
СопаЪизге
Concluderend menen wij nochtans te mogen stellen,dat het socialisme
onder studenten verkruimelt in tal van, soms vage, idealistische bewegingen
en stromingen. De invloed op het studentenleven taant. Voorzover wij kunnen
nagaan neemt de aanhang van het socialisme onder studenten ook getalsmatig
af. De beide Amsterdamse Jeesgezelschappcn hadden steeds ongeveer 100 leden39,
dat is + 104 van de studentenpopulatie der Gemeentelijke Universiteit. De SDSC
had, landelijk, maximaal 200 leden.^ Macht binnen de studentenmaatschappij en
invloed op de ontwikkeling van het socialisme is na 1920 afwezig. De socialis
tische studenten van weleer waren in meerderheid lid van het corps en verenig
den zich (te Amsterdam) in disputen als Clio

en Vireat.41

Zij vervulden een

voortrekkersfunctie, zowel bij de tot standkoming van de SDAP als bij de op
richting der SDP. De SDSC daarentegen staat buiten de studentenmaatschappij:
uit de al eerder genoemde enquête blijkt, dat slechts 34 der leden is aangesloten bij de corpora en dat ook Bonden en Unitates

slechts 54 op zich weten te

verenigen. De SDSC is bovendien 'slechts' een jeugdbeweging binnen de SDAP en
het lidmaatschap is vaak een kwestie van traditie (474 van de leden komt uit
een socialistisch milieu).^

Wat beweegt de socialistische

student?

Tenslotte willen wij ons hier afvragen wat studenten bewoog tot actieve deelname aan de socialistische beweging en welke problemen zij daarbij ontmoetten. In het licht van de hernieuwde belangstelling voor het socialisme
sinds het einde der zestiger jaren lijkt een dergelijke analyse alleszins relevant.
Slechts zelden biedt de sociale en economische positie van de student
een aanknopingspunt met de socialistische beweging. Men spreekt hier en daar
over een "hersenproletariaat", een 'Wetenschappelijk proletariaat", maar vrijwel iedereen die denkt en schrijft over studenten en klassenstrijd,is het er
over eens dat dit gegeven niet aan de basis ligt van het studentensocialisme. *
In een lezing voor de Amsterdamse afdeling van SL (10 maart 1910) gaat Henriette Roland Holst uitgebreid op deze problematiek in. Ongeveer 300 aanwezigen
luisteren naar "de schone woorden, de prachtige gedachten van deze buitengewone vrouw". Naar haar mening wordt het universitaire onderwijs en daarmede de
intellectuele arbeid ("hoofdarbeid") "pasklaar gemaakt naar de behoeften van
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de waren-producerende maatschappij". ^3 Sterker nog, een van de vvaren die het
kapitalistische systeem pioduceert, is intellect. Bijgevolg moet de hoofdarbeider zijn vaardigheden te koop aanbieden; het vrije beroep verdwijnt, de intellectueel wordt "loonslaaf"; de studie wordt vakstudie; men moet steeds harder
werken om zo snel mogelijk af te studeren. Nu de wetten van de markt (vraag
en aanbod) bepalend zijn, is overproductie van intellect en dus werkeloosheid
voor academici een reële mogelijkheid. Ivelnu, zelfs vanuit een dergelijke positie - Roland Holst constateert een toenemende werkloosheid onder technici, chemici en geneeskundigen - blijken academici geen klassebewustzijn te ontwikkelen, omdat zij geen gemeenbchappelijk klasscbclang kennen. Dit ontwikkelen intellectuelen pas "wanneei zij de dingen van een algemeen

gezichtspunt zijn

gaan beschouwen, dat is wanneer zij sociaal-democratisch zijn geworden".''' De
academicus moet dus een daad stellen, klassebewustzijn ontwikkelt zich bij hem
- m

tegenstelling tot liet industrieproletariaat - niet vanuit een intrinsieke

motivatie. Dit hoeft nog niet te betekenen dat de student tegenover het proletariaat staat. Henriette Roland Holst wijst op student - vijandige ontwikkelingen in het kapitalisme; Bonger benadrukt dit in een toespraak tot de SDSC
(1925) nog explicieter. ^ Een 'natuurlijk' bondgenootschap is echter uitgesloten.
Het lijkt ons inderdaad evident datdeafkomst van studenten (vooral hogere stand) én hun bcrocpsverwachting (toekomstige elite) weinig aanleiding
biedt tot een socialistische gezindheid. De uiteindelijk

geringe aandacht

voor het socialisme wordt aldus begrijpelijk. Daar komt echter nog iets bij.
Uit de gegevens, waarover wij beschikken, blijkt dat er wel degelijk aspecten
zijn aan het marxisme en socialisme, die studenten persoonlijk aanspreken en
die hen - van binnen uit - motiveren. Veel studenten blijken geboeid door de
wetenschappelijke status van het marxisme. Zo constateert Wiedijk dat de eerste socialistische studenten voomanclijk afkomstig zijn uit exacte studierichtingen. De wetenschappelijke theorie van het socialisme, waarin "de maatschappij als een natuurding, aan natuurlijke ontwikkelingswetten onderworpen"
verschijnt, klinkt deze studenten bekend m

de oren: het ontwikkelingsbegrip

staat immers centraal in hun academische studie.1* Wij wezen er bovendien al
op,dat de meeste socialistische verenigingen studzeclubs

waren en dat de socia-

listische belangstelling van de SDP-intellectuelcn een sterk theoretische en
wetenschappelijke basis heeft.
Andere studenten inspireert primair de zedelijke kwaliteit van het marxisme, die onrecht veroordeelt en het perspectief biedt op een nieuwe, betere
en rechtvaardige wereld. Met name tegenover studenten wordt er herhaaldelijk
op gewezen,dat socialisme ook een cultuurbeweging is en dat de intellectueel
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vooral in dit opzicht een roeping te vervullen heeft .De beweging van de Tachtigers
vormde een machtig referentiepunt en hun Nieuwe
dentenkring Flanor)

Gids

(voortgekomen uit de stu

was voor velen een leidraad.1*7 Men erfde van deze beweging,

zegt Van Ravesteijn, "het intransigente streven naar het hoogste, de schoon
heid, op het gebied der kunst, maar tevens als gelijkwaardige doelen, naar dat
op ethisch gebied en op dat der maatschappelijke gerechtigheid".щ

Wiedijk

voegt hier nog aan toe,dat niet zozeer de "sympathie voor het proletariaat"
alswel "een sterke antipathie tegen zijn vijand, de bourgeoisie", het motiveren
de element is voor de "heren-socialisten". Het "antiklcinburgerlijke, het stu
dentikoze

in zijn ideale betekenis" spreekt hen aan.''9 Ethiek, cultuur,

wetenschap: in wisselende doseringen en combinaties zijn dit de belangrijkste
inspiratiebronnen voor studenten. Het zijn de elementen voor een bovenbouw op
het alledaagse marxisme; studenten hopen er eens de architecten van te worden.
Een marginale

positie

De mogelijkheden om dergelijke aspiraties te concretiseren zijn echter
beperkt. Wiedijk constateert al dat de arbeiders in de beweging, voor wie de
belangenstrijd centraal staat, weinig waardering hebben voor het "aristocra
tisch socialisme" van studenten.50 Bonger daarentegen verwijt de arbeidersbewe
ging (anno 1925) de eenzijdige nadruk op de materiële aspecten van het socialisme; de geestelijke vooruitgang is niet indrukwekkend geweest. De beweging vervlakt en dreigt cultuurloos te worden; "idealistische intellectuelen" krijgen
te weinig kansen in de beweging.M Kuyper trekt op zijn beurt in de
sche

Socialisti-

Gids weer fel van leer tegen Bongers analyse: zo de beweging al vervlakt

is, dan ligt de oorzaak daarvan eerder bij de intellectuelen (en de studenten),
die zich te veel op de bourgeoisie oriënteren; zij missen de juiste instelling.2
Welnu, zonder op deze discussie verder in te gaan menen wij te mogen concluderen, dat veel socialistische studenten gevangen raken tussen hun sociale en economische positie, die weinig affiniteit biedt met de situatie waarin de arbeiders zich bevinden, en hun wetenschappelijke, culturele en morele aspiraties,
die te vaak als vrijblijvend (getheoretiseer) worden afgedaan.53 Ook vanuit de
universiteit bestaat weinig belangstelling voor de theorie van het marxisme.
Het privaat docentschap van Van der Goes (hij werd op aandrang van studenten,
die hiertoe een handtekeningenactie organiseerden en 300 namen wisten te vergaren, benoemd9*) heeft niet geleid tot de vestiging van een wetenschappelijkmarxistische traditie. Zoals wij verder nog zullen aangeven, hield

de univer-

siteit zich angstvallig buiten de politiek: haar wetenschappelijke maatstaf
droeg de ijk der waardevrijheid. Voor de politieke aspecten van het socialisme
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(uaar de overgrote meerderheid van studenten en hoogleraren zich tegen afzetten) is men al extra ge\roelig. Het marxisme als ivetenschappelijke discipline,
zo kunnen wij vaststellen, kreeg v»einig kansen aan de Nederlandse universiteiten. Bovendien constateren uij dat opvallend veel intellectuelen geroyeerd morden of bedanken als lid van de grootste communistische stroming die ons land
kende (de SDP, de latere CPU, de huidige CPN). Marxisme en wetenschap leken incompatibel. Dat studenten allengs hun belangstelling voor het maixisme veiloren, is dan ook zeer begrijpelijk.
Onder studenten zal de wetenschappelijke interesse in het marxisme pas
lond 1970 wederom toenemen. Bij gebiek aan een intellectuele marxistische traditie zullen zij op eigen kracht de mars door het socialisme, m al zijn varianten, ondernemen. Oude discussiethema's, zoals die aangaande de 'positie van
de intcllcctucccl in de klassenstrijd' keren terug. Oude problemen evenzeer,
zoals zal blijken.

PAR.

ù.1.2

COhcCSSIObE^E

SIUDFUEi(

ftRENIGINGcN)

Ontstaan

Naast socialistische, komen tegen het einde der negentiende eeuw ook
confessionele studentenveienigmgen tot stand. Anno 1886 uordt te Leiden de
Soczetas

Studtosorur»

Refo^maLomm

de ¡Jeder lands ahi Christen

(SSR) opgericht. Drie jaar later ontstaat

Studenten

van 'ioomsoh-Katholbeke Studenten

егеепгдъгд

(NCS\ ). In 1907 volgt de Urne

егепгдгпдеп гп Neaerland (UKSV) , een lande

lijke federatie van de katholieke verenigingen die smds 1890 in de verschil
lende universiteitssteden waren opgericht. Als de belangrijkste en oudste
daaronder noemen wij Veritas
1893) en Sanctus
Christelijke

(Utrecht, 1890), Sanctus

Thomas Aquinas

Augustinus

(leiden,

(Amsterdam, 1896).

studentenorganisaties

Kenmerkend voor al deze verenigingen is hun apologetisch c.q. missio
nair karakter. De primaire doelstelling van de SSR was niet de "amicitia",
het aanknopen van vriendschapsbanden. Centraal stond "de objectieve geloofs
belijdenis, zoals deze leefde in de christelijk gereformeerde kerk, welks
stichter de naam draagt van Hendrik de Cock" naar hem was de vereniging oor
spronkelijk zelfs genoemd.55 De NLSV stelde zich ten doel "een band te vormen
tusschen Christen-Studenten om a) elkander op te bouwen in het geloof, b) zo
wel door wetenschappelijke als door andere verenigingen onder studenten eene
actieve belangstelling te bevorderen m de zaak des Heeren op elk gebied, zo-
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wel in het vaderland als daarbuiten,c) in de studentenwereld te getuigen van Jezus Christus".56 In eerste aanleg verenigt de NCSV een genootschap van missio- ¡
naire geesten (de oprichting kwam tot stand naar aanleiding van een internationale zendingsconferentie in Liverpool). Dogmatisch kan zij echter niet genoemd
worden: principieel kunnen zelfs katholieken lid zijn van de vereniging en in
sommige landen (uiteraard niet in Nederland) is dit ook inderdaad het geval.57
In Nederland zijn de meeste leden hervormd; maar ook gereformeerden (waaronder
leden van de SSR) zijn aangesloten.*

Katholieke

studentenorganisaties

De opstelling van de katholieke verenigingen is wat defensiever: de
apologie is het centrale thema. De eerste katholieke vereniging die onder studenten werd opgericht (Leiden, 1874) droeg deze doelstelling zelf in haar naam:
Teneamus Confessionem,

dat wij het geloof behouden. Latere verenigingen1 werden,

zoals wij reeds hebben gezien, veelal genoemd naar kerkleraren, illustere
pleitbezorgers voor het christelijk geloof.я Door discussie en studie werd
gepoogd de godsdienstige overtuiging die de studenten van huis uit hadden mee
gekregen op intellectueel niveau te brengen en hen aldus in staat te stellen
hun geloof te verdedigen ten overstaan van andersdenkenden. De rationalistische,!
agnosticistische sfeer die de universiteit én de studentenwereld in die dagen
60

zo kenmerkte was gevreesd in katholieke kring.

i

Naar onze indruk zal ook het

opkomend socialisme een belangrijke rol gespeeld hebben in dergelijke discussies.
De uitdrukkelijke aandacht voor de kwaliteit van het geloof enhetopenlijke getuigen daarvoor werden voorheen nauwelijks geaccepteerd in de studentenwereld. De christelijke en katholieke studentenverenigingen voegen ongetwijfeld een nieuwe dimensie toe aan het studentenleven. Toch vormen zij - zeker
in de eerste jaren van hun bestaan - geen bedreiging voor het corps. De rooms
katholieke verenigingen manoeuvreerden zorgvuldig - zoals Reul herhaaldelijk
opmerkt - om het corps niet te mishagen61 en het lidmaatschap van corps en confessionele vereniging wordt veelal gecombineerd. De beide verenigingen hebben
totaal verschillende doelstellingen (godsdienst versus gezelligheid) en treden
niet in eikaars competentie. In later jaren komt hierin geleidelijk verandering:
de SSR en de katholieke verenigingen komen los te staan van de corpora.62
Hoe deze evolutie van de confessionele verenigingen zich voltrok kun-

1) Wanneer het in de hier volgende tekst gaat over de Vnie van katholieke verenigingen spreken wij van de l/KSV; als gedoeld wordt op de diverse r.k. verenigingen luidt de afkorting ЯКЗ .
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nen vvij aan de hand van gegevens betreffende de katholieke studentenorganisaties nader toelichten. Zoals wij al eerder hebben aangegeven, werd het corpslidmaatschap na 1900 voor steeds minder studenten toegankelijk. Ook voor veel
nieuvv aankomende katholieke studenten is deelname

- gezien hun afkomst (geen

academisch milieu) en hun financiële armslag - niet aantrekkelijk. Wel werden
zij in groten getale lid van de confessionele verenigingen die (dán nog) geen
financiële of ntuele bairière (ontgroening) kennen: de geloofsovertuiging
is een voldoende vooruaardc en lond 1924 is dan ook nog bijna lOO» der katholieke studenten aangesloten bij de katholieke verenigingen (zie tabel 3.1, p.
84). Naarmate echter het aantal m e t bij de corpora aangesloten leden toeneemt,
treden de convi\iale aspecten steeds meer op de voorgrond. Men zoekt vriendschap en plezier m de confessionele verenigingen, er worden gezelligheidsclubs
opgericht die van lieverlee steeds belangrijker worden; er komt een 'confessionele kroeg' . Het religieuze karakter van de verenigingen geraakt aldus op de
achtergrond, tot ongenoegen van de corps leden, die de scheiding tussen confessie en gezelligheid gehandhaafd willen zien: voor hen is de confessionele vereniging ummers alleen een religieus toe\'-luchtsoord. Bovendien wijzen zij erop dat het corpslidmaatschap het aanzien
Roomsah Studenten

der katholieken verhoogt. In het

Blaa van 1910 stelt de student L.G. Kortenhorst: "slechts

IS» der corpsleden is katholiek, dit cijfer dient verhoogd".63 In 1937 is het
wederom Kortenhorst die - m

een lustrum toespraak voor Sanctus

Thomas

Aquinas

(!) - het corpslidnaatschap van katholieken verdedigt: "vorming van de persoonlijkheid der katholieke studenten m hun katholieke verenigingen, maar - voor
м е dat mogelijk en voor wie dat zonder al te grote gevaren geuenscht wordt ge
acht - ook daarbuiten

".* In de tussenliggende periode is een heftige po

lemiek ontstaan tussen leden van katholieke verenigingen en katholieke corpsleden. üe laatsten wordt met name gebrek aan katholiek besef verweten. De gevaren van het coipslidmaatschap ("een naaste gelegenheid tot zonde") worden
breed uitgemeten.^
De resultaten van al deze vervvikkelmgcn is, dat op de meeste plaatsen
de compatibiliteit van lidmaatschappen verdwijnt. Katholieken van (zeer) hoge
komaf kiezen voor het corps, de overigen worden alleen lid van de RKSV. Maar ook
wanneer de corpsaanhangers uit de katholieke verenigingen verdwenen zijn, duurt
de discussie over het karakter van de katholieke verenigingen voort. Zoals wij
nog zullen zien, is er voortdurend rivaliteit aanwijsbaar tussen degenen die
de gezelligheid prefereren en degenen die het religieuze aspect centraal stellen. Rond 1930 doet bovendien de politiek haar intrede in de katholieke verenigingen. Het eigen gezicht van de RKSV kent aldus vele gelaatsuitdrukkingen:

84

GESCHIEDENIS

nu eens wordt het bepaald door de luim der gezelligheid, dan weer voert de
ernst der politiek of de ingetogenheid van het religieuze besef de boventoon.
Constant daarentegen is de toenemende exclusivbteit

van de RKSV: terwijl rond

1924 nog practisch iedere katholieke student als lid geregistreerd is, zien wij
hoe

in de daarop volgende periode - juist wanneer het aantal katholieke stu

denten voortdurend stijgt - de percentuele aanhang der RKSV monotoon daalt.
Aan het einde der dertiger jaren is nog slechts 60° der katholieke studiosi
aangesloten (zie tabel 3.1). De Uniemoderator Groenen, die ieder jaar zorgvul
dig de statistiek (de barometer der emancipatie) bijwerkt, ziet zijn blijd
schap over het toenemend aantal roomse studenten steeds weer verstoord door
het "droevige verschijnsel" dat zovelen hun studententijd doorbrengen buiten
het verband der RKSV."
1ABEL 3.1:

Het lidmaatschap van R.K.-studenten van RKSV, St. Olaf en Carolus
Magnus. Het aantal katholieke studenten en het percentage op het
totale Studentenbestand (1922-61/62).
I
II
III
IV
V
VI
1922/23 1923/24 1927/28 1929/30 1937/38 1961/62

R.K.-studenten lid van RKSV
(excl. Tilburg en Nijmegen)

%
N

Studenten lid Sint Olaf

%
N

95
(1067)

%
N

86
(815)

72
(964)

61
(1037)

57
(5521)

100
(28)

95
(75)

100
(223)

58
(590)

42
(74)

31
(113)

54
(234)

56
(272)

70
(2421)

12
(1220)

13
(1336)

17
(1858)

-

Studenten lid Carolus Magnus %
N
Het aantal R.K.-studenten

94
(1017)

11
(1128)

19
32
(2400) (14060)

I t/m V: ,'пушаггит der Roomsch-Katholieke
studiin ten in Nederland, respectievelijk 1924, 1925, 1929, 1931 en 1939 (Steeds exclusief KMA-studenten)
VI
: Deze gegevens zijn berekend op basis van het ledenbestand der RKSV
(Mes, Ы. noot 151 ; no. 335-336).
Het % R.K.-studenten:Hooydonk,P. van. intellectuele emancipatie van de
Nederlandse katholi eken m de laatste jaren. In: Sociale
Wetensohappen, jrg. 8, no. 3 1965, p. 223.

Na deze voorlopige schets zullen wij nu dieper ingaan op de politieke
en levensbeschouwelijke aspecten van het studentenleven zoals deze - gedurende
de 20-er en 30-er jaren - in
De Nederlandsohe

Chrbsten

NCSV en UKSV gestalte kregen.

Studenten

Vereniging

(NCSV)

De NCSV vaart van meet af aan een geheel eigen koers. Zij wil uitdruk
kelijk geen gezelligheidsverenigmg zijn; de persoonlijke geloofsbeleving en
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de zending staan centraal. De NCSV is dan ook geheel anders georganiseerd dan
de andere studentenverenigingen. Voor de dagelijkse leiding worden al spoedig
bezoldigde secretarissen aangesteld. Men beschikt over een eigen bondscentrum,
eerst in Zeist en later in Kasteel Hardenbroek bij Driebergen.67 Van daaruit
worden zomerconferenties georganiseerd waarop de leden elkaar kunnen ontmoeten
en bevestigen in het geloof. Bovendien is men van meet af aan actief onder middelbare scholieren. Voor hen worden kampen georganiseerd; studenten verkondigen er het geloof.68 Een en ander impliceert niet dat de NCSV zich critisch of
antagonistiscli opstelt tegenover het corps. In tegenstelling tot SSR en RKSV
blijft de NCSV trouw aan de oorspronkelijke opzet van de confessionele verenigingen: de religie staat centraal, de gezelligheid laat men aan het corps.69
Voor de gereformeerde leden is de SSR een geschikte vrijplaats voor studentikoziteit.
In de twintiger jaren ontwikkelt de NCSV

een toenemende sociale be-

langstelling. Vooreerst blijkt dit uit haar connecties met de vrije
ging.

jeugdbewe-

Nu speelden studenten daarin een bescheiden rol; de beweging werd ook

niet door hen geïnitieerd. Die taak was vooral weggelegd voor kweekschoolleerlingen70, die rond liet begin van deze eeuw gestalte gaven aan de vrije jeugdbeweging: een organisatorisch zelfstandige groep van idealistische jongeren
met een sterk Ίη-ηι>αι

besef (de ouigroup

wordt gevormd door de 'ouderen' ) .

Deze jeugd creëert haar eigen leefwereld als een alternatief voor de onechte,
onnatuurlijke'sofacultuur'die zij in de kringen der volwassenen meent te onderkennen. Karakteristieke gedragingen zijn de trek naar buiten (de natuur Ln)
en de gehcclonthouding (vandaar de benaming 'blauwe jeugdbeweging'). Na de eerste wereldoorlog, wanneer het pacifisme het leitmotiv

van de beweging wordt,

raken ook jongeren uit hoge kringen in de ban van het jcugdidealisme.71 Ook onder studenten en met name onder NCSV-crs slaat de beweging aan. In 1923 wordt
- een overigens niet geslaagde

- poging ondernomen "de bestrijding van den

oorlog" toe te voegen aan de doelstellingen der verenigingen. ^ Wel is men actief in de Jongeren
de Jongeren

Vredes

Vredcs Actie
Federatie,

en als vereniging is de NCSV aangesloten bij

een federatie van pacifistische organisaties

voor studenten en middelbare scholieren.73
De iïCSV en het

Socialisme

Rond 1930 signaleren wij een groeiende interesse voor het socialisme
binnen do NCSV. De discussie tussen christendom en socialisme kent in ons land
- zij het alleen in de protestantse gelederen - een lange traditie en van meet
af aan zijn vele protcstants-christclijkcn actief in socialistische organisa-
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ties. * Binnen de NCSV wint het socialisme люогаі terrein wanneer de theologie
van Barth, met name door Miskotte geïntroduceerd, in de belangstelling komt.
Barth bepleit de ontkoppeling van geloof en politiek; hij trekt fel van leer
tegen de "Bindestrich", het koppclteken tussen christendom en politiek.75 Aan
het evangelie kan naar zijn inzicht geen politieke practijk ontleend worden; aan
de politiek van Colijn - zo redeneren de studenten - al zeker niet. Vooral
Stufkens, later actief in de Partij
cialisme. In Eltheto

van de Arbeid,

opent de weg naar het so-

- het blad van de NCSV - worden er vele artikelen aan ge-

wijd; zelfs wordt een themanummer uitgebracht over de klassenstrijd.*
De (gematigd)

socialistische koers van de NCSV is in twee opzichten

van belang: in de eerste plaats blijkt het een serum tegen de fascistische
infectie die rond 1930 ook onder studenten de kop opsteekt. Van Roon stelt
zelfs dat de opstelling van de christelijke studenten tijdens de bezetting
"een direct gevolg is van wat in de dertiger jaren gerijpt was".77 In de tweede plaats preludeert de NCSV op de doorbraakbeweging die na de tweede wereldoorlog op gang komt. Aldus Ruitenbeek: "de lijn

welke loopt van de NCSV, voor-

al ten tijde van Stufkens, naar de Partij van de Arbeid is duidelijk. Hetgeen
niet wil zeggen, dat de NCSV een van de wortels van de PvdA is. Zij heeft
slechts vorm gegeven aan liet onbehagen in haar kring ten opzichte van de christelijke politiek. Haar openheid, haar synthetische houding brachten dit mede,
terwijl haar sociale bewogenheid de confrontatie met het sociale vraagstuk
ten goede kwam".^

Katholieke studenten en

politiek

Onder katholieke studenten is er in eerste aanleg nauwelijks belangstelling te constateren voor politieke en sociale vraagstukken; ook hun aandacht voor de emancipatie van het katholieke volksdeel is gering te noemen.^
Wanneer in het Roomsch Studenten

Blad van 1912 een oproep verschijnt om actief

deel te nemen aan politieke lezingen, is het karakteristieke antwoord: "het altruïsme moeten wij hebben, allen, op welke wijze, langs welke weg dan ook. Hetzij door de liefde, hetzij door intense innerlijke beschaving.' Maar nooit door
de politiek;"80 Wanneer men zich al over politieke zaken uitspreekt, is de gezindheid waarmee dat gebeurt vaak conservatief, reactionair. Men is tegen het
(vrouwen)kiesrecht; katholieken dienen elk vrouwenkiesrecht af te wijzen, omdat dit indruist tegen "de vrouwelijke persoonlijkheid", haar "moedereigenschap", "de natuurlijke ordening der maatschappij". "De vrouw voelt voor het
concrete en al wat daarbuiten ligt, denkt zij zich slechts met moeite in".81
Het parlement en de democratie moeten het al evenzeer ontgelden.ε Slechts klei-
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ne groepen studenten houden zich bezig met sociale kwesties en zijn bijvoorbeeld lid van een Sint Vincentiusvereniging.

De motivering tot deelname is

bovendien vaak niet van eigenbelang ontbloot: men moet zich richten naar het
volk om daaraan leiding te geven,"want anders dan zal de arbeidersstand komen
tot de omverwerping der bestaande maatschappelijke orde door het verlies van
het evenwicht der standen."83
Drankweer of

gezelligheid

Vooral op instigatie van de katholieke staatsman Aalbersc wordt rond
1910 wat meer aandacht besteed aan sociale kwesties. Ook de drankbestrijding
- in katholieke kring door de priester Alphons Ariens geïnitieerd - wordt dan
een punt van actie. Met name in Utrecht en Amsterdam worden hieromtrent lezingen georganiseerd voor katholieke studenten.* Gerard Brom weet Utrechtse studenten te bewegen tot een sociale actie op katholieke grondslag en is groot
voorstander van de 'sobrictas'-gedachte. Ook binnen de studentenwereld ligt daar
een taak, zoals uit een vergadering van de Utrechtse vereniging Veritas blijkt:
"nog volgt de klacht van de heer Brom en wel over de krakende schoenen van de
kelners tijdens de lezingen. Hij geeft in overweging vóór de lezing te serveren. Pracscs deelt hierop mede dat vanwege het Haagse Koffij huis is geklaagd
over de geringe consumptie tegenwoordig. Wat de heer Brom enthousiast doet vragen dit vooral in de notulen (.januari 1904) te vermelden daar het een grote recommandatie is voor Veritas".^ De tegenstelling tussen de inhoud van de lezingen en van liet glas op tafel wordt men zich steeds meer bewust. Een toenemend
aantal studenten prefereert nu de
drankweeraenbrale

gchcelonthouding en in 1910 wordt de eerste

voor rooms katholieke studenten te Delft opgericht.Œ

Tezelfdertijd echter komt het gczcllighcidskarakter van de katholieke
verenigingen duidelijker naar voren; de 'roomsche kroeg' wordt een feit. De
aandacht voor sociale en politieke kwesties neemt weer af.57 Rond 1920 constateren wij een opleving, er komt een 'sociale generatie' . Het interacademiale
contact tussen katholieke studenten is inmiddels hechter geworden: sinds 1902
verschijnt een Annuari urn (jaarboek) voor 'katholieke studs' , in 1910 rolt het
eerste nummer van het Rooms'jk Studenten

Blad (HSB) van de pers en vanaf 1917

wordt jaarlijks een Roomsche Studenten

Dag (RSD) georganiseerd. In de lande-

lijke vereniging komen nu een drietal organisaties naar voren die aan betekenis en invloed winnen: de mi ssie-interacademiale, de sociale interacademiale
en de drankweer-interacademiale.* De levensernst die deze organisaties propageren stuit wederom op verzet. Degenen die het "socialerig" gedoe verveelt, organiseren zich in de Огіоп-Ьеиедікд

en pleiten voor een echt studentikoze men-
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taliteit: "ik houd van studenten die hun leven voluit leven, met open oog
en ronde lach

door het leven gaan, leuke moppen tappen en dolle streken uit-

halen, die niet uren zitten te dazen over Unie en sociaal".®

In het kielzog

van deze polemiek ontwikkelen zich successievelijk een viertal stromingen.
een religieuze vernieuwingsbeweging {Heemyaavt),

een culturele beweging (het

Dietsch Studenten Verbond), een politiek geïnspireerde richting (het Verbond
van Dtetsah Nationaal Solzdartsten),
en tenslotte een apologetische stroming
(De Асіге

"voor God").

Achtereenvolgens zullen wij deze, in hun extremisme ver

wante en hier en daar in elkaar overvloeiende bewegingen, kort de revue laten
passeren.
Heemvaart
De nieuwe levensstijl van de jeugdbeweging, waarin echtheid en religio
siteit een belangrijke plaats innemen, beroert ook de katholieke student. Wan
neer een redacteur van het Roomsoh Studenten

Blad deelneemt aan een NCSV confe

rentie op kasteel Ilardenbroek, gewaagt hij van de "edele stemming" die hij
mocht gevoelen toen "op een zomeravond na ernstige gedachtenwisscling een hoog
leraar piano speelde en een student zong en een oudstudente voordroeg, terwijl
wij allen bij 't open raam aan de slotgracht blij m

't kaarslicht zaten te

kijken en enkele meisjes binnen de volle kamer eenvoudjg naar Engelse trant
een plaatsje op de vloer hadden gezocht. Daar leefde wat Quickbom en Hochland
ons leren, de nieuwe levensstijl". Onze redacteur ontmoet bovendien katholieke
studenten op deze bijeenkomst en verzucht: "wanneer er al zoveel geloofgenotcn
aan een protestants

uit bekende families
er dan op neutrale
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komen".

kamp deelnemen, hoeveel zullen

Lr is behoefte aan een katholiek alternatief en

in 1923 krijgt dit gestalte in de Heemvaartbewcgtng.

9I

Deze groepering ontstaat

in Delft, vanuit de drankueercentrale aldaar. Met een aan Cicero ontleende ver
ontwaardiging ("quousque tandem ....") trekt men ten strijde tegen het decaden
te studentendom. "Wij zijn niet zoo. \Vij willen zijn strijders voor God, koe
ne ridders van Maria, die zich geven voor al wat edel is, voor al wat ons leven
92

groot maakt, groot in het oog van God". Men wil terug, terug naar het vader
huis (vandaar de naam), terug ook naar de Middeleeuwers, voor wie "de geheele
aarde en alle verschijnselen een openbaring waren van God

Daarom klinkt

zoo'n klaioencnd idealisme uit hun kruistochten. Daarom was er zoo'n kinderlij
ke blijheid in die tijden, zoo'n Magnificat-stemming". De mensheid is - aldus
de Heemtrekkers - het juiste spoor kwijtgeraakt en doolt rond in "de poel der
-ismen" (rationalisme, protestantisme, etc.) "Wij zijn afgesneden van een ge
93
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structie" zoals die door De Gemeenschap gepropageerd werd, klinkt hier door.
Alhoewel wij daaromtrent geen directe aanwijzingen hebben gevonden, lijkt het
overduidelijk dat ook de Heemoaart-btuáentcTí
menig idee aan deze beweging ontleend hebben.9' Van meet af aan is er ook veel critiek te beluisteren: Heemoaart wordt door somnugen geridiculiseerd; anderen komen met serieuze critiek.
Succes heeft de beweging in ieder geval: aan de bijeenkomsten die jaarlijks op
het Uomimcuscollcge te Nijmegen georganiseerd worden, nemen zeer veel katholieke studenten deel.95 De sfeer van deze samenkomsten is die van de jeugdbeweging: men trekt zingend en spelend (met "leut en luit") door de Nijmeegse
bossen; de rcidans wordt met verve beoefend. Het centrale punt blijft echter
de religieuze gegrepcnheid: de eucharistieviering is het hoogtepunt van iedere bijeenkomst.%
Het Dbetsoh Studenten

Verbond

Naast de religieuze is er in deze periode een culturele opleving waarte nemen. In 1(ï22 wordt het r%etuch Studenten
lerbonl
(DSV) opgericht: de GrootNedcrlandsc gedachte krijgt onder 'roomse' studenten veel aanhang. Het DSV is
overigens niet typisch katholiek van signatuur en van oorsprong ook niet politiek gericht. De centrale doelstelling is het verbreiden van de Nederlandse
en Vlaamse cultuur. Nationalistisch is zij ongetwijfeld: eigen haard en eigen
aard krijgen cen bovenmatige waardering.57
rìet

fásateme

Na 1430 volgt cen snelle en felle radicalisering. Enkele 'Hcemtrekkers'
en vele leden van het DSV komen terecht m het Verdmaso (het Verbond aan
Dietsoh Nationaal
SoLidaï'i-sten),
dat aan het religieuze en culturele sentiment
een politiek extremistische dimensie toevoegt38, die geënt is op het Italiaanse
fascisme. Gedurende enkele jaren hebben de Dinaso's met name veel invloed binnen de RK studentenvereniging Sanctus Thomas Aquinas. я Het Roomsch Studenten
Blad (nu verschijnend onder de naam De Dijk ) wordt een jaar lang bcheersd
door Verdinasoaanhangcrs; hun motto luidt: "tot nu toe was 't Roomsch, nu
wordt 't beter". De Vcrdmaso-redactie neemt zich voor, het RSB "van een zeer
behoorlijk parochieblaadje om te houwen tot tijdschrift en hoogstwaarschijnlijk
strijdschrift voor katholieke studenten". Al m de eerste aflevering moeten
de "hooge beeren" van de Roomsch Katholieke
Staatspartij
het ontgelden. En hun
partijprogramma: "d'r deugt natuurlijk een verduveld klein beetje van".100
R^coi-istruetie

Al na écn jaargang wordt de Verdmaso-redactie op haar beurt 'aan de
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dijk gezet' . Vooral uit Tilburg en Nijmegen is er heftige critiek. 101Het fascisme verliest veel aanhangers. In de Gilden,

die regionaal (op basis van de

streek van herkomst) georganiseerd zijn, wordt de oudetfeemwaartgedachteweer
tot leven geroepen. De taak van de katholieke verenigingen zou er primair in
moeten bestaan "Christus te brengen in de universitaire wereld". 1<EIn 1937 neemt
de sociale belangstelling wederom toe, nu gebaseerd op een eigen, roomse visie:
het solidarisme, geïnspireerd door de corporatistische ideeën in de pauselijke
encyclieken, levert de bouwstenen voor een waarlijk katholieke politiek en fungeert als een alternatief op socialisme en fascisme. In 1937 en 1938 trekken
ook de katholieke studenten hier en daar ten strijde in De Actie

"voor

God",

een tegenoffensief van roomse zijde dat gericht is op de bestrijding van kerken godsdienstvijandige stromingen: het anticommunisme staat daarbij op de eerste plaats. In Het Groen Hout (de opvolger van het katholieke studentenblad
De Dijk)

wordt met veel vuur geijverd voor een katholieke reconstructie, een

"Nieuwe Gemeenschap". De extreme varianten van het solidarisme, zoals vertegenwoordigd in de ideeën van Ernest Michel, voeren daarbij echter de boventoon.
Felheid en vitaliteit blijven karakteristiek voor de kembewcging van katholieke studenten.103 Typerend is het nu volgende citaat uit Het Groen Hout anno 1939: "Student zijn wil toch niet zeggen in alles studentikoos, dat wil
zeggen oppervlakkig zijn. Student zijn wil zeggen extra fel leven, wil zeggen
met jeugdige hartstocht opkomen tegen alles wat je niet goed oordeelt en verdedigen alles wat je toejuicht. Student zijn is een tijd waarin heilige verontwaardiging en laaiende geestdrift elkaar afwisselen, een tijd vooral van daden".1*
Nijmegen
De discussie die onder katholieke studenten gedurende de twintiger jaren en dertiger jaren gevoerd werd omtrent de aard van hun verenigingen, had
ook in Nijmegen zijn weerslag. In november 1923, een maand na de opening der
Katholieke

Universiteit

Nijmegen

(aldus Rogier: "nooit tevoren was de oude

leus 'vindicamus hercditatcm patrum nostrorum' , zo gezond, zo vreedzaam vertaald")105, werd het Nijmeegsch

Studenten

Corps

'Carolus

Magnus' opgericht.106

Al snel ontspon zich binnen de gelederen van de prille vereniging de al eerder
gereleveerde discussie tussen 'socialen' en 'gezelligen' . Aan het begin van
het tweede studiejaar kiezen enkele ouderejaarsstudenten uit Utrecht en Leiden
domicilie in Nijmegen en introduceren daar het kroegleven. Kort daarop, maart
1925, richten zij Het Oudste

en Eerste
1

Kroegdispuut

(H.O.E.K)

op.107 Men spreekt

van "de liberale injectie". * De tegenstellingen laaien hoog op,wanneer ook in
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gestalte krijgt en de kroegaanhangers in een

ontgroeningsschandaal verwikkeld raken.109 Nadat in 1928 de sociëteit Roland
is opgericht, worden kroeg en corps gescheiden. De Heemvaartbeweging

gaat over

in het dispuut De Gong en wordt, na enige tijd corps-dispuitgeweest te zijn,
dispuut van de SSN Roland.

no

Het aantal leden van Carolus

Magnus, dat opval-

lend laag gebleven was (minder dan 50об), neemt nu duidelijk toe (zie tabel
3.1, p. 84). De gemoederen zijn gekalmeerd, maar niet voor lang. Rond 1930
doen de

dinaso's van zich horen. Velen van hen zijn afkomstig uit een door

pater R. van Sante geleide groep(niet te verwarren met de

Heemvaartbeweging'.)

die woonden in de Stikkc Hezelstraat en waar zij - aldus Joosten - leefden in
een soort convent en "elkaar steunden in hun intransigente houding en bijna
111

monachale ascese".

In de Vox Carolina,

het blad der Nijmeegse studenten,

worden schrijfsels van bedenkelijk allooi aangetroffen.112 Nog in 1934 wordt
de eerste Nijmegenaar die in een zwart hemd rondliep, gekozen tot praeses van
het Nijmeegs studentencorps.113 Het verzet dat velen - ook sommige studenten inmiddels tegen de Vcrdinaso-ideeën deden

opklinken, reikte blijkbaar nog

njet ver genoeg. Aan het einde der dertiger jaren komt ook (en vooral) in Nijmegen De Acne

"voor God" in de belangstelling. Door gebed en studie hoopt

men de fundamenten van antigodsdienstjge stromingen (vooral het comniunisme maar
ook liet nationaal-socialismc) te ondergraven. Dat een dergelijke actie succesvol kan zijn, 'bewijzen' de actievoerders door te betogen dat zelfs Lenin op
zijn sterfbed tot inkeer gekomen was. Hij zou verzucht hebben dat "tien heiligen Rusland beter zouden redden dan de zee van bloed die hij heeft doen stromen".1"
Fascisme

en

crisis

Vanwaar nu de aandacht (zij het tijdelijk) voor het fascisme onder
(katholieke)115 studenten? Een antwoord op deze simpele vraag, is niet eenvoudig te geven. Men zou kunnen denken aan de sociale en economische positie van
studenten en academici in de 30-er jaren. De economische crisis had immers ook
de toekomstverwachtingen van studenten \rerduisterd.Volgens Godefroy, was dr.
Ph. Idcnburg - toen chef van de afdeling Ondcrwijsstatistiek van het CBS - de
eerste die ten onzent (in 1951) de aandacht vestigde op "de oververzadiging
onzer maatschappij met intellectueel geschoolden".116 Enkele jaren later houdt
Idcnburg zijn openbare les onder de omineuze titel: "Studie, crisis, studiecrisis".117 Op dat moment is de werkloosheid onder academici reeds een feit en
door het land gaat de mare van trambesturende ingenieurs en kaartjesknippendc
doctorandi. Eind 1933 is een Stich-i'-.j

toi

ver/timing

van werkgelegenheid

voor
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aaademisah

gevormden

in het leven geroepen en in 193S volgt een Natvonaal

m t é voor АгЬега aan Werkeloze

m

Intelleevvelen.

De (dreigende) ivcrkloosheid

onder academici is, evenals de economische cusís, internationaal. De
tboral

Student

Зег гсе

CoIrterna-

(ISS, een internationale vereniging die met name de

materiele belangen van studenten behartigt) neemt het initiatief tot een uitge
breid, internationaal onderzoek.119 Op initiatief van het Nederlandse Comité van
de ISS, wordt op 28 oktober 1933 een commissie geïnstalleerd die onder voorzitterschap van mr. J. Limburg de zaak gaat bestuderen. In 1936 verschijnt een lijvig en alarmerend rapport. In haar conclusie stelt de commissie "mhctalgemeen
blijkt de veihoudmg op de aibeidsmarkt der academisch gevormden, zoals deze
zich vermoedelijk m de eerstvolgende vijf jaren zal ontwikkelen, van dien aard,
dat het aanbod van afgestudeerden bijna tueemaal zo groot is als de behoefte der
maatschappij aan universitair geschoolden ... Bezien uit het oogpunt van de
maatschappelijke behoefte, dreigt een ernstige overproductie van intellectuele
arbeiders te ontstaan". Voor chemici, tandartsen en pharmaceuten is de toekomst
schier hopeloos! Als 'uiterste maatregel' overweegt de commissie zelfs de fixering van het maximum aantal studenten voor bepaalde beioepsopleidmgen.ш
De economische crisis vvas dus ernstig genoeg, ook voor de toekomstige
positie van studenten. Toch zijn er geen aanknopingspunten te vinden die een
verband zouden kunnen leggen met een ideologische crisis, die zou zijn uitge
mond

m een toenemende preoccupatie met het fascisme. Zelfs is het zo, dat

rond de tijd \\aarin de alarmerende prognoses van de commissie Limburg verschij
nen, de aandacht voor het fascisme onder studenten - met name in Nijmegen reeds ten einde is.121
Fasctsme en

Katho^bczsme

Omdat het fascisme vooral m Sanctus

Iho-nab Iq-u^Ms en m liet Nijmeeg

se studentenleven woitel schoot, zou men vervolgens een verklaring kunnen zoe
ken in de autoritaire denkbeelden die veel roomskatholieke studenten per tra
ditie er op na hielden. \aak is beheerd dat katholicisme en fascisme hand in
hand gingen. Dat Nederlandse katholieken naar het Italiaanse fascisme gelonkt
hebben, mag geen toeval heten.122 Lr is veruantschap (qua gezagsstructuur en m
de corporatieve gedachte bijvoorbeeld). Len cntick op de ideologie van het
3

fascisme komt onder katholieke studenten dan ook zeer moeizaam op gang.^

Men dient daarbij echter te bedenken dat het fascisme van Nederlandse, katho
lieke studenten voortspruit uit een no7¿conformistisch sentiment. Zij verzetten
zich tégen het studentikoze gezellighcidsleven, tégen de Roorrsch
Staatspartbj

iiatholue<e

, tégen het kerkelijk gezag. De jonge katholieken zien, aldus
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Mathieu Smedts, " m het fascisme wat de Engelsen m het communisme meenden te
ontdekken, de belofte van een betere maatschappij", er spreekt uit hun streven een vurig en van vitaliteit bruisend idealisme, "waartegen ook jongeren
uit onze dagen (en vaak niet de slechtsten) niet bestand zouden zijn geweest?'.12''
Het fascisme, zoals het zich onder katholieke studenten gemanifesteerd
heeft, zouden wij dan ook willen typeren als een mengeling van jeugdig elan,
sociale bewogenheid en verzet tegen liet heersende gezag in katholieke kring. Het
socialisme was voor katholieken een ondenkbaar alternatief (zijn ideologie werd
fel bestreden door de kerk) en kon aldus geen soelaas bieden voor de naar gerechtigheid en weieldhervorming hunkerende studenten.125 Sommigen, met name in
de Utrechtse studentenveicniging Veritas,

bestuderen de sociale kwestie

op

basis van de pauselijke encyclieken: zij worden geïnspireerd door de katholieke visie op de samenleving.126 Voor velen echter is vooral de uitleg,die de
Roomsah KabhoLbeke

Staatspartzj

aan de pauselijke encyclieken geeft, een doom

in het oog. Het fascisme biedt een uitweg \оог het opgekropt gemoed en ligt
aan de basis van

een

politiek geïnspireerde antibeweging in de katholie-

ke zuil,die vooral geinstigcerd door de katholieke jongeren rond het blad De
Gemeenschap,

ook de studentenwereld verovert.127

De betekenis

van het fasezsme

De expliciete aandacht voor het fascisme is van korte duur geweest.
Naarmate de deitiger jaren vorderen, taant de aanhang. Een m
poging het Vcrdinaso nieuw leven m
houden door de Vox Сагоігпа

te blazen, mislukt.

m

ІЭЗб gestarte

In een enquête, ge-

onder Nijmeegse studenten (1938), wordt met op

luchting geconstateerd, "dat de Nijmeegse gemeenschap mets van dictatuur wil
weten, en sterk voelt voor het behoud van de traditionele Nederlandse vrijheid".
Een conclusie die de enquêtecommissie vervolgens lelativeert: "opvallend is
dat onder de puncipiele voorstanders van de democratie er zeer velen zijn die
pleiten voor een hervorming, en wel voor een meer autoritaire inrichting, als
overgangsvorm".129 Erg duidelijk is de commissie dus m e t m haar slotsom en
het lijkt aannemelijk dat haar tevredenheid met de onderzoeksresultaten mede
is ingegeven door de vrees voor een veel slechtere uitslag.130 Men dient echter
ook hier te beseffen dat jvist

de conservatieve, gezagsgetrouwe studenten

wars waren van het bruisende, revolutionaire fascisme, hun antiparlementarisme
was er wellicht niet minder om, maar was geworteld m de negentiende eeuw.131
Al met al menen wij te moeten stellen dat het fascisme, onder de vlag
van het Verdmaso, gedurende korte tijd veel invloed heeft gehad op het katholieke studentenleven, vooral in Amsterdam, in mindere mate in Nijmegen. Een
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duidelijke meerderheid hebben de Dinaso's nooit gehad; ze vormen de extreme
component van een vrij algemeen ervaren crisisgevoel omtrent de parlementaire
democratie. De zwijgende meerderheid van studenten, die politiek nauwelijks
geïnteresseerd was, wist vaak weinig in te brengen tegen de zeer actieve kern
van fascistisch geïnspireerde idealisten. De democratie moest haar waarde voor
velen nog bewijzen en zou dat ook doen: slechts weinig katholieke studenten
continueren de ingeslagen route wanneer de oorlog uitbreekt.
Wij hebben in het voorgaande reeds aangegeven hoe in de socialistische
studentenbeweging en de NCSV expliciet verzet werd aangetekend tegen het fascisme en hoe men - aldus Van Roon - gesterkt door deze opstelling

het gevaar

van het nationaal-socialisme al snel onderkende. De katholieke studenten hebben deze voorbereidingsfase ontbeerd. Hun preoccupatie met het fascisme heeft
hen echter nauwelijks gehinderd om tenslotte tot eenzelfde

houding

te ko-

men: het studentenverzet is tijdens de oorlog algemeen en massaal. De gemeenschappelijk ervaren dreiging van buitenaf doet oude tegenstellingen vervagen.
Bovendien moet men bedenken, dat voor velen het fascisme dan pas in zijn uiteindelijke consequenties zichtbaar wordt. Daarvdór - in de dertiger jaren was dit inzicht bij veel studenten afwezig, zowel bij voor- als tegenstanders
van het fascisme. De overgrote meerderheid der 'academieburgers'was politiek
apathisch en deelde in slechts vage gevoelens en formuleringen het geprononceerde, politieke idealisme van kleine minderheden.132 üe weinigen die de politiek boeide hadden een opmerkelijk begrip voor elkaar: op de
conferentie

Volkseenheids-

van 1935 congresseerden fascistische (NSB), socialistische, chris-

telijke en katholieke studenten met elkaar, op zoek naar een nieuwe samenleving. 133 Een jaar later - nu naar aanleiding van de

dreigende werkloosheid on-

der academici - zien we hetzelfde gezelschap wederom broederlijk bijeen in
het conferentieoord te Woudschoten.^ Met name de contacten tussen christelijke
en katholieke studenten zijn goed te noemen: er is veel wederzijds respect,
zelfs ontstaat een oecumenisch besef. De geheel verschillende politieke inzichten van prominente leden uit beide kampen, blijken geen belemmering. Al
even opmerkelijk is het,dat de socialistische en christelijke studentenbewegingen de aanwezigheid van de NSB-afdeling op de Woudschoter bijeenkomsten tolereren. Het echte verzet tegen het fascisme en nationaal-socialisme in de studentenwereld, begint - niet alleen voor haar vroegere sympathisanten - pas
goed op 10 mei 1940.135
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VERNIEIWIIIC EU RESTAURATIE

Oor log
De Duitse bezetting heeft de universitaire en de studentenwereld ten
zeerste beroerd, ΐη de overwegend apolitieke opstelling van de studentenorga
nisaties, valt een duidelijke caesuur. Er wordt heftig en met succes geageerd
tegen de beruchte loyalbtebtsverklarbng,

waarin van de student onder meer ge

eist wordt, "dat hij de in het bezette Nederlandsche gebied geldende wetten,
verordeningen en andere beschikkingen naar eer en geweten zal nakomen en zich
zal onthouden van iedere tegen het Duitsche Rijk, de Duitsche weermacht, of
1Э6

de Nederlandsche autoriteiten gerichte handeling ....".

Uiteindelijk tekent

slechts H O der studenten. In Nijmegen is dit percentage het laagst, namelijk
0.3o, de studenten werden er m e t eens in de gelegenheid gesteld de gewraakte
137

verklaring te ondertekenen.

Van der Leeuw, in Onderdrukkzng

Veel studenten zijn voorts actief m het verzet.
en verzet

concludeert: "geen andere maatschap

pelijke groep heeft zich (vooral na mei 1943) met zoveel elan in allerlei ver
zetsacties geworpen, bij geen andere groep waren de verliezen in verhouding zo
hoog. Meer dan vierhonderd studenten zijn gevallen".138 Als totale groep krij
gen de studenten een ereplaats in de publieke opinie: m een naoorlogse enquête
noemt 87o der ondervraagden het gedrag van studenten tijdens de bezetting
"goed"; zij komen daarraee op de derde plaats (achter de artsen, 96o en de geestelijke stand, 92°o) en duidelijk vóór de ambtenaren die met ЗЗ'о de vierde po
sitie innemen.139
De obVbtas

aoademaa

Over de rol die studenten g&speeld hebben tijdens de bezetting, is
veel geschreven. Wij volstaan net een verwijzing naar de belangrijkste litera
tuur. m

Ons interesseert hier primair de vraag,welke de consequenties zijn ge

weest van die in bange dagen opgedane ervaringen

voor de mentaliteit en de

organisatiestructuur van de naoorlogse studentenwereld. Welnu, in eerste aan
leg werden ook studenten meegevoerd in de solidariteitsroes, die na de bevrij
ding in onze totale samenleving - zelfs onder politici - ontstond. Er werden
plannen gemaakt om weer een algemene studentenvereniging - die het corps eens
was - tot stand te brengen. Alhoewel de ideologie van de standenstructuur, die
wij aan het begin \ran dit hoofdstuk bespraken, al gebaseerd is op consensus
en onderlinge solidariteit, eerder verbindt dan scheidt en (maatschappelijke)
tegenstellingen verzacht en integreert, is zij uiteindelijk

gebaseerd op so

ciale ongelijkheid. Er is hiërarchie in de elite. Bovendien waren veel studen-
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ten uitgesloten van het verenigingsleven: velen leefden in de 'obscuriteit' ,
waren 'nihilist' . Het oude ideaal der universiteit (als "universitas magistrorum et scholarum") was op de achtergrond geraakt. Tijdens de oorlog al worden
steeds meer studenten én hoogleraren zich bewust van de ongewenste tegenstellingen bumen de universiteit, er groeit allengs, onder de druk der omstandigheden, een nieuw solidanteitsbesef. De tegenstellingen tussen studenten onderling en tussen hen en de hoogleraren verminderen. Er worden ontwerpen gemaakt voor een nieuwe opbouw van de universitaire gemeenschap : al in 1943 verschijnt in Ίβ Geus, een verzetsblad dat door studenten geredigeerd werd, een
artikel over "de toekomst van de universiteitswereld". Naar aanleiding hiervan
wordt in Amsterdam een "tockomstcommissic" geïnstalleerd die de oprichting van
een algemene studentenvereniging voorbereidt. Op 25 mei 1945 wordt de ASVA
(de Algemene Studenten

Уегепгдгпд

Amsterdam)

opgericht.1''1 In Leiden krijgt het

hernieuwde gemeenschapsideaal de meeste aanhang en wordt naarstig gewerkt aan
de

totstandkoming van een ¿ivitas

acadermaa die binnen haar poorten studenten

1

en hoogleraren verenigen zal. * Nijmegen had al tijdens de oorlog (1942) het
cornslidmaatschap verplicht gesteld, men hoopte aldus te komen tot een overkoepelende organisatie waarin alle studenten verenigd waren.11*3 Het verplichte karakter van het lidmaatschap werd nog niet als zodanig ervaren, het was een vanzelfsprekende zaak en een uitdrukking van het geëffectueerde lecht op univers ita η
burgerschap.1* Ook aan andere universiteiten woiden pogingen ondernomen tot een
hernieuwde organisatiestructuur waaraan alle studenten zullen participeren.1''5
In oktober 1945 wordt een overkoepelend orgaan op nationaal niveau opgericht:
de NSR (de Nederlandse

Studenten

ting van De Raad van negen

Raad).

Zij is de directe, 'legale' voortzet

(samengesteld uit vertegenwoordigers der negen

universiteitssteden), die in oorlogstijd het studentenverzet gecoördineerd
had.11* üe heremgingsplannen blijven niet beperkt tot het studentenleven en de
verhouding tusbcn professor en studenten. Ook de contacten tussen de universiteiten moeten inniger worden, er wordt gedacht over een сг гіаз

neerlandvaa,

waarin een verregaande vorm van samenwerking en overleg tussen de verschillen
1Ц7

de academies gestalte moet krijgen.
Restauratze

Grosso modo gesproken zijn al deze plannen jammerlijk mislukt.

M

Al

snel doemen oude tegenstellingen tussen studenten onderling en tussen de ver
schillende unnersiteiten weer op. De abvitas

neerlandvaa

blijft een schone

droom; het Leidse civitas-planwordt tenslotte niet gerealiseerd. Ook de Nij
meegse oplossing levert uitein&elijk weinig resultaten op: bijna alle studen-
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ten zijn formeel lid van het corps; maar een toenemend aantal onder hen participeert verder niet aan het studentenleven. Het nihilismc-probleem blijft bestaan en de hiërarchie van gezelligheidsverenigingen herrijst als een phoenix
uit de as. Men kan tenslotte spreken van een restauratie van de studentenmaatschappij, zoals die voor de oorlog bestond. ^9 Terwijl de sociale positie van
de studenten geleidelijk verandert en een nieuw studententype naar voren komt
(wij komen daar in de volgende paragraaf nader op terug), ontwikkelt de studentenwereld zich voorlopig in tegengestelde richting: ze keert zich naar het
verleden, ze stoft oude idealen, vooroordelen en organisatiestructuren af en
plaatst deze vol bewondering in de vitrine van de vijftiger jaren. Ontwaakt
uit de civitas-droom, gaat men over tot de orde van de dag van gisteren.
Levensbeschouwing

en

politiek

Daar komt nog bij dat, naar onze mening,
de politieke en levensbeschouwelijke belangstelling in deze jaren eerder af- dan toeneemt. Ook is
er nauwelijks nog enige aanhang waarneembaar voor de idealistische en utopische
visies die in de vooroorlogse jaren opgeld deden.
De katholieke studentenverenigingen nemen sterk in aanhang toe150 (zie
tabel 3.1, p. 84) maar de nadruk komt steeds meer op de gezelligheid te liggen. 13 In een rede gehouden ter «clegenheid van het lic lustrum van Sanctus
'Ihomas Aquinas (mei 1951) noemde dr. B. Delfgauw - in zijn studententijd een
actief 'Thomaat' en redacteur van diverse studentenbladen - de katholieke studentenverenigingen "gedoopte copicen van de neutrale corpora, met de weinig
benijdenswaardige bestaanswijze van de copie". In een geruchtmakend artikel
over de toenemende onkerkelijkheid van studenten {DUX 1959) stelde Gert llelmer
vast, dat de katholieke studentenorganisaties de neutrale corpora eenzijdig navolgen in hun vanuit Duitsland geërfde, exclusivistischc opstelling. Bovendien
vindt de student er - aldus llelmer - niet wat hem beloofd wordt: "geen godsdienstige opvoeding, geen cultuur en slechts een minimum aan katholieke wetenschapsbeoefening".ls
Ook de politiek weet weinig studenten te boeien. Weliswaar werd in Amsterdam na de oorlog wederom een socialistische studentenvereniging opgericht
{Politeia)
en werd vanuit de verzetsbeweging rondom de Vrije Katheder een communistische organisatie {Pericles)
geformeerd153, maar een leidende rol mag deze bewegingen niet worden toegekend. Zij worden bovendien niet toegelaten tot
de Nederlandse
Studenten
Raad.15* Dit terwijl met name Politeia
zich zeer gematigd opstelt en goede betrekkingen onderhoudt met de Liberale
Studenten
Vereniging Amsterdam (LSVA 1951).iSS Alleen in dagen waarin een ganse natie in be-
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roering geraakt (met name naar aanleiding van de politionele acties in Indone
sie en de gebeurtenissen in Tsjecho Slowakije en Hongarije) komen ook studen
ten in beweging en voegen zich naar de massale verontwaardiging. De mening van
de overgrote meerderheid der studenten loopt parallel aan die van de Nederland
se bevolking. Slechts enkele (uit РоІгЬега

en Pericles)

protesteren tegen het

Nederlandse optreden overzee en worden m e t bevangen door de koude-oorlog-mentaliteit, die op de ontwikkelingen m Oost-Europa volgt. Alleen Perzales

en - wat

opmerkelijker is - de NCSV blijven pleiten voor een dialoog met het communis
me. l s Tot Nijmegen dimgen deze geluiden niet door; daar wordt opgeroepen tot
een verbod van de CPN.157 Politiek idealisme van eigen signatum komt echter
niet tot ontwikkeling; de politiek geraakt duidelijker dan voorheen m de mar
ge van het studentenle\en.
Ook de vrije jeugdbeuegmg, die gedurende het interbellum voor veel
jongeren - ook Nederlandse studenten - een politiek en levensbeschouwlijke re
ferentiepunt was en die hen afschermde van de in hun ogen banale, burgerlijke
sofacultuur, verdwijnt van het toneel. Romantiek en idealisme worden taboe.
Zo zegt Sillevis, in 1957: "Er zullen onder de jongeren vrij veel .... idea
listen zijn maar ze zijn te dun gezaaid om 'bewegingen' te vormen. Na de eer
ste wereldoorlog was dat heel anders. Ivat er van de idealistische utopistische
beuegingen en groepen uit die tijd rest, bestaat uit ouderen

de sanda-

lenlopers, de strijdbare geheelonthouders, de vegetariërs, zijn, voorzover ik
het kan zien, aan het uitsterven".157a Dat er uit de as van de vooroorlogse
jeugdbeweging nog ooit een 'vrije' vogel zal opwieken, lijkt voorshands ondenkbaar .
De saeptisone

generatie

In hun a-politieke opstelling passen de studenten in het beeld dat in
de vijftiger jaren door diverse sociologen van de Westcuropese jeugd geschetst
werd: de jongeren staan buiten de politiek, denken m e t principieel, geloven
niet in ideeën. Hun koele realiteitszin wordt gezien als een reactie op de romantische jeugdbeweging uit de 20-er en 30-er jaren en de daarop volgende oorlog. Het politieke idealisme van weleer leidde tot een afschuwelijke catastrofe; de jeugd kiest nu voor een a-politiek-democratische opstelling, aldus
Schelsky en hij gewaagt van een 'sceptische generatie' .15e Het cmde der ideologie lijkt in zicht13, de jeugd accepteert de maatschappij en haar plaats
daarin. De materiele zekerheid staat nu voorop; men spreekt van het 'job-carwife' syndroom.

In een enquête onder Nederlandse jongeren (gehouden m 1958

op initiatief van Vrij

Nederland]

komt Goudsblom tot een vergelijkbaar beeld,
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met voorbehoud overigens van het banale materialisme dat zijn buitenlandse
collega's veelal benadrukken. Goudsblom concludeert: "de jongeren die aan deze
enquête hebben deelgenomen, zijn zeker niet onmaatschappelijk. Zij rebelleren
actief noch passief, ze tonen zich geen slampampers en geen oproerkraaiers. Het
lijdend loochenen van maatschappelijke normen keuren ze af, de voorbeeldige
houding van vereldhervormers kan hen weinig bekoren. De wrevel die de samenleving hen bereid, kanaliseren ze in de bedding van critiek. Ze sputteren wat,
ze klagen wat, maar ze houden zich aan de regels". En verder: "Stoute plannen,
grootse

visioenen hebben ze niet. Daarom zijn ook hun opinies zelden nieuw,

zelden schokkend, zelden origineel. Het meeste wat ze te zeggen hebben, is
door anderen al eens gezegd. Maar de wijze waarop ze het zeggen heeft misschien
toch wel iets eigens: wat meer scepsis, wat meer verdraagzaamheid, wat meer melancholie, wat meer berusting".160 Zoals in deze citaten al doorklinkt, evalueert Goudsblom deze jeugd tenslotte positief ("Als de anderen geen rare dingen
doen, zullen de nieuwe volwassenen onze samenleving waardig voortzetten").161
Schelsky is minder positief en constateert bovendien de opkomst van een nieuwe
jeugdgeneratie, een nieuw vitalisme zoals dit met name onder de "Halbstarken"
naar voren komt: "Die Ordnung stört die Jugendlichen".112
Het onbehagen in de verworvenheden van de Westerse samenleving ontstaat
ook in ons land vanuit de balorigheid en baldadigheid der nozemjeugd.163 De academische jeugd vindt geen herkenningspunten in dit onberedeneerde, a-theoretische verzet. De snel veranderende maatschappelijke positie van student en universiteit werpt zijn schaduwen echter al vooruit. De moderne literatuur (ter
Braak en Vestdijk) en het existentialisme komen in de belangstelling, met name

bij katholieke studenten. Niet uit snobisme, aldus Heimer in zijn reeds

genoemde artikel: de student vindt er "namen voor de eigen ervaringen".19*
Rond 1960 zullen Nijmeegse studenten in dezelfde richting zoeken. Alvorens op
deze ontwikkelingen verder in te gaan, zullen wij nu de balans opmaken aangaande de politieke en levensbeschouwelijke aspecten van het studentenleven uit
vroeger dagen.

PAR. 3.1.4

EEN VOORLOPIGE BALANS

Een korte

terugblik
Wij zijn in het voorafgaande uitdrukkelijk ingegaan op de politieke en

levensbeschouwelijke idealen van Nederlandse studenten. Vaak wordt voetsstoots
aangenomen,dat alle studenten uit vroeger dagen zich verre hielden van poli-
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tieke, ideologische en maatschappelijke kuesties. Wanneer de huidige studentengeneratie al refereert aan haar collega's van \veleer, figureren deze veelal als politiek onbenullige levensgenieters. Als bewijs à charge ivordt - steeds
weer - aangevoerd hoe Leidse studenten op de ochtend van 10 mei 1940 zich
per taxi naar Valkenburg lieten vervoeren om 'naar de oorlog te kijken' . Al
even onmisbaar voor nader begrip, lijkt het zorgvuldig overgeleverde verhaal
van de Nijmeegse student die - na een aangename nacht op de sociëteit op diezelfde ochtend zijn weg naar huis zocht en door de oorlog 'achterhaald' werd.
Specimen van politiek onbenul, ongetwijfeld, maar in hun voortdurende herhaling165 vervagend tot caricaturen, die wellicht een goed beeld geven van de studententop anno 1950, maar zeker minder toepasselijk zijn op vroegere generaties.
Onze expliciete aandacht voor de politieke en levensbeschouwelijke interessen van studenten rectificeert - naar wij hopen - de ongenuanceerde beeldvorming omtrent de vooroorlogse student. Ze mag echter m e t leiden tot hermeuwde eenzijdigheid. De omkeer in het studentenleven die rond 1890 inzet en
waarin socialisme en confessie een centrale rol vervullen, beschrijft - zoals
we lieten zien - allengs 360 graden. De socialistische beweging valt uiteen,
de confessionele verenigingen worden geleidelijk ingeschaald in de hiërarchie
van gezelligheidsverenigingen. Mede geïnspireerd door de jeugdbeweging ontstaan rond 1920 weliswaar nieuwe groeperingen van idealistische studenten,
maar de meeste missen continuïteit en leiden een marginaal bestaan. De NCSV
vormt in dit opzicht een uitzondering, maar zij beoogt niet de totale omwenteling van het studentenleven en tast de standenstructuur van gezelligheidsverenigingen waarin het corps de boventoon voert, niet aan. Politiek en religie
blijven voor vele studenten secundaire issues, de studentenmaatschappij wordt
er dan ook niet door gestructureerd. De kleine groepen die m verzet komen,
leiden meestal een krachtig, maar kort bestaan. Het idealisme van bepaalde literaire stromingen en jeugdgroeperingen spreekt aan, religieuze vernieuwingsbewegingen beroeren liet studentenleven. Het vuur is echter snel gedoofd, verteerd in het blijkbaar onvermijdelijke extremisme van weinigen en geblust door
de steeds weer vigeiende onverschilligheid van velen. De bezettingsjaren geven
een caesuur te zien: de student onderscheidt zich door zijn actieve opstelling.
Enkele jaren later echter voert de maatschappelijke passiviteit van studenten
wederom de boventoon en is zelfs toegenomen in vergelijking met de voorooglogse periode: de studentengeneratie der 50-er jaren past geheel in het beeld
van de sceptische generatie.
De conclusie luidt dan ook,dat levensbeschouwelijke en politieke te-
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gcnstellingen de student slechts bij tijden en nooit blijvend beroeren, altijd
is er de ruime fauteuil van de sociëteit waarin oeverloos, eindeloos en zonder
consequentie gefilobofeerd kan worden. Tot aan de zestiger jaren vertoefde het
gros der studenten aan de zijlijn der samenleving. Zij leefden teruggetrokken,
achter de poorten van een gesloten sociëteit, of verbleven - als het nihilistendom hun lot was - tussen de eenzame muren van him donkere kamertjes. Naast
kast en kroeg ^as ei de collegezaal; maar ook daar was men onder elkaar en
werd de deur naar de samenleving angstvallig dichtgehouden. Studeren was voor
de meesten een voorbereiding op een maatschappelijke carrière, een 'reculer
pour mieux sauter' . De student was en bleef een onmaatschappelijk, onburgerlijk wezen. Hiei en daai vervulde hij deze rol met enige trots, bravoureus en
stijlvol, maar tegelijkcitijd was hij er toe gedoemd: de kroeg was een 'verplichte' vrijplaats. Want m e t alleen en m

de eerste plaats hield de student

zich afzijdig van de samenleving, voorop staat dat de samenleving zich distanciccrdc van de student. Wat studenten schreven werd buiten de eigen kring niet
gelezen, hun voornaamste actiwtcitcn bleven binnen dezelfde omheining (uitgezonderd de 'ontgioemngsschandaLen') ; wat studenten zeiden werd weerkaatst
door de muren van de kast, kroeg en collegezaal. Hun openbare optreden werd
- tot in de lechtszaal toe - niet seiieus genomen.
Student

- urn зегзьЬегЬ

- samerjе

гпу

Deze uitzonderingstoestand waarin het studentenleven zich afspeelde,
kan direct gcielatcerd worden aan de positie die de umversztevt
lige sámenle ¿гид

in de voorma

innam. Hij zullen hier m liet navolgende uitgebreid op in

gaan. Onze these is dat de universiteit betrekkelijk losstond \an de overheid
δη van politieke en religieuze instituties, wij zullen voorts pogen aan te ge
ven waarom de universiteit een grote autonomie werd toegestaan. Onze conclusie
zal tenslotte luiden, dat de traditionele studentenwereld zich op basis van de
gegeven relatie tussen samenleving en universiteit kon ontwikkelen en handha
ven.
Op de eerste plaats kunnen we vaststellen dat de ооегНега.

weinig of

geen bemoeienis had met de interne gang van zaken op de traditionele academie.
Zij trad reguleiend op als wetgever en stelde - zeker vanuit onze tijd bezien
- uiterst bcpeikte financiële middelen ter bcscliikking. Daarmede waren alleen
de randvoor^aarden gegeven. Studic-tnhoud, -kwaliteit en -rendement, die dan
nog nauwelijks gerelateerd kunnen morden aan de uitgaven die voor het onderwijs gedaan wolden, bewaakte de universiteit zelf.1E6 Illustratief voor de afzijdigheid dei overheid

is wel het feit,dat de commissie die in de dertiger
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jaren de werkloosheid onder academici bestudeerde, met
initiatief van de regering en met

geformeerd werd op

van staatswege gefinancierd werd. Ue commis

sie werd met particuliere fondsen (studentenverenigingen, universiteiten etc.)
in haar werk gesteund. De minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen ging
niet verder dan dat hij - met een 'ruim gebaar' - een гаяі van het ministerie
voor de installatie der commissie beschikbaar stelde.167
Van de zijde der кегкеіг^^е

ovevhevd

is er wél duidelijke interesse

vaar te nemcnin het universitaire gebeuren. De universiteit speelde een belangrijke rol in het emancipatieproces van het gereformeerde en katholieke volksdeel. In 1880 was de ^ъ,7<2 ümversbteti

(VU) te Amsterdam van start gegaan

(sinds de onderwijswet van 1876 was het in principe mogelijk geworden 'bijzondere' - niet door de staat gestichte - universiteiten op te richten). Geruime
tijd later volgde de КаЬ?юІгеке Umversbtebt
(1927) werd de R.K. Handelshogeschool

Ivzjmegen

(KU\, 1923), kort daarop

te Tilburg officieel geopend. Maar ook

de lelatie tussen universiteit en kerk was minder hecht dan op het eerste mo
ment het geval lijkt. Althans dit geldt voor de Nijmeegse universiteit, ten
aanzien van de VU en de hogeschool Tilburg zijn wij onvoldoende geïnformeerd .,63
Zo bleek de oprichting van een katholieke universiteit juist onder katholieke
intellectuelen (én studenten) op verzet te stuiten

men was bevreesd aldus de

plaats in het academische forum te veiliezen, m et-wetenschappelijke oogmerken
zouden binnensluipen en een bcdieiging vormen voor de academische status van
een katholieke universiteit. Uanneer die eenmaal een feit is, "overdrijft" Nijmegen de eisen van wetenschappelijkheid "om toch maar te bewijzen dat wetenschapsbeoefening van katholieken geen ideologie wordt". Huizinga koppelt er het
verwijt aan vast dat Nijmegen een té getrouwe kopie is van de andere universiteiten, voor veel hoogleraren echter moet dit als een compliment geklonken hebben. 1 и De autonomie van de katholieke Universiteit werd

meermalen

digd tegen de invloed van katholieke politici én het episcopaat.

170

verde
Het ging

ook m Nijmegen om de wetenschap.

De vn¿hevd van de katholieke
Ook het katholbeke

student

stuaentenleven

kon zich relatief autonoom ontwikke-

len. Aan de katholieke student werd grotere vrijheid toegestaan dan aan zijn
geloofs- en leeftijdgenoten. Aan de hand van enkele voorbeelden zullen wij dit
illustreren.
De katholieke verenigingen werden opgericht als verenigingen met een
typisch relzgcevs

oogmerk

de student wordt opgeleid tot apologeet, hij leert

er hoe geloof en wetenschap kunnen harmonieren, hij leert er zijn geloof tegen-
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over andersdenkenden en tegenover zijn eigen twijfels te verdedigen. Een actieve opstelling in het emancipatieproces dat vele van zijn geloofsgenoten in
beweging en tot daden bracht, heeft men er - naar het schijnt - echter niet
aan ontleend. Zo merkt Reul ten aanzien van de katholieke student rond de
eeuwwisseling op: "opvallend is dat men bij katholieke studenten vrijwel nergens de gedachte uitgesproken vindt, dat er met man en macht moet worden gewerkt aan de emancipatie van katholiek Nederland".171 Vanuit de situatie waarin
de R.K. studenten zich rond de eeuwwisseling bevonden,lijkt deze opstelling
alleszins begrijpelijk: men was duidelijk in de minderheid. In het isolement
kon men bijgevolg zijn kracht niet zoeken. Voor de conviviale aspecten van
het studentenleven zoekt ook de katholieke student aanvankelijk aansluiting
bij de corpora; wij wezen er reeds op dat in den beginne veel gecombineerde
lidmaatschappen voorkwamen en dat men een goede relatie met de corpora cultiveerde (zie p. 82) De emancipatiegraad van de katholieke student werd zelfs
gemeten aan het percentage onder hen dat lid was van het corps, een neutrale
vereniging (zie p. 83). Rond 1920, zoals wij reeds betoogden, ontwikkelen de
confessionele verenigingen een profaan oogmerk, wanneer zij gezelligheid op
confessionele basis gaan bieden ( 'de Roomsche Kroeg' ): de emancipatie wordt
nu afgemeten aan de grootte van deze verenigingen (en het percentage katholieken dat er lid van is). Tegelijkertijd echter blijft voor een selecte groep
(vooral in Amsterdam studerend) liet corpslidmaatschap aanlokkelijk.172 De critiek die men hier en daar op de katholieke corpsleden uitoefent, wordt gepareerd; onder hun 'avunculi' kennen zij machtige beschermers.
Wanneer in 1954 het Bisschoppelijk Mandement verschijnt, betoogt prof.
C.P. Romme(eens praeses van het Amsterdamse corps) dat de aanwijzingen van het
episcopaat niet voor de studenten bedoeld zijn. Zij kunnen lid blijven van
algemene verenigingen; immers, aldus Romme, een student neemt niet deel aan
"het openbare leven".m De discussie op dit punt duurde voort tot in de zestiger jaren en voor de katholiek van hogere komaf bleef het corpslidmaatschap
aantrekkelijk.
Maar ook binnen

de confessionele verenigingen zijn verschijnselen

waar te nemen die er op duiden dat de student minder restricties werden opgelegd dan voor de katholieken over het algemeen raadzaam werd geacht. Zo was
er vooral in de dertiger jaren een geregeld en goed contact met andersdenkenden, vooral met protestants-christelijke studenten. NCSV, VCSB, SSR en UKSV
toonden een opvallend respect voor elkaar. Op daartoe belegde weekendbijeenkomsten bespreekt men gezamenlijk thema's als het huwelijk of de bijbel. Bij
dergelijke gelegenheden participeert men aan eikaars religieuze samenkomsten;

104

GliSCHILDENIS

zelfs worden gemeenschappelijke gebedsdiensten georganiseerd.n Het eerste
besef van een oecumenische gezindheid ontstaat aldus vanuit de 'vrijheid' die
de student wordt toegestaan.
In de vijftiger jaren constateren wij een toenemende aandacht voor gezelligheid in de confessionele verenigingen en geraakt het religieuze aspect
op de achtergrond (zie p.

97). Hen niveau lager in de standenhiërarchie,

tracht men iets te verwezenlijken van de in deftigheid en kostbaarheid gewortelde stijl der corpora. Deze ontwikkeling wordt met name zichtbaar in de
critiek die in deze periode op de RKSV wordt uitgeoefend (zie p. 97).
Hoe was de situatie aan de katholieke universiteit? Wij hebben gezien
(zie p.

90) hoe ook daar - spoedig na de oprichting - gezelligheidsverenigin-

gen ontstaan. Er komt een studentencorps, Carolus

Magnus, tot stand. De contac-

ten met de UKSV, waarbij men uiteraard is aangesloten, lopen echter van meet
af aan moeizaam. Carolus

Magnus wil een studentencorps zijn, geen katholieke

vereniging, en voelt zich verheven boven de zusterverenigingen in andere steden. Vooral wanneer de sociëteit Roland aan invloed wint, oriënteert deze zich
primair op de mentaliteit en organisatiestructuur van de landelijke corpora.
Na de oorlog wordt in Poiana, gezinspeeld op een 1 icbiaatschap van de Algemene
Senaten

Vergadering,

het college der erkende corpora. Een officiële aanvrage

wordt voorlopig niet ingediend. Men kent het antwoord op voorhand: "eerst de
pater eruit". Deze voorwaarden accepteert men niet. De affiniteit met de landelijke corpora gaat echter zover, dat men bij officiële

gelegenheden, waar

ook leden van katholieke verenigingen aanwezig zijn, liet corps aanprijst en
de RKSV

ricidulisecrt. Vanuit Roland was er een grote waardering voor de ka-

tholiek die
175

koos.

- buiten Nijmegen studerend - het erkende corps als vereniging

De katholieke zaak was er ook meer mee gediend. Het gaat er immers om,

aldus prof.dr. F.M. Duynstcc in zijn rectoraatsrede van 1950, dat meer katholieke afgestudeerden "zich niet slechts intellectueel, doch maatschappelijk
op gelijk niveau met de leidende milieux, nationaal en institutioneel, weten
ιπ

te bewegen".

Het corps was de beste anticipatie daarop; Roland wilde deze

functie voor de katholieke Nijmeegse student vervullen. Het gevolg van een en
ander is op den duur,dat ook in Nijmegen een hiërarchisch gestructureerd gezelligheidsleven ontstaat, gebaseerd op verschil in macht en prestige. In de volgende paragraaf zullen wij hier op terugkomen (zie p. 130 e.V.). Op deze plaats
kan reeds gesteld worden dat de eenheid binnen de Nijmeegse studentenpopulatie op den duur nauivclijks groter was dan aan andere universiteiten; het gemeenschappelijk

beleden geloof was geen bindend element in het studentenle-

ven van alledag.177
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Tenslotte: in het beleid van het Nederlands episcopaat werd - voorzover
wij kunnen nagaan -

nooit uitdrukkelijk gekozen voor een katholieke zuil m

de studentenbeweging. Weliswaar pleitte mgr. De Jong in een lustrumrede voor
de Groningse katholieke studentenvereniging Albertus

Magnus (1947) voor een "ze-

ker, een bepaald isolement", maar twee jaar daarvoor had hij , zij het na enig
dralen, zijn fiat verleend aan de Leidse civitas plannen en gaf 'de augustijnen' toestemming daarin te participeren."8 In de dertiger jaren, toen zijn
oordeel gevraagd werd omtrent de contacten met de protestantse studentenbeweging (die duidelijk verdergingen dan officieel toelaatbaar was), was zijn antwoord: "U moest het mij maar m e t vragen".175 Ook Romme's interpretatie van het
bisschoppelijk mandement (zie boven) is, voorzover wij konden nagaan, nooit
officieel bestreden.
Samenvattend menen wij het volgende te kunnen stellen: Ie. van overheidszijde is weinig bemoeienis met de universiteit waar te nemen; 2e. de universiteit (althans de Nijmeegse) verlangt en verkrijgt een zekere autonomie
ten aanzien van de levensbebchouwclijke en politieke instituties. Vanuit deze
situatie moet de 'vrijheid' van de traditionele student gezien worden. Uiteraard spelen zijn leeftijd en de destijds vigerende opvattingen over jeugd en
jongeren een rol: de student werd,gezien zijn leeftijd en het feit dat hij in
opleiding is, m e t als volwaaidig burger geaccepteerd. Ook dat geeft een bepaalde vrijheid in denken en doen. Maar men dient tegelijkertijd te bedenken
dat de vrijheid die de student werd toegestaan, zijn leeftijdgenoten veelal
onthouden werd. Met name is Romme's argument (dat het mandement m e t voor studenten gegolden heef t, omdat zij m e t deelnamen 'aan het openbare leven')
nooit van toepassing geweest op de katholieke jeugd m haar algemeenheid. Wat
de student werd toegestaan was,voor haar ondenkbaar. In het voorgaande hebben
wij voorts gezien hoc de vrijheid van de katholieke student gestalte kreeg.
ie. Confessionele studenten van hogere komaf, zochten aansluiting bij de (neutrale) corpora, van hogerhand werd deze voorkeur getolereerd (soms zelfs gestimuleerd). 2e. Studenten van de confessionele verenigingen onderhielden al
in de dertiger jaren oecumenische contacten, in latere tijd komt de gezelligheid steeds centraler te staan, het confessionele karakter vervaagt. 3e. Ook
binnen de Katholieke Universiteit ontstaat een standenstructuur; de hoogsten
in rang spiegelen zich aan de mentaliteit en gewoonten der algemene corpora.
4e. Het Nederlands episcopaat heeft deze practijken en ideeën van studenten
oogluikend toegestaan en verleende hen een grotere vrijheid in het contact met
andersdenkenden dan voor katholieken over liet algemeen raadzaam werd geacht.
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Waaidevrtjhetd

- hei vrvje

Ъеуоер - de vrtjhetd

van de

student

De autonomie van de academie en de vrijheid die de studenten hieraan
ontleenden, kende haar grenzen. Dit blijkt met name uit de conflicten die de
Nijmeegse Universiteit kende met de kerkelijke overheid.1* In het confessione
le kamp werd verschillend gedacht over de relatie tussen wetenschap en levens
beschouwing. Relatief echter, ten opzichte van andere maatschappelijke institu
ties, was de autonomie van wetenschap en universiteit opvallend groot. De vraag
dringt zich dan ook op waar wetenschap en universiteit dit 'voorrecht' aan ont
leend hebben. Zonder te pretenderen liet uiteindelijke antwoord te kunnen geven,
menen wij over enkele aanknopingspunten te beschikken die enig licht werpen
op deze viaag
1. De autonome positie van de universiteit kon
vanuit de waa/>aevmjheid

beiedenccrd

worden

van de wetenschap die binnen haar poorten beoefend

werd. De academie had een esoterisch karakter, stond buiten de maatschappij en
in ieder geval boven het politiek
troon waarin de waardevnjhcid

gckiakcel, zij schiep haar eigen normenpa

en de wetenschap-om-de-wctenbchap het ccntialc

oriëntatiepunt waren, \anuit deze wetenschapsopvatting (een 'liberaal' cifgoed) kon ook een gespannen relatie ontstaan tussen wetenschap en geloof, tussen
kerk en universiteit (zie bo\,en). De canons der wetenschap bleken strijdig met
bepaalde door traditie en gezag gcsanctionccide vooi schuf ten.1Θ0 Aan de eigen
aard der wetenschap ontleende de universiteit aldus cen zckeie autonomie.
2. De idee der waardevrijheid

is ongetwijfeld meer dan een redeneimg

achteraf, meer dan een slinkse versluiering van de werkelijkheid, met name
lijkt het ons onjuist haar te reduceien tot economische omstandigheden (zeker
de

verhouding

tussen wetenschap en geloof zou aldus niet geanalyseerd

kunnen worden). Bovendien kan men stellen dat deze visie op wetenschap en uni
versiteit ook heden ten dage - onder geheel andeie omstandigheden - nog steeds
opgeld doet.
Dit betekent echter nog niet dat de maatschappelijke

orûtarJi.jheden

waarin de universiteit in vroegere dagen functioneeide, irrelevant zijn. De
autonomie van de universiteit was geen 'geschenk' van de samenleving. Romein
wees er al op, dit de geringe overheidbemoeienis van de zijde der negentiende
eeuwse liberale staat m e t in "cdclaardigheid" geworteld was, maai dat deze
bemoeienis simpelweg oveibodig was, omdat er alleen liberale piofcssoren waren.181 Wanneer wij deze beschouwing doortrekken naar de eerste helft van de
20e eeuw - onzes inziens blijft de invloed van de samenleving tot m de 50-er
jaren beperkt1E - zou gesteld kunnen woiden.dat

de autonome positie van de
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universiteit mede bepaald wordt door de maatschappelijke omstandigheden waarin
zij functioneerde. Dit blijkt met name uit de rol die

wetenschap en univer-

siteit speelden in de economische ontwikkeling van de vooroorlogse samenleving.
Algemeen wordt de invloed van beide instituties (en vooral van de laatste: de
universiteit) laag gewaardeerd. Brugmans spreekt er in zijn sociaal-economische
geschiedenis van Nederland, 1795-1940: Paardenkraaht
voorzegt het al) niet over.163 Zelfs

de Polytechnisahe

en mensenmacht,
School

(de titel

te Delft

(de la-

tere Technische Hogeschool) is hem niet meer dan een vermelding waard. De wetenschap is slechts in beperkte mate een creatieve kracht in het economisch
proces; opleidingen resulteren slechts in een pakket vaardigheden. En alhoewel Brugmans wellicht té weinig aandacht geeft aan de betekenis van de wetenschap, lijkt het ons gerechtvaardigd deze gering te noemen; zeker in vergelijking tot de na-oorlogse ontwikkelingen. Voor de universiteit geldt dit a fortiori.
3. Uiteraard speelde ook de sociale

positie

van de student

uit vroe-

ger dagen een rol. Qua afkomst on toekomstverwachting behoren zeer veel studenten (een selecte minderheid der Nederlandse jeugd) tot de hogere klassen in de
maatschappij (zie tabel 3.4, p. 118). Er is weinig affiniteit met de problemen
van andere bevolkingsgroepen. De diepte van sociale en culturele tegenstellingen, zoals die in de Nederlandse samenleving bestaat, kan in de studentenwereld niet gepeild worden, üc tevredenheid met de bestaande orde is dan ook
groot; de opvattingen van studenten zijn veelal conservatief en kunnen, zolang
de student zijn vrijblijvende elitaire positie behoudt, onuitgesproken blijven.
De student, aldus de Amerikaanse socioloog Pinner, was "stratum-oriented": hij was afkomstig uit de hogere strata der samenleving en zijn universitaire opleiding was de 'natuurlijke' weg, waarlangs hij zich voorbereidde op
een terugkeer binnen die strata. '^ Voor de meesten is de universiteit een voorbereiding op het vrije beroep: hun functioneren is a-politiek van karakter en
wordt genormeerd door het forum der wetenschappers én door de stijl en gewoonten der hogere milieus. In de volgende paragraaf (p. 113) zullen wij zien,
hoe tot in de vijftiger jaren naast intellectuele ook criteria als 'algemene
beschaving' de weg naar de universiteit plaveien.
Tenslotte is het van belang te wijzen op de functie die de elite in
de verzuilde samenleving vervult: zij regelt de betrekking tússen de zuilen,
in voortdurend gemeenschappelijk overleg, zoals Lijphart aangeeft. Zij behoort
niet tot de zuilen, zij staat er boven: zij 'pacificeert' de verzuilde samenleving. 1β5 Welnu, op deze taak wordt de student - vooral in de corpora - voor
bereid: het eerste contact tussen politieke leiders werd veelal in de studen-
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tentijd gelegd, liet corps is de 'antichambre' van de (politieke) elite.
Al met al menen wij te mogen concluderen,dat het begrip 'vrijheid'
centraal stond m het vooroorlogse universitaire credo: waardevrijheid,
vrije

beroep,

de vrijheid

van de studenten.

het

De gelijkenis in de gehanteerde

terminologie kan niet op toeval berusten: zij is geworteld in de maatschappe
lijke betekenis van de universiteit uit vroeger dagen. De vrijheid die de stu
dent werd toegestaan past in dit geheel.
Vrijheid

of

vrijblijvendheid?

Vanuit onze dagen krijgt het studentenleven van weleer vaak een nega
tieve bijklank. Maar de eens geroemde en later verguisde vrijheid van de stu
dent, had ongetwijfeld positieve effecten: ze verschafte hem meer experimenteerruunte, meer mlevrngsvermogen en grotere openheid dan de meeste bevolkings
groepen zich konden permitteren. De student, aldus Ter Braak, "is een over
gangswezen, dat zich met brandende interesse m de wetenschappelijke problemen
kan verdiepen, zich aan alle cultuurphaenomenen met hart en ζ iel kan wijden;
maar in de sfeer van den overgang, van den onmaatschappelijken hartstocht, van
de vrijheid van herhaalde vergissing, die het verband der maatschappij niet
meer zal toelaten. Uit het mengsel der studentenwereld zal het mengsel der ko
mende maatschappij geboren worden; een voorwaarde voor die geboorte echter is
de geestelijke runnheid van gezichtskring, die door elk voortijdig partijkie
zen onmogelijk wordt gemaakt".lm Wij hebben degenen die "de vrijheid (van de
herhaalde vergissing)" genomen hebben, in deze paragraaf in ruime mate het
woord gegund. Voor veel studenten echter moet het weinig moeite hebben gekost,
geen partij te kiezen en de samenleving te laten voor wat zij was: het was de
gemakkelijkste weg die bij gebrek aan werkelijke belangstelling en bewogen
heid wijd openstond.
De conclusie luidt dan ook,dat de activiteiten van studenten uit vroe
ger

dagen steeds primair gepaald bleven tot het genieten, beheren en organise

ren van 'gezelligheid' . Oorspronkelijk was men daartoe verenigd m het corps;
na 1900 ontstond zoals wij hebben aangetoond, een standenstructuur, die - een
korte tijd doorbroken door de civitas-plannen - ook na de oorlog (zelfs in
toenemende mate) kenmerkend bleef voor de organisatie van de Nederlandse
studentenwereld. Aan de top van deze hiërarchie'waarde'onverminderd het corps.
De Nederlandse studentenpopulatie bleef aldus gedomineerd door een standsbewuste minderheid, naar binnen toonaangevend m het te voeren beleid, naar buiten
bepalend voor de publiciteit en het image van de (dat wil zeggen 'het' ) student.
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In de nu volgende paragraaf zullen wij zien hoe deze situatie aan het begin
der zestiger jaren snel en drastisch verandert. De aanzet daartoe ligt, zoals
zal blijken, in de gewijzigde betrekkingen tussen wetenschap, universiteit en
samenleving. De dynamiek van dit veranderingsproces wordt echter mede bepaald
door de interne, historisch gegroeide structuur van de studentenwereld zelf.

TABEL 3.2:

Beurzen, toelagen en gemengde toelagen voor Nederlandse studenten (1890 t/m 1970/71); voor Nijmeegse
studenten (1960/61; 1974/75).

% op het
totale aantal
studenten "^-—^

Beurs

Landelijk
Renteloos
Gemengde
voorschot
toelage

Totaal

1890

.6

1920/21

.5

2.4

2.9%

1934/35

Beurs

Nijmegen
Renteloos
Gemengde
voorschot
toelage

Totaal

.6%

.4

3.3

3.7%

1940

.3

3.0

3.3%

1946

.4

5.8

6.2%

1950/51

.4

8.0

8.4%

.9

7.5

8.4%

1955/56

4.8

12.0

16.8%

3.8

17.2

21.0%

1960/61

6.6

6.3

15.6

28.5%

9.6

8.7

22.8

41.1%

1965/66*

7.4

4.2

25.1

36.7%

8.1

4.3

28.5

40.9%

1970/71

7.5

1.4

22.1

31.0%

1974/75

.9

1.5

34.7

37.1%

1976/77

.3

1.2

32.7

34.2%

45.6%
1.5

2.0

46.9

50.4%
49.2%

De percentages zijn "bij benadering". Vanaf 1950/51 zijn de percentages berekend op basis van de absolute aan
tallen in tabel 3.3, p. 116.
Gegevens: tot 1974/75 exclubjef Wageningen; vanaf 1960/61 inclusief MO-studenten aan universiteiten.
lande U jk:
1890, 1920/21, 1934/35: De toekomst der academisch gegradueerden
(noot 120).
1940, 1946
: Vla/momenten (noot 69).
1950/51 t/m 1970/71
: Rtjksstudzetoelaqenbeletd
getoetst.
Instituut voor economisch onderzoek, van Rijks
universiteit te Groningen. Groningen, 1972.
1974/75 t/m 1976/77
: Mededeling dhr. Hesseling (Bureau Rijksstudietoelagen, Groningen).
Nijmegen

(voorzover bekend): Gegevens verstrekt door dhr. С
pen).

Boshuizen (Ministerie van Onderwijs en Wetenschap

Voor Nijmegen: 1964/65 (aantal Nijmeegse studenten was toen 5.185).
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OMKEER IN HET STUDEtlTELEVEN

Terwijl de Nederlandse studentenorganisaties m de vijftiger jaren hun
weg terugzochten in de traditie van het vooroorlogse studentenleven, verander
de de maatschappelijke functie van wetenschap en universiteit omgekeerd even
redig en kwam geleidelijk een ш е ш е studentcngencratie op met geheel eigen
belangen en wensen. De discrepantie tussen de doeleinden van de erkende vereni
gingen en liet dagelijkse bestaan van een toenemende groep studenten verbreedde
tot een onoverbrugbare kloof. Alvorens in te gaan op de verdere ontwikkelingen
binnen de studentenoigamsaties,zullen wij een schets geven van de belangrijkste
sociale veranderingsptocessen die aan de basis liggen van de definitieve omkeer
in het studentenlexen. H'ij zullen daaibij zien hoe de materiele
peHjke

-posbtve

en de

van de student objectief verandert, hoe een nieuwe

onder studenten groeit en hoe de algemene

гвге

maatsahapmentalbtevt

op het studentenbestaan opnieuw

geformuleerd wordt.
De таЬетгеЪе

posbtbe

Al spoedig na de oorlog werd duidelijk dat de materiele positie van de
Nederlandse student danig verslechterd was. Ons land kende nog nauwelijks
' bcursstudenten ' in 1946 werd 6.2o der studiosi van staatswege ondersteund
via een beurs of renteloos voorschot, m

1950/51 was dit percentage nog slechts

8.4 (zie tabel 3.2, p. 110)· Een ongeveer even groot percentage werd vanwege
andere instanties (familie, particuliere instellingen, e.d.) bijstand ver
leend.187 Veel studenten waren gedwongen d.m.v.

betaalde arbeid in hun onder

houd te voorzien. In een enquête onder alle Nederlandse studenten (1947/48),
op instigatie van de Nederlandse

Studenten

Raad door het CBS georganiseerd,

kwam naar voren,dat IS» der studenten gehonoreerde arbeid verrichtte. Aan de
GU

m Amstcidam bedroeg dit percentage zelfs 32, m Nijmegen 17. Voorts bleek

dat ongeveer de helft der werkstudenten voor de voortzetting van hun studie
geheel afhankelijk was van door

arbeid verworven inkomsten; onder studenten

in de sociale wetenschappen bleek zelfs 79o - bij ontstentenis van het salaris
als werkstudent - niet in staat de studie te continueren.188 Enquêtes welke in
de vijftiger jaren werden gehouden komen eveneens tot de conclusie,dat velen
studie en arbeid combineren en dat de financiële positie van de Nederlandse
student te wensen overlaat.169 Het was vooral Dr. G. Heringa die in tal van publicaties en toespraken de aandacht vestigde op de gerezen problematiek. Zijn
conlcusie

"ik meen dat men er niet aan kan ontkomen sociale nood aan te mer-

ken als een verschijnsel dat kenmerkend is voor de studentenbevolking onzer
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Nederlandse universiteiten van deze tijd".190 Ook wordt gesproken van een toenemende geestelijke nood onder studenten. Met name werkstudenten gaan gebukt
onder psychische spanningen. Er is gevaar, aldus wederom Heringa, "dat ons
Hoger Onderwijs een generatie aan het opleiden is van een materieel en geestelijk ondermijnd intellectueel proletariaat".191 Of gesproken moet worden van
een voor studenten specifieke noodsituatie hebben wij niet kunnen achterhalen.
Het gehele volk ging in de tweede helft van de 40-er jaren gebukt onder de gevolgen van de oorlog en de inspanningen en offers die men zich voor de wederopbouw moest getroosten. Wij kunnen hier slechts constateren dat de nood onder studenten (financieel en geestelijk) ongekend groot was.

De maat schappelijke

positie

Tegelijkertijd veranderde de maatschappelijke positie van academicus
en student. In de wederopbouw van onze samenleving nam de intellectueel een
centrale plaats in; niet als lid of aspirant van een representatieve elite,
maar als een technisch en wetenschappelijk hoog gekwalificeerd vakman. Er is
in toenemende mate behoefte aan een middenkader van deskundigen nu het overheidsapparaat uitdijt en het bedrijfsleven expandeert. Het onderwijs heeft,
aldus Diepenhorst, "om zijn practische betekenis aan gezag gewonnen; het werd
een hoeksteen voor alle economie".192 De veranderde maatschappelijke functie
van de wetenschap opent voor de student een nieuw toekomstperspectief: het
vrije beroep raakt geleidelijk wat op de achtergrond; steeds meer studenten
anticiperen op de status van employé, werknemer. Niet alleen de wetenschappen
maar ook haar beoefenaren komen in dienst van de maatschappij. Men spreekt
van een 'functionariserings'-proces.193

Mentaliteit

en

visie

Mede tengevolge van de veranderde materiële en maatschappelijke positie van de student, ontstaat een nieuwe mentaliteit onder studenten en wordt
de visie op de positie van de student in onze samenleving herzien. Van oorsprong was de universiteit een 'natuurlijk' opleidingscentrum voor de vaderlandse 'jeunesse dorée' .Diepenhorst schrijft:"wie ging studeren deed het vanwege het milieu, dat een academische opleiding gepast achtte, en verder op al
dan niet terecht veronderstelde aanleg".'* Pinner, zoals we reeds vermeldden,
noemt de student van weleer "stratum-oriented": hij is afkomstig uit bepaalde
milieus en anticipeert op een terugkeer binnen die milieus. Ook wanneer na
1900 het aantal studenten uit middelbare en confessionele strata toeneemt en
daarmee het aantal studenten dat van huis uit geen academische traditie kentj
blijft de universiteit primair een opleidingsinstituut van en voor de vader-
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landse elite. Illustratief in dit verband zijn de toelatingscriteria die de
staatscommissie tot reorganisatie van het Hoger Onderwijs in haar eindverslag
(1949) naar voren brengt, "bij de beoordeling van geschiktheid voor de universitaire studie zullen intellectuele begaafdheid en karaktereigenschappen de
doorslag moeten geven. Voorts dient met het oog op de maatschappelijke posities, waarvoor universitair gevormden in aanmerking komen, ook aan de factor
' algemene beschaving ' aandacht te worden geschonken... Naar de mening der commissie zou echter liet aanwezig zijn van algemene beschaving - of de bijzondere
vatbaarheid hiervoor - wel als een positieve factor bij do beoordeling mogen
gelden, zodat deze zelfs een zekere compensatie zou kunnen vormen voor een
iets minder intellect".195 Verdorvenheden als algemene beschaving, stijl en
goede vormen - minstens ook beoogde neveneffecten van het leerproces dat de
student in de corpora doonnaakt - worden aangeprezen als onmisbaar voor de
toekomstige academicus. De maatschappelijke ontwikkelingen verlopen in omgekeerde richting, üc universiteit wordt na 1950 steeds meer een bcioepsopleidmg,
de student uordt - aldus Pinner - осаЬгоп-оггепіеа.1%

Vervoort constateert dat

"de vorming niet om zichzelf gezocht wordt, maar als noodzakelijke basis en on
vermijdelijke voorwaarde voor het bereiken van een maatschappelijk erkende
functie". W 7 Vooral onder nihilisten blijkt deze oriëntatie steeds meer het motiverende element in hun universitaire aspiraties. De nihilisten - in 1947/48
41 o van alle studenten die men vooral aantreft onder spoorstudenten (68°), sociale wetenschappers (61 o) en degenen die uit lagere milieus voortkomen (65$)
- hebben een zakelijke relatie met de universiteit.1* Zij ontwijken de 'vormende' invloed der gezelligheidsveremgingen, wel zijn zij in groten getale
aangesloten bij de faculteitsvcremgingen, die hen als vakgenoten samenbrengen.1Я
liet besef ontstaat nu dat de universitaire opleiding niet langer het
vanzelfsprekende voorrecht van een kleine minderheid mag zijn. De externe
nocratbsenng

de-

van het Hoger Onderwijs komt geleidelijk in de belangstelling.

\aarmate de maatschappelijke betekenis van de academische bul toeneemt en on
geacht rang en stand recht geeft op goed betaalde en hogelijk gewaardeerde
banen,wordt het onderwijs een mechanisme in een gelijke-kansen-strategie. Als
men er van uitgaat dat iedereen gelijke kansen dient te hebben, dan is de eer
ste voorwaarde daartoe dat het onderwijs gedemocratiseerd wordt. De Utrechtse
afdeling van het Verbond van Wetensahappelbjke

Onderzoekers

releveert m een

0

rapport dat in 1949 verscheen, dat terwijl 43i> van de Nederlandse populatie
uit arbeiders bestaat, "slechts К van onze studenten kinderen" uit deze be
volkingsgroep gerecruteerd is.200 Onder aanvoering van haar belangrijkste
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woordvoerder, Prof.Dr. M. Minnaert, bepleit het verbond de invoering van een
studieloon: "iedere student, arm of rijk, krijgt gedurende de duur van zijn
studie een toelage, voldoende on er op bescheiden wijze van te leven; hij
hoeft die niet terug te geven. Hierdoor wordt ineens het begrip 'liefdadigheid'
vervangen door het begrip 'rechtvaardigheid' . Een nieuw inzicht breekt baan,
de arbeiderskinderen hebben recht

op hun volle ontwikkelingsmogelijkheden; er

is geen enkele reden waarom zij harder zouden moeten werken dan de kinderen
van rijke lieden. Mie

studenten staan nu ineens als gelijken tegenover el-

kaar".201
Langs een drietal lijnen die hier en daar elkaar raken, soms in elkaar
overvloeien, hebben wij nu de belangrijkste factoien aangegeven die de definitieve omkeer in het studentenleven inleiden. Kort samengevat gaat het om de
vermaatsahappeltjkzng,

c.q. verburgerlijking

tegen de achtergrond van de democratvseruïg,

van de studentenwereld,zoals die
c.q. functtonarzserbng2"1

van de

academische stand om zich heengrijpt. Deze ommekeer voltrekt zich echter niet
als een natuurlijk, onvermijdelijk proces. Overheid, bedrijfsleven en m toenanende mate ook de studenten worden zich allengs meer bewust van de veranderde situatie en reageren vervolgens; zij komen in actie. De maatschappij gaat
zich met de studenten bemoeien, de studenten zullen zich met de maatschappij
gaan bemoeien. Pas in dit proces van actie en reactie wordt duidelijk hoe totaal en hoe definitief het studentenleven veranderd is.

' /oorztemngen

ten behoeve van studenten '

Men mag stellen dat het besef dat de overheid middels beurzen en renteloze voorschotten studenten dient te ondersteunen, ten onzent zeer laat gegroeid is. De staatscommissie die na de oorlog werd ingesteld tot reorganisatie
van het Hoger Onderwijs, doet geen ingrijpende voorstellen op dit punt. Slechts
"•n een minderheidsnota kunnen enkele leden der commissie laten blijken,dat zij
een "onbekrompen" oplossing van de kwestie der studietoelagen prefereren. Hun
centrale uitgangspunt is. "wanneer de overheid in het algemeen belang meer academici wenst, moet de overheid de kosten betalen, en niet de jongelui die door
die overheid, vanwege hun aanleg voor hogere opleiding, uit het milieu hunner
familie worden gehaald".203 De redactie van het blad Universiteit

en Hoge School

moest echter nog in 1954 constateren dat "ons land op het punt van financiële
steun onrustbarend is achtergebleven"; een vergelijking met de ons omringende
landen valt negatief ult.20', Alleen zeer begaafde studenten die onvermogend zijn
kwamen m aanmerking voor een toelage. Het gevolg van dit beleid - zo men wil,
dit gebrek aan beleid - was een groeiende discrepantie tussen het aantal afge-
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studeerden en de behoefte aan academici (vooral technici) in het Nederlandse
bedrijfsleven. De vraag naar deskundigen steeg, maar het aanbod nam nauwelijks
toe, in 1955 daalde het aantal studenten zelfs van 29.700 (1950) naar 29.600.
Het Nederlands

/erbond van Ondprnermrgen hief een waarschuwende vinger, ^ 5 par

lement en overheid konden nu niet langer lijdzaam toezien. Op initiatief van
het liberale kamerlid, Mevr. Л. Du Fortanier-de Wit, nam de Tweede Kamer der
Staten Generaal op 26 februari 1953 een motie aan, van de volgende inhoud.
"de kamer overwegende dat de voor de industrialisatie gewenste bezetting van
de Т.Н., eventueel van meei dan één 1.П., met alle jongelieden uit ons volk
die deze studierichting willen volgen en die daarvoor de vereiste aanleg heb
ben, aLlccn dan te bereiken is, wanneer de economische omstandigheden van de
ze candidaten daarvoor geen hinderpaal is, verzoekt de minister de betreffen
de post op de aanstaande begroting van O.k. en W zodanig te verhogen dat op
veel ruimere schaal dan tot nu toe geldelijke toelagen kunnen worden gegeven
voor het volgen van de studie en voor het deelnemen aan het daarbij behorende,
algemeen opvoedende gemeenschapsleven, en gaat over tot de orde van de dag".206
iVij hebben de tekst van deze motie hier integraal opgenomen omdat er zo duide
lijk uit spreekt dat de vraag naar (technisch) geschoolde academici van de zij
de van het Nederlandse bedrij fsleven in de besluitvorming rond het beurzenstel
sel een belangrijke rol speelde en in eerste instantie doorslaggevend was.
Naar aanleiding van de kameruitspiaak werd vervolgens een commissie in
gesteld die advies moest gaan uitbrengen over "te treffen voorzieningen ten
behoeve van studenten". Zoals al uit de opdracht aan de commissie blijkt, was
de maatschappelijke en economische behoefte aan academici niet het enige, zelfs
niet het centrale thema van haar werkzaamheden. In zijn installatierede - op
23 oktober 1953 - wijst de verantwoordelijke minister (mr. J. Cals) met grote
nadruk op de"behocftige situatic"waarin vele studenten verkeren. De motie is de
"directe aanleiding": daarachter ligt echter als "diepere oorzaak: de na de
laatste oorlog zo ingrijpend veranderde positie van de student".207 In zijn ant
woord aan de bewindsman sluit de voorzitter van de commissie, prof.dr. F. Rutten, hierbij aan

"het zijn vooral financiële moeilijkheden der studenten,

die tot het treffen van voorzieningen nopen".208 De commissieleden, waaronder
prof.dr. G. Heringa, gaan met grote voortvarendheid aan de slag; in de loop
van 1956 verschijnt het definitieve rapport. Het bevat vele aanbevelingen voor
een verbetering van de гпаг есЬе steun aan studenten.^ Gezondheidszorg, voe
ding, huisvesting, lichamelijke opvoeding (sport) en geestelijke verzorging
moeten meer aandacht krijgen, men bepleit een betere voorlichting en recomman
deert een algemene doorvoering van een bureau voor studentenbelangen (op enke-

TABEL 3.3:

Het aantal studenten per universiteit en hogeschool in Nederland van 1880 tot en met 1977. Het aantal vrouwelijke en mannelijke studenten.

^sUniv.
\410ges.
Utrecht
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ningen
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sterdam
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sterdam

Nijme
gen

Eind
hoven

Wage
ningen

Rotter Til
burg
dam
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schede

Vrouwelijke
studenten

Totaal
N

N

Jaar

\ ^ Leiden

1880

A31

293

188

492

1.404

JJ

1890

769

545

399

866

2.579

12

1900

789

802

325

900

2.816

135

1910

1.118

1.019

366

1.031

150

1.179

4.863

537

1920

1.344

1.755

677

1.298

225

2.393

8.552

Delft

1930

2.509

2.681

1.045

2.295

494

441

1.734

289
456

1935

2.437

2.683

1.023

2.487

619

465

1.842

385

%

Indexcijfers
(I960 = 100)
totaal man vrouw

0

3

4

.5
5

6

8

1 1

7
12

13

7

1.085

13

21

22

15

30
32

29
28
44

8

2

571
315

91

12.061

2.133

18

30

488

12.628

2.081

31
54

75
73

63
71
100

1945

2.824

4.518

1.634

4.248

933

613

4.027

1.136

1.241

199
617

21.791

3.245

16
15

1950

4.250

5.287

2.117

6.952

1.443

1.088

5.615

1.047

1.157

780

29.736

4.591

15

1955

4.294

5.111

2.254

6.383

2.068

1.753

5.062

792

1.296

629

29.642

5.152

17

73
73

1960

5.370

6.758

3.406

7.035

З.П6

3.120

6.887

1.029

1.145

1.966

895

40.727

7.305

18

100

100

1965

7.878

10.172

5.886

11.488

4.991

5.586

8.876

2.230

1.948

3.085

1.800

469

64.409

11.570

18

158

158

158

1970

11.659

15.553

10.686

17.154

9.092

10.079

10.307

4.288

2.905

6.559 2 )

3.289

1.813

103.382

20.338

20

254

248

278

1975

12.476

17.612

13.253

18.722

11.028

12.880

9.740

4.243

4.281

6.372

3.508

2.145

116.610 3 ^ 29.416

25

286

261

403

1977

14.352

20.791

15.277

22.279

12.311

14.368

10.400

4.280

4.809

7.126

4.255

2.422

133.199

3)

28

327

289

503

36.742

55

1) In 1871 betrad de eerste vrouwelijke student de universiteit. In de meestal onpersoonl] jke getallenreeksen van het CBS staat Aletta Jacobs al s eer linge
temidden van 1.683 mannelijke collegae vermeld.
2) Vanaf dit jaar is in dit getal opgenomen: de Medische Faculteit Rotterdam.
3) Inclusief bedrijfskunde Delft en de Rijksuniversiteit van Limburg.
Gegevens: t/m 1960
:
vanaf 1965 :

De ontwikkeling van het ondemrijs in Nederland. CBS, Den Haag, 1966.
Statistiek
van het uetensohappelijk
ondentijs. CBS, Den Haag, 1966 t/ m

1978.
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le plaatsen is al een voorzichtig begin gemaakt met het instituut van studentendecaan) . ^0 De precisie waarmede de commissie haar advies omkleedt, is hier
en daar amusant: voor de warme maaltijd wordt - bij visgerechten - de minimale
portie op 100 gram bepaald (zonder graat) en 150 gram (vis met graat); in de
mensa wenst men voorts ramen te zien, "naar binnen of naar buiten draaiend,
het mooiste is echter zogenaamde taatsramen toe te passen".211 Veeleer dan tot
'vermaeck' echter strekt het werk van de commissie tot 'leering' : tal van
aanbevelingen worden geëffectueerd en dragen bij tot een verbeterde werk- en
leefsituatie van studenten. De indirecte steun aan studenten, reeds op gang
gebracht door het werk van de interdepartementale commissie van Rhijn-Niuntendam,m

komt nu op een hoger plan.
Het belangrijkste advies der commissie Rutten heeft betrekking op de

directe

hulpverlening aan studenten. Het studieloon wijst men af. De protago-

nist van deze vorm van studiefinanciering, prof.dr. M. Minnaert, wordt voor
één vergadering uitgenodigd zijn standpunt toe te lichten,omdat de commissie
zich op dit punt "niet gekwalificeerd achtte".213 Zijn pleidooi is echter bij
voorbaat kansloos. De commissie voelt er m e t voor de studenten financieel onafhankelijk te maken, "te meer waar een m e t gering aantal der studenten nog
minderjarig is en naar de zelfstandigheid moet groeien". De primaire verantwoordelijkheid behoort bovendien m e t bij de staat maar bij de ouders te liggen.21" Juist op dit punt zullen de studenten hun critiek in de zestiger jaren
toespitsen, wij komen daar nog op terug.
Mensen

gewaagd
Voorshands constateren wij dat het percentage werkstudenten geleidelijk

daalt en dat het aantal studenten dat van staatswege geldelijke steun ontvangt
aanzienlijk toeneemt. Was dit percentage in 1950/51 8.4 en in 1955/56
16.8, in 1960/61 wordt 28.5о der studenten middels beurs, renteloos voorschot
of gemengde toelage financieel ondersteund (zie tabel 3.2, p. 110). De studen
tenaantallen nemen nu sterk toe; 1950: 29.736, 1960: 40.727 (zie tabel 3.3,
p. 116). Absoluut en ook procentueel neemt het aantal studenten uit lagere en
vooral middelbare milieus langzaam toe (zie tabel 3.4, p. 118). Het snel toe
nemende aantal studenten lijkt voorshands vereist voor een voorspoedige weder
opbouw en industrialisatie van de Nederlandse samenleving. Idenburg die aan
het begin van de dertiger jaren sprak over de "oververzadiging onzer maatschap
pij met intellectueel geschoolden" en die in zijn openbare les (1934) crisis
en studie samenvoegde in de onheilspellende formule "studiecrisis" (zie p. 91),
houdt zijn inaugurale rede (anno 1956) onder het veelbelovende motto "mensen

ТАВЬТ, v. 4

Sociaal milieu van herkomst (eerstejaars) studenten vanaf 1936 tot 1970/71.

r

eï";tejaars

1936/37

1947/48

1950/51

1954/55

1958/59

1961/62

1964/65

1967/68

1970/71

landelijk:
46

42

38

38

37

45

47

50

49

50

9

11

12

13

14

- hoog

28

25

22

26

- midden

62

60

60

55

- laag

10

15

18

19

- hoog
- midden
- laag

100%

Nijmegen:

Alle

100%

jaren

landelijk:
- hoog
- midden
- laag

100%

54

49

47

47

49

46

43

40

44

45

46

43

6

7

45

47

7

9

10

Nijmegen:
- hoog
- midden
- laag

100%

38

39

40

34

31

52

51

51

57

58

10

10

9

10

1 J

Gegevens :
- StatbsLbeK.
^an het hoger ondemvjs.
Analyse van de groei van het aantal studenten 1938-1952. CBS,
Utrecht, 1954, p. 12. Landelijk: eerstejaars 1950/51, alle jaren 1936/37.
- Statzsttek
van het hoger onderuvjs
19h4/'ÍS-Wd/'be.
CBS, Zeist, 1957, p. 24. Alle jaren: landelijk
en Nijmegen 1947/48, 1950/51, 1954/55.
- Біаі зігек ϋαη heb uetensahappelzjk
ondervtjs
IBíl/'fC.
Waarin opgenomen· het sociaal milieu van de
studenten, 1964/*65. CBS, Den Haag, 1967, p. 27. Alle jaren: landelijk (1958/59, 1961/62, 1964/65),
Nijmegen (1961/62, 1964/65). Eerstejaars: landelijk en Nijmegen 1961/62, 1964/65.
- Statbbtbek
van het uetenschappeHjk
onderuzjs
1970/'71.
CBS, Den Haag, 1972. Eerstejaars: landelijk
en Nijmegen 1967/68 en 1970/71.
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gevraagd!". Hij constateert dat het aantal jonge mensen dat hoger onderwijs
volgt aanmerkelijk lager is dan het aantal dergenen .die (qua intellectuele capaciteiten) in staat zijn aan deze vorm van onderwijs te participeren. Hij adviseert deze mensen op te sporen : zij hebben er recht op , de samenleving heeft
hen nodig. ^15 Anderen voorvoelen reeds dat de vraag naar academici een beperkte elasticiteit heeft. Zo pleit Godcfroy in 1953 voor een planmatige aanpak
van "de toekomst der academisch gegradueerden". Hun aantal moet worden afgestemd op de maatschappelijke behoefte. Over de "quantitatieve beleidsmiddelen"
die de weg naar dit doel begaanbaar moeten maken, is Godcfroy echter weinig
hoopvol.216 Een 'numerus

clausus' heeft te veel nadelen en de goede voorlich-

ting gaat steeds weer gebukt onder de ijzeren wet der selfdenying

prophecy.

Voorlopig echter lijken deze zorgen vooral voor onheilsprofeten en wetenschappelijke zwartkijkers weggelegd, liet aantal studenten groeit en iedereen schijnt
er vrede mee te hebben; de overheid lijkt er gelukkig mee, ze is er in ieder
geval rechtstreeks verantwoordelijk voor.
De maatregelen die de overheid treft, brengen het sociale en culturele
veranderingsproces binnen de academie in een stroomversnelling. Het aantal studenten stijgt, liet aantal studenten uit nict-academische (lagere en middelbare
irulieus) stijgt, het aantal bursalen stijgt. De al veranderde mentaliteit onder studenten komt door deze ontwikkel ingen steeds verder af te staan van het
zelfbeeld dat zijn vooroorlogse collega cultiveerde en dat zijn nog 'illustere'
tijdgenoten trachten te

reanimeren. Universiteit, student

en samenleving ra-

ken verstrengeld, mede na initiatief van de overheid. Het antwoord is nu aan
de studenten.
PAR. Z. 2.1
Het vervagend

VAX STUDEZTEUSTAm NMR STUDENTEIIKLASSE; DE OPKOMST VAN DE SVB
ver Leden

De studenten reageren voorlopig aarzelend op de nieuwe ontwikkelingen.
Wij spraken al van het herstel van vooroorlogse verhoudingen in de Nederlandse
studentensamenlcving. Hier en daar klinkt een critische noot217, maar vigerend
is ons inziens het herstel van aloude structuren en verhoudingen. De
se Studenten

Nederland-

Raad, in 1945 geconstitueerd, en gerecruteerd uit de praesides

van de belangrijkste verenigingen, hield zich meer dan voorheen gebruikelijk
was bezig met de financiële en materiële belangen van studenten; maar in de
"paascongressen" die omtrent de studentenproblcmatiek georganiseerd werden,
kwam de nadruk toch primair te liggen op de vrijhe-Ld

van de student.218 De vrij-
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held te studeren vat,

waar, hoe lang en op welke ivijze het hem past, stond

centraal m het credo van de traditionele student. De NSR was vooral hierom
bekommerd, zeker toen de overheid een reglementering van de studieduur over
woog en men op basis van deze plannen ging vrezen, dat het tijdrovende werk
in de studentenorganisaties aldus onmogelijk zou worden. Tot tweemaal toe
(1956 en 1960) ageren de studenten tegen maatregelen m deze richting, tot
219

twee maal toe beloont de Tweede Kamer hun acties.

Evenzeer vreest men de

vervlakking van de universitaire opleiding, de 'functionarisermg'van de aca
demische stand. De Nijmeegse student Γ. Vermeulen verwoordde deze bezorgdheid
om het tijdsgewricht zeer treffend in een brochure die in 1951 verscheen. In
een van de weinige zinnen die hij voor een uitvoerig betoog nodig achtte,
heet hef "nu de cultuur zich uit de liturgie heeft losgemaakt, nu het toneel
de verklanking der Paasvreugde, omdat

de dood van Christus de verrijzenis van

het leven meebracht, gestaakt heeft en zich verlaïecerd heeft tot de tragiek
om de dood van de handelsreiziger, die geen uitkomst en perspectief meer ziet,
nu de gemeenschapsband niet meer de liefde is, nu de kunsten door hun gespecialiseerde zelfstandigheid alleen en op zichzelf de vreugde moeten uitzingen
van het gemeenschappelijk zijn, nu de feesten der romantiek en abundantie als
de Limburgse carnaval ons vercommercialisecrd tegemoet treden in de Keukenhof
en Damstad, nu niemand zich meer schijnt te kunnen mrijen in een gioter geheel, omdat de toewijding aan het nationale teruggekaatst wordt door het besef
dat de natie het volks God niet kan zijn, nu kent ook liet Coips de genootschappen van hen, die samenkomen om hun eenzaamheid uit te zeggen, nu blijkt ook
de student en misschien in verscherpte vorm, iets te hebben van de eenzame en
verlatene, die de arbeider is, nu blijkt het verschil tussen deze twee niet
zo groot, nu blijkt, dat de studie voor velen niet veel meer betekent dan een
vorm van handhaving in het economisch maatschappelijk bestel, het diploma een
met rendement belegd kapitaal".220
Van werkstudent

raar werkerde

student

De filosofie der corpora heeft echter, ook wanneer zij zoals in het
gegeven citaat op zeldraam esoterische wijze is verwoord en niet gespeend is
van zelfcritiek, weinig en steeds minder te bieden aan de grote groep studenten die als nihilist of werkstudent door liet universitaire leven gaat. Hun
problemen krijgen te weinig aandacht. Bijgevolg ontstaan organisaties buiten
het officiële studentendom om,die zich uitdrukkelijk gaan bezighouden met de actuele, sociale problematiek. Met name woidt gewerkt aan een arbeidsbemiddeling
voor werkstudenten. In Amsterdam was al vlak na de oorlog de Sttahtzng

Onder-

GESCHIEDbNIS
linge
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(SOSS) opgericht. Studenten exploiteren een bioscoop

(Kriterion), een toneelzaal, een oppascentrale en in 19ól ook een benzinesta222

tion.

In Nijmegen was in 1946 het Bureau Werkende Studenten

(BWS) opgericht.

Amsterdam kende sinds 1954 een belangenorganisatie voor werkende studenten: De
Werkstudenten

Liga.723

De idee van een vakbond van studenten gaat echter velen

nog te ver. Volgens Heringa zou een dergelijke conceptie "een overschatting
inhouden van de maatschappelijke betekenis van de studenten als groep van jongeren" en propageert men aldus een te "antithetische mentaliteit".m Door invoering van het beurzenstelsel verliest de Liga bovendien in belangrijke mate
haar materiele basis: het aantal werkstudenten neemt dan immers af. In de plaats
van de 'werkstudent' komt nu echter de 'werkende student' . De arbeidsbemiddeling staat dan niet langer centraal; liet besef groeit dat studeren al een vorm
van arbeid is en dat de maatschappij - die immers veel belang heeft bij de
kundigheden die studenten zich eigen maken - de plicht heeft de studie te financieren.
De opkomst van de Studenten

Vak Beweging

In 1903 wordt te Nijmegen de Studenten

Vak Beweging

(SVB) opgericht.

Haar centrale actiepunt is de maatschappelijke erkenning van de studie als arbeid,en van de student als "jeune travailleur intellectuel". Alvorens verder
in te gaan op de ontstaansgeschiedenis, de programmatische doelstellingen en
de aanhang van de SVB, willen wij ons bezighouden met een sociologische analyse van de omstandigheden,waar in de idee van een vakbeweging kon doorbreken
en in korte tijd grote groepen van studenten een nieuw referentie- en actiekader kon bieden.
Allereerst valt op,dat pas nadat

en doordat

meer studenten van staats-

wege materiele steur, ontvangen en daarmede de meest schrijnende elementen in
de verarming van de studentcnbevolking tot het verleden behoren,225 een totaal
nieuwe conceptie ontstaat omtrent de sociale status van de student. De ontwikkelingen grijpen in elkaar: het aantal studenten neemt toe, de universiteit
groeit; het aantal studenten uit middelbare en lagere milieus neemt toe en
daarmede het aantal bursalen en nihilisten. De sociaal-economische belangen
van steeds meer studenten krijgen nu een gemeenschappelijke basis.
Van student ens tand naar

studentenklasse

Lammers' analyse van de opkomst van de SVB, vanuit de conceptie van
een klassethcorie, mag ten onzent wel de belangrijkste bijdrage genoemd worden
tot de begripsvorming omtrent de ontwikkeling van de Nederlandse studentenbeweging rond 1965 en heeft ook internationaal erkenning gevonden.226 Het is al-
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leen daarom al de moeite vvaard er even bij stil te staan, daar komt nog bij
dat wij een enigszins afwijkende toepassing van Lammers' analyse-model zullen
presenteren.
Larmers spreekt van de omslag van een studentenstarad naar een studentenklasse.
interne

\vaar hij de standenstructuur bespreekt, gaat hij primair in op de
verhoudingen binnen de studentenmaatschappij27zoals wij die in de vo-

rige paragraaf ook uitvoerig aan de orde gesteld hebben (paragraaf 3.1, zie
met name p. 72).

De omslag naar een Studentenklasse wordt echter primair geba-

seerd op de externe

betrekkingen van de studentenwereld als geheel, ten op-

zichte van de overheid. ^8 Daar komt nog bij dat de concepten die in beide analyses (intern en extern) gehanteerd worden, verschillend (volgens uiteenlopende sociaal-wetenschappelijke tradities) gedefinieerd zijn. Waar Lammers spreekt
over de verandering van de interne verhoudingen in de Nederlandse Studentenwereld, hanteert hij expliciet de definitie voor s tander structuur,zoals

deze

door Van Heek geformuleerd is. Bij de analyse van de gewijzigde exteme relatie (tussen studentenwereld en overheid) staat het Plasseooncept
door de conflictsocioloog Dahrendorf

centraal dat

ontwikkeld is. De overeenkomst in de be-

nadering van deze beide auteurs is er m

gelegen,dat zij hun definities ont-

wierpen naar analogie van (maar ook duidelijk ondcischeiden van) het marxistische klasse-begrip. Het veischil met de nuixistische traditie, het gaat om
fórrele

begrippen

die niet expliciet verwijzen naai een bepaalde historische

situatie of een bepaalde sociale giocp. Bovendien is de revolutionaire implicatie die wezenlijk is in de marxistische benadering,(nanelijк de totale ver
andering van de totale samenleving) afwezig" Lammers bestudeert slechts de ver
andering in de studentenwerelden dat veranderingen in die wereld een revolu
tionair proces op gang zouden kunnen brengen in de totale samenleving, sugge
reert hij geenszins. Naast deze overeenkomst, is er echter ook verschil, üe
definitie zoals Van Heek die geeft, beweegt zich op het niveau van een sociale structuur

een standenstructuur representeert "een verticale opeenstapeling

van sociaal ongelijkwaardige groepen, die zich onderling onderscheiden door
een verschillende mate van sociaal prestige, een verschillende levensstijl en
een onderlinge verdeling van rechten en plichten"229 (zie ook p. 72). Het gaat
om een kenmerk voor sociale systemen. De klassedefinitie van Dahrendorf daarentegen baseert zich slechts op een sociaal conflict tussen twee partijen.
Klassen zijn dan - zoals Lammers het zegt - groeperingen

van mensen "die op

grond van een soortgelijke afhankelijkheidspositie in een heerschappij-verband
gemeenschappelijke belangen (latente of manifeste) hebben tegcnovei bepaalde
autoriteiten".230
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Men kan nu langs twee lijnen analyseren. Op de eerste plaats zullen
wij laten zien, hoe de verhouding tussen studentenwereld en overheid veranderde.
Terwijl vroeger sprake was van een standssolidariteit tussen beide groepen,
ontstond rond 1960 een conflictsituatie. Het studentendom (vooral de bursalen)
kan men dan zien als een klasse à la Dahrendorf. Op de tweede plaats echter,
zullen wij aangeven, hoe de structuur van de studcntensamenleving verandert
van een standenstructuur in een klassenstructuur (de definities van Van Heek).
Wij zullen zien,hoc vanuit de ervaringen van de nihilisten onder studenten
con democratiseringsproces op gang komt binnen

de studentenwereld. In beide

analyses kan gebruik gemaakt worden van het verschil tussen tocstands- en mentaliteitsklasse: vanuit latente tegenstellingen ontstaat cen manifest conflict,
zowel intern als extern.
In schema 3.2 zijn onze bevindingen kort samengevat. Terwijl Lammers'
analyse verloopt vo 1 gens de stippellijn (als het ware van Van Heek naar Dahrendorf731), zullen wij twee afzonderlijke analyses uitvoeren (intern en extern).
Daartoe zijn de begrippen 'standssolidariteit' en 'klassenstructuur' toegevoegd .
SCIlEtJA 3.2:

Een overzicht van klasse-en standsconcepten volgens Dahrendorf
en van Heek, toegepast op de Nederlandse studentenwereld, in
haar verhouding met de overheid (extern) en in haar interne
structuur.

historische
ontwikkeling

intern
(de studentensamenleving)

extern (de relatie tussen
studenten en overheid)

standenstructuur
(van Heek) ^-^ /·>

(standssolidariteit)

4
*

toestandsklasse
(klassenstructuur)

*

•

У)

mentaliteitsklasse
de inhoud van het
conflict

nihilisten:
streven naar
democratisering van de
studentenwereld

"''klasse (conflict)
(Dahrendorf)
bursalen:
vakbondspolitiek
ten opzichte van de overheid

Beginnen wij met de betrekkingen tussen studentenwereld en overheid.
In vroeger dagen was sprake van een s Lands solidariteit

tussen studentenwereld

en overheid. De student van weleer kwam uit de hogere strata der samenleving.
Qua afkomst en mentaliteit is er affiniteit met de vaderlandse regenten. Niet
zelden treedt de student op pis verdediger van het (overheids-)gezag. Rond
1960 ontstaat een sociaal aonflico

tussen beide groeperingen .Volgens іалтегз:

"vroeger waren studenten financieel-economisch afhankelijk van een grote,

onge-
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organiseerde

en verspreide

massa ouders, verwanten en geldschieters en tegen

woordig van een ЪерегкЬ aantal,

georgamseerde

en geconcentreerde

burgerlijke

en academische overheden" (Curs.orig.) .Uitvloeisel van deze ontwikkeling is aldus wederom Lammers - de opkomst van een studcntenklasse: de studenten krij
gen "op grond van een soortgelijke afhankelijkheidspositie in een heerschappijverband gemeenschappelijke belangen ... tegenover bepaalde autoriteiten".232
Geleidelijk worden zij zich bewust van hun (veranderde) maatschap
pelijke positie: de toestandsklasse

wordt mentaliteitsklasse en krijgt orga

nisatorisch gestalte m de SVB. Men zou kunnen zeggen: de bursalen
Nederlandse

studenten

oeremgen

onder de

ztoh.Hxx was deze klasse-impuls als zodanig

zwak en zeker niet vergelijkbaar met het bewustwordingsproces dat aan de basis
ligt van de ontstaansgeschiedenis van de (Nederlandse) vakbeweging: studenten
zijn en blijven immers in menig opzicht bevoorrecht. Qua afkomst en zeker ook
qua berocpsvcrwachting kan moeilijk gesproken worden van een onderdrukte klas
se, zeker m e t wanneer het beurzenstelsel aanmerkelijk is uitgebreid. Lr is
bovendien - vooral in het begin van de zestiger jaren - een grote vraag naar
academici: de student ligt goed in de markt. Toch doet de SVB verwoede pogin
gen een soort vakbondsstrategie te voeren ten opzichte van de overheid, en
niet zonder succes, met name in het materiele vlak. In 1964 wordt een verdubbe
ling \an het collegegeld verhmdeid (de actie 'Bot-weg' ) en in 19b6 wordt een
verhoging van de studietoelage bereikt.233 De vakbonden geven de SVB materiele
en morele steun. Tot september 1467 staat de behartiging van studentenbelan
gen centraal in het programma van de SVB en is haar belangrijkste opponent bui
ten de studentenwereld de Minister van Onderwijs.
Ook Ъгппеп de Nederlandse studentenwereld komen ontwikkelingen op gang,
die een analogie met het verschijnsel 'klassenstrijd' oproepen. De standenmaat
schappij van gezelligheidsverenigmgen was bij de oprichting der SVB (1965),
ondanks de vernieuwingstendenzen die vlak na de oorlog zichtbaar werden, nog
steeds

intact. In de Nederlandse

Studenten

Raad (KSR) en ook plaatselijk zwaai

den de corpora de scepter, de nihilist bleef de minste in macht en prestige. De
kenmerken die Van Heek typerend acht voor de standenmaatschappij kunnen in de
studentensamenleving welhaast in hun ideaaltypische vorm worden waargenomen.2*
Wij noemen hier de belangrijkste kenmerken:
1) De standensamenleving ontwikkelt zich van bovenaf en zoals wij reeds hebben
gezien (p. 74), neemt het corps inderdaad het initiatief tot de hicrarchisermg
in de studentenwereld.
2) De standen hebben ieder een bepaalde levensstijl en hebben een gesloten ka
rakter (er zijn duidelijke voorwaarden gesteld aan het lidmaatschap, eventueel
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via een inauguratie-periode); de gezelligheidsverenigingcn kenden - zoals ge
noegzaam bekend is - inderdaad onderscheiden levenswijzen die uitdrukkelijk
gecultiveerd werden en reguleerden de tocstroming van nieuwe leden dmv ontgroenings- en kennismakingsrituelen.
3) Alle lagen in de standensamenleving accepteren de bestaande orde. Er is on
derlinge strijd en rivaliteit wellicht, maar deze is niet gericht tegen de
standenstructuur als zodanig. Er is geen'strijd om de orde'. Ook in de studen
tenwereld anno 1960 is er uiteindelijk overeenstemming omtrent de legitimiteit
van het vigerende

systeem. De schijngevechten tussen de diverse geledingen

tasten de grondslag van de standenstructuur niet aan.
De SVB nu beoogt - zij het na enige aarzeling - een doorbreking van
deze samenleving door een klasseconcept te hanteren: de nihilisten
Nederlandse

studenten

verenigen

zich.

onder

de

Wanneer wij wederom de ideaaltypische

definitie van Van Heek hanteren, wordt duidelijk dat inderdaad van een klasse
strategie gesproken kan worden:
1) De SVB ontstaat van onderaf en baseert haar doeleinden op de belangen van
de niet georganiseerde studenten (de nihilisten);
2) zij is open voor alle studenten, kent geen toclatingsnormen en verlangt van
haar leden alleen solidariteit;
Ъ) de bestaande orde wordt niet langer legitiem geacht; men hanteert een con
fi jctimdel; er is een toekomstvisie op een geheel nieuwe studcntcnsamcnleving.
Kort samengevat, kunnen wij aldus stellen dat zich, op basis van de
fundamenteel gewijzigde positie van de student in onze samenleving, een geheel
nieuwe definitie en organisatiestructuur van het studentendom ontwikkelt. De
standenideologie wordt ingewisseld voor een klasse-strategie. De bursalen en
de nihilisten (voor een groot deel elkaar overlappende verzamelingen) verenigen
zich en verdedigen hun belangen intern én extern: ten opzichte van de overheid
en ten opzichte van de officiële instanties in de studentenwereld.
Het succes

van de SVB

De SVB, die deze beide groeperingen een ideologisch en organisatorisch
'tehuis' bood, groeide bijzonder snel in ledental. Al in 1963 zijn er ongeveer
5.000 studenten als vakbondsleden geregistreerd (+ 6% van de totale studentenpopulatie) .

2Ъ

De NSR wordt wakker geschud door deze snelle opkomst en besluit

al in 1963 het coöptatiesysteem (het zittende bestuur kiest het nieuwe) te laten vallen. Het collegium van het Leidse studentencorps vormt niet langer het
dagelijkse bestuur van de NSR.236
liet anciënnitcitsprincipe wordt niet langer gehanteerd. Voortaan wor-
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en is de landelijke studentenraad georgani-

naar het model van de parlementaire democratie. Bij de verkiezingen van

1964 weet de SVB 221 van de stemmen op zich te verenigen (zie tabel 3.5, p.
126)· Wat onwennig nog staan de SVB parlementariërs tussen de 'hooge heeren'
der gczelligheidsvercnigingen; gesterkt echter door een actieve en doelbewuste achterban.
Het streven van de SVB naar een Nationale

Studenten

237

eenheidsvakcentrale) wordt echter niet beloond.

Unie (een soort

De doorbreking van de monopo-

liepositie van de officiële verenigingen is geslaagd: de algemene gezelligheidsverenigingen {Corpora en Unitates)

én de confessionele studentenorganisaties

(RKSV, NCSV, SSR en VCSB) nemen niet als zodanig deel aan de verkiezingen van
1965. Via de stembus kunnen nu ook

nihilisten

invloed op de gang van zaken

uitoefenen. In de loop van 1964 echter komen naast de SVB nog een tweetal landelijke studentenpartijen naar voren.
zich in het Nederlands
1

Studenten

Het traditionele studentendom verenigt

Acaoord

(NSA): een partij die zich duidelijk

rechts ' van de SVB opstelt en die de belangen van de traditioneel ingestel-

de studenten organiseert. In het politieke midden ontstaat de
Studenten

Organisatie

Progressieve

(PSO) die, alhoewel duidelijk kleiner dan NSA en SVB, als

centrumpartij een belangrijke rol kan spelen daar NSA en SVB er niet in slagen
een meerderheidspositie te verwerven en in aanhang nauwelijks voor elkaar onderdoen (zie tabel 3.5, p. 126). Kort samengevat kan men zeggen dat de structuur van de Nederlandse studentenwereld vooishands een parlementair

karakter

krijgt. In de volgende paragraaf zullen wij zien,dat deze ontwikkeling de SVBleiding steeds meer zorgen baart. Achteraf zal men zelfs de deelname aan de
beraadslagingen der NSR veroordelen als "de fout van '63".
Alhoewel de SVB beneden de 50% blijft, is zij in de eerste jaren van
haar bestaan toch bijzonder succesvol. In 1964 behaalt zij 22% der stemmen,
in 1965 32°D en in 1966 41 %. In drie jaar bijna een verdubbeling van de aanhang.
Vanwaar dit snelle succes van de SVB, dat de inleiding vormt op de totale ineenstorting van de standenstructuur in de Nederlandse studentenwereld? Ongeveer
een halve eeuw lang was er weinig veranderd, nu verandert alles. Zoekende naar
de oorzaken van deze plotselinge en totale omnekeer moet vooreerst gewezen worden op de invoering van het beurzensysteem, de toename der studentenaantallen,
het absoluut en ook relatief stijgende aandeel Van middelbare en lagere milieus. Al deze aspecten zijn in het voorgaande reeds uitvoerig aan de orde geweest als de externe

factoren die bepalend zijn geweest voor de omslag in het

studentenleven. Hier willen wij vooral het accent leggen op de 'eigen-aardige'
interne

organisatiestructuur van de studentenwereld. Reeds eerder hebben wij
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erop geuezen dat zeer veel studenten (zeker ΑΟΌ) de status van nihilist prefe
reerden. Als zodanig vormden deze geen stand. Lammers plaatst hen aan de basis
der hiërarchie (zij zijn inderdaad de minsten in macht en aanzien), maar op de
keper beschouwd staan zij hurten de ^tandenstructuur.^ Zij hebben geen eigen
gezicht, geen bewust beleefd patroon van uaarden en normen, hun instemming
met 'liet systeem' kan hooguit uit hun passiviteit en stilzwijgende ongeïnteresseerdheid worden afgelezen. De nihilisten vormden door hun grote aantal steeds
al een latente bedreiging van de standenstructuur en deze neemt toe isanneci m
deze giocp convergerende belangen naar voren komen die 'orgcmisecrbaar' zijn.
Pas wanneer de SVB de nihilisten annex bursalen een bewustzijn, een ideologie,
een strategie verschaft, uordt deze dreiging manifest. Het is echter duidelijk,
dat aan de basis van dit bewustwordingspioces de feitelijke belangen liggen
van een zeer grote groep studenten, die geen heil vond noch zocht in de officiële verenigingen. De machtige kolos der studcntcngczelligheidsverenigingcn was
op een lemen voetstuk gebouwd en daardoor niet bestand tegen de stormen van
een nieuwe tijd. De grote groen van nihilisten en bursalen, waarop de SVB
haar pijlen richtte, vormde één ongedifferentieeide massa er was niets dat
deze groep verbond met gelijkgezinden uit de hogere strata der studentenwereld.
De gezelligheidsverenigingen blijken dan ook op geen enkele wijze in staat deze studenten een, zelfs redelijk, alternatief te bieden. De democratisering
van de studcntenmaatschappij volgt snel en loopt tenslotte uit op een totale
om\enteling. Fcrhijl de studcntenweield anno 1460 nog gekenschetst kan worden
als de meest behoudzuchtige, welhaast fossiele organisatie binnen de Nederlandse verhoudingen, evoluccit zij in enkele jaren tot een van de neest vooruitstrevende gioepen in onze samenleving, f m g inzicht in de dvnamiek van dit veranderingsproces verschaft de idee die vervat is m Romein's Wet van de remmende voorsprong,2B voor deze gelegenheid negatief geformuleerd als de wet van
de 'versnellende achterstand' . Onze conclusie luidt dan,dat juist de al te lang
gecultiveerde kloof tussen student en samenleving een versnellende factor is
in de definitieve ommekeer van het studentenleven, wanneer de maatschappelijke
positie van de student eenmaal gewijzigd is. De elitaire achterhoede van weleer, wordt voorhoede, maar zij blijft elitair, zoals wij nog zullen zien.
Alvorens verder in te gaan op de voortrekkersfunctie die de studentenbeweging in het studiejaar 1967/68 verwerft, zullen wij deze paragraaf besluiten met een nadere analyse van de concrete ontstaansgeschvedems
van de SVB,
haar programnatische doelstellingen
en de herkomst van haar aanhang. Tenslotte
zullen wij een overzicht geven van de levensbeschouwelijke

en роігігеке

voor-
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keuren van studenten aan de vooravond van de denocratisermgsbeweging.
In Nijmegen begint
De Studenten

de

vvctorie
Vak Beueging

(SVB) werd in Nijmegen opgericht. De directe

aanleiding daartoe was een artikelenreeks in het Nijmeegs

Umversiteits

Blad,

(ЛЪЗ) waarin de inmiddels m Amstcidam studerende oud-/Vi/B-redacteur Ton Regtien
de gemiddelde Nederlandse student in het beklaagdenbankje zette

wegens on

maatschappelijkheid en onmondigheid, en de structuui van het Nederlandse stu
dentenleven ("dat tot groot vermaak van de dagbladpers nog steeds voorthobbelt
op een verwaterd patroon van de oude Duitse studentencorpora"), becntiseerde.
Deze beschuldiging werd gepareerd met een verwijzing naar het onburgerlijke ka
rakter van de traditionele corpora en het verwijt van burgerlijkheid aan het
adres van de SVB. Maar - aldus Regtien - "maatschappelijk engagement is niet
identiek met verburgerlijking van het studentenleven. Integendeel: het tot op
de diaad verburgei lijkte stud en tendoni van vandaag zou door het maatschappelijk
engagement uit de gezellige 'koffie en thecvee'sfeer kunnen komen. Waarmee
de studentengemeenschap de haar toekomende crztisahe

functie in de maatschap

pij kan terugwinnen. De vrijblijvendheid tot kaalhoofdighcid heeft zijn defi
nitief failliet toch wel bewezen". De STO belooft iets geheel nieuws: zij "an
ticipeert niet, zij speelt namelijk niet". En dat het ernst is blijkt wel uit
de lange lijst van concrete voorstellen en actiepunten,die Regtien opsomt en
die tot doel heeft de sociale en materiele positie van de Nederlandse student
te verbeteren en los te weken van de paternalistische welwillendheid van ou
ders en overheid.^
Waarom vond de oprichting der STO nu juist in Nijmegen plaats7 Redene
rend vanuit de al eerder gereleveerde klassetheorie stelde Vervoort hierom
trent: "Wanneer men bedenkt, dat van alle Nederlandse universiteiten en hoge
scholen de Nijmeegse Universiteit het grootste aantal bursalen kent (ongeveer
de helft) dan is dit niet alleen een indicatie voor hun sociaal-economische
status, het maakt ook begrijpelijk dat hier het klimaat gunstig was voor het
ontkiemen van een verzet tegen de groep die in de studentenwereld de touwtjes
in handen had, vooral gerecruteerd werd uit de kring der bevoorrechte Onechte
bursalen' en onvoldoende het vertrouwen genoot van de groeiende groep der
'echte bursalen'. Dat in Nijmegen de victorie begon, en niet, zoals men wel
2

1

licht verwacht zou hebben, in Amsterdam, is dus m e t zo verwonderlijk". '* Ver
voort is correct omtrent het zeer grote percentage bursalen en studenten van
lagere komaf m Nijmegen;2"2 ook is het juist dat de SVB in Nijmegen werd opge
richt. De relatie tussen beide gegevens lijkt ons echter discutabel. De concre-

130

GESCHÏEDI-NIS

te ontstaansgeschiedenis van de 5 Б verloopt prozaïsclier, tegelijkertijd poetischer en is in ieder geval slechts ten dele

te begrijpen vanuit de sociolo-

gische theorie die Yervoort hanteert.
Het tlijmeetjsah

Studenten

Corvs

Sinds de oorlog bestonden er binnen het üijmeegsch

Studenten

Corps

(NSC) twee stromingen. Enerzijds waren er degenen die - veelal van hogerhand
gestimuleerd - pogingen in het werk stelden liet NSC te maken tot de overkoepelende organisatie voor alle

studenten. Het was de Nijmeegse vertaling van de

civitas-gcdachtc (zie p. 96)· Vanuit deze filosofie opererend komt men enerzijds tot zeer progressieve ideeën: zo besluit de senaat A.A.M, van Agt- volgens Bcrvocts2'0 "een der meest revolutionaire senaten van het NSC" (Van Agt
is ook de eerste NSC-praeses die zijn brieven met zijn voornaam tekent2*)-in
1953 tot de oprichting van een trefcentrum (een open café, toegankelijk voor
alle

studenten; dit in tegenstelling tot het besloten karakter van 'de kroeg' )

en wordt de ontgroening vervangen door een introductieperiode (waarin men de
eerstejaars op voet van gelijkheid tegemoet treedt). Anderzijds echter, vooral
wanneer de civitas-idee steeds minder studenten inspireert, werkt deze corporatistische benadering van de studentensamenleving juist conservatief. Dit te
meer omdat het lidmaatschap verplicht is (eerst à f IG,—, later à f 40,—
per jaar). Bervoets spreekt van een "gcmccnschapsfanatisme". De tegenpartij,
aldus wederom Bervoets, borduurt voort op "een exclusivistische elite mentaliteit van een oud kastcleven"21*3 en is vooral gecentreerd rond de sociëteit Roland.

Zij prefereert een echt studentencorps, met echte

ontgroening en een

echte sociëteit. Haar lichtend voorbeeld zijn de corpora aan de andere Nederlandse universiteiten.
De strijd tussen beide groeperingen bleef voortdurend onbeslist en resulteerde in ontevredenheid aan beide zijden. Een soort tussenoplossing was he
effect van de oprichting van nieuwe (moderne) gezellighcidsverenigingen. In
1956 werd Diogenes

opgericht, in 1960 Telemaakus;

in 1962 kwam er een nieuwe

vrouwelijke vereniging Dynamene (schertsend al snel "Dina-Mina" genaamd) bij.
Bovendien komen

er na 1960 tal van disputen op buiten de verenigingen om (zgn

'corps-disputen'), die - alleen administratief - verenigd zijn in de
Corpsdisputaire

216

Raad (ICR).

Inter

Roland wordt hiermede in zijn exclusiviteit be-

vestigd. Ook in Nijmegen is er nu een hiërarchie van studentenverenigingen:
aan de top staan Roland en de Meisjesclub, dan komen Telemachus en Dynamene, ,
vervolgens Diogenes, daarna de Corpsdisputen en - last and least - de nihilisten. Het NSC blijft echter bestaan en overkoepelt tegen wil en dank.wat niet ,
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in 19S9 tot liquida-

tie van het NSC (er zou een studentenraad moeten komen en Roland wordt 'het
corps' ) werd door de curatoren van de Katholieke Universiteit verboden.^* Er
blijft Roland slechts de mogelijkheid zijn machtspositie in het NSC uit te
buiten; in zijn kielzog pogen de andere gezelligheidsverenigingen hún belangen veilig te stellen. De belangenbehartiging van studenten, zeker van degenen
die hun leven leiden in obscuriteit, komt onvoldoende aan bod. De leiding van
het NSC was conservatief. De Amerikaanse hoogleraar Pinner constateerde in
1963, tijdens een rondreis langs Belgische en Nederlandse universiteiten (GU
en VU te Amsterdam), hoe de studentenleiders steeds progressiever waren dan
hun achterban en meer geporteerd waren voor eon vakbondsstrategic. In Nijmegen aangekomen moest hij echter vaststellen: "the most striking exception to
this rule is Nijmegen, where the leadership is far more conservative than the
student population".*7
Bohémiens
Naast deze deftige en zeer conservatieve top van corpspolitici, waarde door Nijmegen sinds ongeveer 1960 een groep van literair begaafde bohémiens.*8 Zij waren vooral Frans georiënteerd en al schrijvend en disputerend
op zoek naar de zin van hun (c.q. 'het' ) leven. Auteurs als Sartre, Genet,
Kierkegaard, Freud en Breton boden hen een identificatiepunt. Globaal gesproken zijn er twee stromingen: een groep rond het Rol and-dispuut de Hamer,die
redactie van de Vox Carolina

de

bemant en vooral vanuit het Franse surrealisme

tot literaire uitingen geïnspireerd wordt, liet is in eerste aanleg vooral de
student J.A.S. van Spaendonck die maatschappijcritische wortels van deze stroming (met name met betrekking tot de positie van de jeugd in de samenleving)
blootlegt.2ів De kijk van het ilamer-gezelschap op het traditionele studentenle
ven is daarentegen positief. Nog in 1964 wordt de ontgroening in de Vox ver
dedigd. In knappe formuleringen verpakt en redenerend vanuit de onvermijdelij
ke, droeve duisternis in de menselijke existentie als zodanig (macht en ongelijkheid zijn overal aanwezig; onvermijdelijk ook; de menselijke waardigheid
is een modeverschijnsel), wordt de scherpe critiek die

rector magnificus

Assclbergs op de ontgroening geuit had (een "lavetsuur van de menselijke waar
digheid")250 naar het rijk der "verbeelding" venvezen.23 Pas enkele jaren la
ter (wij komen daar nog op terug) zullen enkele ideeën die binnen deze groep
gehuldigd werden, van invloed blijken op de politieke ontwikkeling van de Nijmeegse studentenwereld.
De tweede groep schrijvende studenten vormde de redactieraad van het
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Nijmeegs Univepsvtetzs

Blad {i.L'b) en bestond vooniamelijk uit Diogenes-\eden

(het dispuut Les D*sparve) en nihilisten. Hun interesse ging behalve naar literatuur en filosofie uit naar de journalistiek. Vooral onder de bezielende
leiding van Henk Michielse, Henk Struyker-Boudier en Pé llawinkels krijgt het
uuB nationale bekendheid en groeit uit tot een van de beste studentenbladen.
Michielse verzorgde de politieke noot (met name in zijn critiek op het hier
en daar eenzijdige anticommunisme), Struyker Boudier schreef cntische essays
over literatuur, filosofie, sex; Ilaivinkels maakte van dit alles poëzie. Ook
Ion Regtien, de oprichter van de SVB, was gedurende enige tijd lid van de redactie. De inmiddels tot legende gcuorden, regelmatig terugkerende controverse tussen VUB-redactie en universitaire overheid,illustreert de cntische functie van het blad b u m en de iNijmeegsc academische gemeenschap. Ook 'corps' en
' kroeg' moeten het ontgelden en met name de leiding van liet traditionele studentendom wordt te kijk gezet. Vooral wanneer in 1961 een rapport van het Sociologisch

Instituut te Nijmegen verschijnt over de stand van zaken in het

Nijmeegs Studenten Corns, is het /.L/J de spreekbuis van een groeiende oppositie.
In het rappoit v\erd geconstateerd dat slechts 45.7° der respondenten (sociologen waren zeer exact toentertijd) participeerde aan het gezcllighcidslevcn (dat
ook deze studenten f -10,-- per jaar kostte). Wanneer men generaliseert naar de
totale Nijmeegse studentenpopulatie (een stap die de Nijmeegse sociologen ten
onrechte achterwege laten: hun steekproef is, zoals zij zelf aantonen, gebiased 23 ) betekent dit zelfs,dat slechts ongeveer 31° der studenten actief
deelneemt aan het verenigingsleven. Wel blijken de meeste nihilisten in de
faculteitsvcrenigingcn actief. De conclusie van het rapport is , dat liet
corps eventueel een belangrijke rol kan blijven spelen m het studentenleven;
echter:"het is daarom noodzakelijk dat het corps zich losmaakt van een identificatie en overheersende binding met de gezclligheidsveremgingen". ^ Deze
zijn daartoe echter niet bereid, als het corps blijft bestaan, willen zij er
de scepter zwaaien.
In dit milieu van conservatieve corpsaanhangers, al even conservatieve
(op hun exclusiviteit beluste) sociètcitslcden, literaire bohémiens en c n t i sche journalisten zijn de problemen van bursalen en nihilisten nog nauwelijks
een discussiepunt. Voor de ene groep bestaan deze problemen eenvoudig m e t ;
de andere zijn ze te banaal: wie de vraag naar de ultieme zin van het leven
gesteld

heeft of zich in mondiaal verband aan de politiek wijdt, zal zich zel-

den gedrongen voelen tot de oprichting van een op materiële belangenbehartiging georiënteerde vakbond voor studenten.
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van de S VB

Regticns

artikel enserie, die (tussen de overige //í/3-colommen) opvalt

door de nuchtere en piactische betoogtrant, kan dan ook moeilijk gezien worden
als een vanzelfspiekenJc loot aan de Nijmeegse stam. ^ijn directe inspiratie
deed Regtien op :n een beschou^mg over de Franse UNEI , (Umon Nationale
Etudiants

de *rarce),

die Jan Bank december 1962 in De Linie

des

publiceerde.255

De redacticsecrctarib van het //t/B, Henk Struyker Boudier, zag in het artikel
van Regtien (die op dat moment geen deel uitmaakte van de ШВ- redact ie) pri
mair het 'nieuivb' -kaïaktcr ("copij is copij").256 Van een welbewust plan om de
positie van de niet-geoiganiseeide studenten te verbeteren, kan - althans van
de kant van het ¡UB - niet gesproken worden.
Bovendien is het niet zo,dat na Regticns

oproep de nihilisten en masse

uit hun obscure holen tevoorschijn komen en hun rechten opeisen. Ka Rcgtienb
tweede aitikel m liet \-JB komt op dondcidag 7 maart een groep van slechts ongeveci tien studenten (die elkaar nauwelijks kenden) bijeen in café Gelders
Men zal er \ooitaan wekelijks terugkeren.^

Hof.

Het uiteindelijke succes van

de Ь В kan rechtstreeks toegeschreven wolden aan het indrukwekkende organisa
tietalent en de met al latende eneigie van deze tien. Dat het niet eenvoudig
zou zijn een νakbondsideologie ingang te doen vinden in de Nederlandse studentenweicld had Jan Bank in het /;п ь-artikel reeds vooizcgd. Hij noemde diverse
initatleven van studenten om iets aan belangenbehartiging te doen (de Werkstu
denten Liga, sociale conmussies, bureau's voor arbeidsbcmddelmg, de ASVA,
de landelijke \crgadcring van Studenten 1cttafcls), maar concludeerde dat het
slechts "particuliere" initiatieven zijn,die onvoldoende gedragen worden door
de werkelijke studcntenleiders (de pracsides der corpora). Ivat buiten de keu
rig aangeharkte pei ken der corpoia groeit, kan nooit gedijen, "daarom zal de
ze ook in Nedeiland merkbare verandering m het studentenleven wel langs de
traditionele gczelligheidsvcrcnigingen met hun aardige en vaak ook waardevolle
folklore heengaan en eeist op de lange duur het sociale patroon van het Nedeilandsc studentenleven doen veranderen".'^ Mhocwel Banks gevolgtrekking al
een paar maanden later onjuist zal blijken, is ze met recht en rede op de pre
misse gebaseerd,dat het uitermate moeilijk was voor de З Ъ-сгь van het eerste
uur hun gedachten aan de man te brengen. Hun definitie van de student was voor
velen niet acceptabel en werd zelfs ingekapseld in de oude opvattingen daarom
trent

sommigen zien in het Nijmeegse initiatief de-zovcelstc-studentengrap.^

Door omzichtig manoeuvreren én dooi middel van uitstekend verzorgde publiciteit, wordt de dioom \an de tien echter tot een weikclijkheid die weldra een
gioot deel van hun dagtaak bepaalt. Men huldigt een 'dooibraaklilosofie' en

154

GbSCHIEDENIS

kant zich tegen de voor het studentendom zo kenmerkende hokjesgeest. Dat impliceert allereerst,dat men zich - althans aanvankelijk - niet

afzet tegen de

gezelligheidsverenigmgen: juist de grootste 'kroeg-tijger' is de mooiste trofee. Bovendien wordt in de beginfase

de politiek geabstraheerd:

het eer-

ste SVB-bestuur verenigt notoire aanhangers van CPN, PvdA, KVP en QIU.260 Tenslotte wordt de nadruk gelegd op het landelijk karakter van de beweging (men
spreekt van de 'SVB-iJederlana'

) en men hoopt zo de aloude rivaliteit tussen

de diverse universiteitssteden te overstijgen. Deze voorzichtige strategie
werd gekoppeld aan een uitermate nauwkeurige actaumstratie en organisatie:
wanneer op enkele plaatsen in Nederland sympathiserende verenigingen ontluiken,
krijgen ze van de .\ijmcegsc SVB-secretaris een uitgewerkt pakket van voorschriften en aanbevelingen, een organisatieschema incluis.261 Tenslotte wordt veel
aandacht gegeven aan de publiciteit, ledere afdeling moet een Public Relations
Officer (PROJ hebben en die moet zorgen dat de SV'B in de krant komt. Als men
ontdekt, dat moties de pers altijd wel halen, dan wórden er moties gemaakt (en
nooit meer dan een per dag). De 'selling of the SVB' , geleid door de landelijke PRO Hans Hermans, resulteerde in het reeds genoemde succes: eind maart is
er al een werkgroep in Amsterdam, in mei volgen Utrecht, Delft en K'agcmngen.
Van de zijde van soimuge hoogleraren wordt positief gereageerd. Men spreekt en
schrijft over de S\B; dagbladen als de іиікпкглгіг

en de 'Jaavheid zorgen voor

positieve publiciteit (op den duur - bij wijze van contra-prestatie - bezorgen
ze zichzelf een nieuwe groep abonnees). Begin juni wordt contact opgenomen
met het overlegorgaan van de vakcentrales (NKV, G W en N W ) : de SVB houdt er
sympathie en een subsidie (f 5.000, — ) aan over.262 Intussen wordt het eerste
landelijke congres voorbereid. Vanuit Nijmegen worden alle afdelingen
een ("strikt vertrouwelijke") bcschrijvingsbricf geïnformeerd.

263

door

Het congres

wordt een voorlopig hoogtepunt voor de jonge vereniging en een goed startpunt
voor de verdere ontwikkeling: met name wordt besloten een landelijk studentenblad uit te geven in samenwerking met de Werkstudenten Liga (het blad zal heten:
Demokrater;

de Werkstudenten Liga gaf reeds eerder een blad uit onder deze

naam).^
De moeizame

start

liet opmerkelijke feit doet zich nu voor,dat juist in Nijmegen het aantal SVB-ers relatief laag blijft. Bij de verkiezingen van 1964 behaalt de SVB
in haar 'geboorteplaats' slechts '\b% van de stemmen (landelijk was dit percentage 22; zie tabel 3.5, p. 126) en terwijl de 'SVB-\ederland' eind 1963 al ongeveer 3.00 0 leden telde,

waren er in Nijmegen slechts ongeveer 100 studenten
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2

als vakbondslid geregistreerd. * Het organisatorisch centrum der SVB 'verhuisde'
al snel naar Amsterdam; met name uit Politeia
765

haar nieuwe kader.

en Feriales

recruteert ze daar

Ku lijkt het aannemelijk dat de Nijmeegse SVB-afdeling,

die in de beginperiode verreweg de meeste mankracht en tijd in de landelijke
organisatie investeerde, zichzelf daardoor tekort deed en de lokale organisatie verwaarloosd heeft. i\aar onze visie echter moet men primair

vaststellen

dat de SVB in Nijmegen gewoon niet erg aansloeg bij de vele nihilisten en bursalen en vervolgens niet in staat bleek de monopoliepositie van het corps te
doorbreken. De SVB-fractie in het Nijmeegse corpsparlement had weinig invloed
en slaagde er met name niet in het corps te demociatiseren. December 1964 verlaat de SVB het corpsparlement en gaat haar beklag doen bij het landelijk bestuur van de SVB. Dit stelt Nijmegen een ultimatum. Volgens Bervoets zou dit
ultimatum nog niets uitgehaald hebben,als niet op 25 januari 1965 de
Studenten

Partij

Vrije

(VSP) zou zijn opgericht.2* Deze partij - die alle voorstan-

ders van corpsheivonnmg in een 'monsterverbond' van met name SVB-ers én ontevreden societeitsleden \ercnigt - behaalt bij de verkiezingen een maand later
32o der stemmen (zie tabel 3.5, p. 126). Zij is daarmee de grootste partij.
Ook Nijmegen kiijgt nu een algemene, op demociatische leest geschoeide,studentenvereniging. De verplichte bijdrage wordt afgeschaft, de vrijwillige verlaagd, de Urne van ^tudwben

ι vjmegen

(USN) wordt opgericht. De Vrije Studen

ten Partij wordt opgeheven; haar taak is vervuld. ^ 7 Bij de eerstvolgende ver
kiezingen betiedcn nu ook in Nijmegen naast de SVB de landelijke studentcnpartijen, het NSA en de PSO, het toneel. De verkiezingsuitslag resul
teert voor de SVB Nijmegen echter wederom in een teleurstelling; met 29%
blijft zij de kleinste partij ,

terwijl landelijk de SVB met 41 o der stem

men is uitgegroeid tot de grootste fractie in de NSR.
Uanneer wij deze moeizame start van de SVB-afdelmg Nijmegen overzien,
dan lijkt de conclusie gewettigd,dat de SVB veeleer via toevallige contacten
dan op basis van een specifieke, 'gcproletariseerde' situatie van de Nijmeegse
student aan de katholieke Universiteit werd opgericht. Pas wanneer en ondat
het Nijmeegse initiatief landelijk aanslaat, groeit hier de aanhang van de
SVB. Achteraf krijgt ncn dan toch 'de beloning' thuis: in 1968 - zoals wij nog
zullen zien - stemt bijna бОо der Nijmegenaren SVB.
Het Dcrrocratzsch

lam"e<3t

Gaan wij nu nader m

op het programma dat de SVB in haar vaandel voer

de. De eerste ideeën daaromtrent werden aangedragen door Regtien in de artikelenreeks die begin 1965 in het tiUB gepubliceerd werd.

^ Hij ontleende zijn
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ideeën primair aan het Chartre

de Grenobue,

v«aarin Transe studenten al in

april 1946 de principes van het studentensyndicalisme uiteen hadden gezet.269
Uitgaande van de centrale these dat de student een intellectueel werknemer is
("article premier

l'étudiant est un jeune travailleur intellectuel") stelden

zij een lijst op van rechten en plichten van de student.
De filosofie die de SYB als uitgangspunt hanteerde, \\as dan ook op wezenlijke punten een vertaling uit het Irans. Zij bleek echter goed toepasbaar op

de Nederlandse situatie, voor een groeiende groep studenten be-

vatten Regtiens

ideeën geen woord 'fians' enzij gingen met veel enthousiasme

aan de slag om de oigamsatoiische en prograimiatische fundamenten te leggen
voor een Nederlandse studentenvakbond. Op 29 en 30 juni 1963 werd te Utrecht
in De Poort van Kleef

het eerste landelijke congres van de SVB gehouden. De

SVB is daarmede als nationale studentenbeweging gevestigd, Rcgtien uordt benoemd als de eerste voorzitter. Professor Heringa, die al jaren lang van zijn
bezorgdheid omtient de positie van de student blijk gegeven had, spreekt de
jonge vereniging bemoedigend toe de commissic Rutten (uaarvan ook Heringa
eens deel uitmaakte;) dient als wetsteen in zijn betoog, met name de financiële afhankelijkheid van het ouderlijk gezin, in de sociale filosofie der commissie Rutten vanzelfsprekend, woidt aai dekaakgesteld.

,7

° liet SVB-bestuur,

kcung m colbeit en stropdas gehuld, luistert met gepaste aandacht. Dan \\Oidt
overgegaan tot het belangrijkste agendapunt

de

opstelling van een program-

ma, waai in de doclstcllmgen \an de SI В en tal van conci etc urgcnticpuntcn
nader uoiden omschieven. De centiale stelling van het üemocrati seh

Manifest,

zoals de chartic van Utrecht genoemd uordt, is de erkenning van de student als
een nuttig lid van een democratische samenleving. Hieraan ontleent de student
het recht op een integrale vergoeding van zijn studiekosten door de oveiheid
(studieloon), vooits moet het aantal secundaire voorzieningen (met betrekking
tot huisvesting, mensa, etc.) worden verbeterd en uitgebreid. Complementair
daaraan is de plicht van de student, hard en redelijk snel te studeren. De
verwezenlijking van deze centiale doelstelling is echter pas mogelLjk,uanneer
de studentenbeweging een demociatische instelling is en de universiteit voor
studenten uit lageie en middelbare milieus toegankelijk wordt. Men pleit dan
ook voor de instelling van plaatselijke studentenraden (de leus is "AS\A's
in alle steden") en de democrat isei m g van de NSR. Ook de externe democratisering van de universiteit - die mede door een verruiming van het beurzenstelsel
bereikt zou kunnen worden - wordt uitdrukkelijk bepleit.271
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het studentervparlement
In september 1963 werd, zoals wij reeds eerder gemeld hebben, het Demoaratisah

Manifest

massaal en landelijk verspreid; de vakbondspenningen komen

nu goed van pas. Er zijn snelle successen te melden: de democratisering van de
NSR volgt zeer snel; de SVB wordt partij in een parlement, er worden 'alternatieve' studentenpartijen opgericht (NSA en PSO). De SVB raakt daarmede haar
alleenrecht als vertegenwoordiger van studentenbelangen kwijt. In de \Olgende
paragraaf zullen wij op de gevolgen van deze ontwikkeling nader terugkomen.
Hier kan worden volstaan met de vaststelling,dat NSA en PSO het in feite met
veel van de oorspronkelijke doelstellingen van de SVB eens waren. Het NSA, dat
in opzet een sooit anti-SVB-vcremging was, ontwikkelde zich tot een serieuze
studentenpartij: ze was goed georganiseerd, deed kundig mee aan de schijngevechten die aan verkiezingen vooraf plegen te gaan en
eigen periodiek (het magazine Aacoord).

beschikte over een

Ook een vergelijking van de verkiezings-

programma's en gelegenheidsuitspraken laat zien,dat er weinig (en steeds minder) verschil in doelstelling bestond tussen de drie partijen: huisvesting,
gezondheidszorg, beurzen, etc. waren centrale topics voor een ieder en op elk
van deze punten kende elke partij de weg naar het beloofde land. Wel was er
verschil m

tactiek: terwijl de SVB actie proclameerde (met betogingen, span-

doeken en spreekkoren) prefereerde het NSA een onderhandelingstactiek: aan de
conferentietafel hoopte men een maximaal resultaat te behalen, een tactiek die
het traditionele studentendom steeds met succes had toegepast, en die gebaseerd was op de standssolidanteit tussen studentenleiders en autoriteiten.

Intejrale

Studiekosten

Vergoeding

Typisch voor de SVB was alleen de eis van studieloon, of Integrale Studiekosten Vergoeding (ISV) zoals de technische term luidde. De ISV-cis werd
overigens niet door de SVB bedacht: de idee van studieloon werd reeds eerder
naar voren gebracht door de hoogleraar Minnaert, de Bond van Wetenschappelijke
Onderzoekers, Politela en de Wiardi Beckmanstichting.27 Nieuw was de theoretische fundering van deze cis, die men ontleende aan het Chartrc van Grenoble en
die m de leuze "l'étudiant est un jeune travailleur intellectuel" geschiedenis zou maken. Zoals Tom de Greef het pregnant samenvatte: "door de student zo
te waarderen legt de SVB de nieuwe maatschappelijke positie van de student met
al zijn inherente rechten en plichten vast. Zo heeft iedere student als werker
liet recht te leven in materiele en intellectuele onafhankelijkheid en de plicht
optimale studieprestaties te leveren .... Met 'de student is een jonge intellectuele werker' is niet zozeer een formele definitie bedoeld, maar vooral een
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conceptie, de afkorting van een visie, van een program". Het ligt voor de
hand dat de SVB vooral op dit centrale programmaonderdeel gecritiscerd werd.
Het \'SA sprak van bijvoorbeeld het "a-sociale studieloon", daarmee bedoelend
dat de SVB-eis een onredelijke last legt op de schouders der belastingsbetalers, omdat ook degenen die van huis uit onderhouden kunnen worden naar de wens
der SVB studieloon zouden genieten. Prof.dr. W. Drees wees er bovendien op dat
het studieloon de student een onredelijke voorsprong op zijn medeburgers verschaft. Immers door zijn kennis en status heeft de afgestudeerde reeds een
voorsprong (een grotere earning power) ; deze voorsprong zou door de ISV nog
extra beloond worden. De samenleving investeert en het rendement is voor de
academische stand.273 De SVB ziet echter in de ISV een mogelijkheid tot verdere
externe democratisering van de universiteit (meer kansen voor jongeren uit lagere milieus) en een nivellering van de inkomensverschillen tussen de studenten. Bovendien verwerft de gesalarieerde student zelfstandigheid en is hij nie
langer afhankelijk van zijn ouders en de staat. Zijn inkomen is een recht, gcei
gunst die door de overheid of ouders verleend wordt. Naast deze ideële motievei
die de SVB baseert op wat zij noemt "het democratisch principe", worden ook ar
gumenten van politiek-tactische aard genoemd: door de invoering van de ISV zal
de solidariteit van studenten gemakkelijker bereikt kunnen worden; zij komen
als een blok tegenover de overheid te staan.27*
'The student

as

such'

Al met al menen wij te mogen concluderen,dat de SVB in de beginjaren
van haar bestaan primair een vakbondsstratcgie voerde, gericht op de sociale
emancipatie van de student met het hoofdaccent op de materiële belangen van
de nihilisten en bursalen onder studenten. Hier en daar wordt gerefereerd aan
een fundamentele visie op de samenleving, een politieke opstelling. Centraal
staat echter de positie van de student. Het traditionele uitgangspunt van de
1SC {The International Student Conference) 275 dat studenten zich alleen bezighouden met problemen die "the student as such" betreffen, bleef voorop staan.
Zoals Lucas Reijndcrs, een der SVB-bonzen, het later uitdrukte: "de sfeer was
een beetje van: als er maar eenmaal de ISV is en als we allemaal in het zieken
fonds zitten en als er fatsoenlijke studentenhuizen zijn, dan is het verder
wel oké met de wereld".2^
De SVB-aanhang:

bursalen

en

nihilisten?

Wij zullen nu het 'sociologisch profiel' van de SVB-aanhang bespreken.
Daarbij zullen een viertal variabelen de revue passeren: 1) studiefinanciering
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(van staatswege of via de ouders), 2) het lidmaatschap van gezelligheidsverenigingen, 3) studiekeuze en 4) de politieke part ij voorkeur. Beginnen vv'ij met
de eerste twee punten.
In het voorgaande is reeds duidelijk geworden dat de idee van een studentcnvakbeweging primair haar kracht vond in de positie van nihilisten en bur
salen. Voor beide groepen studenten (die ten dele elkaar overlappen) werd van
uit de traditionele verenigingen te weinig gedaan. Uit

onderzoekingen die in

de beginjaren van de SVB verricht werden, komt dan ook naar voren dat nihilis
277

ten en bursalen eerder geneigd zijn SVB te stemmen.

Uit deze gegevens mag

men echter nog niet zonder meer concluderen,dat de SVB-aanhang alleen of zelfs
in meerderheid bestond uit 'nihilistische beursstudenten' . Om een scherper
beeld te krijgen omtrent de SVB-aanhang zullen we eerst een NLjmcegs onderzoek,
gehouden in 1968, nader analyseren.273 Lammers stelde op basis van dit onderzoek
vast,dat beursstudenten en nihilisten eerder SVB stemmen. Een secundaire ana
lyse die wij uitvoerden liet dan ook zien,dat 711 der bursalen δη 71 "s der ni
hilisten SVB stemde; voor verenigingsleden was dit percentage beduidend lager
(36) evenals voor studenten die door hun ouders gefinancieerd werden (39).
Beide variabelen versterken elkaar bovendien: van de nihilistische bursalen
stemt 80o SVB, voor de verenigingsleden wier ouders de studie betalen is dit
percentage slechts 26. Niettemin echter - en daar is door Lammers niet op ge
wezen - zijn deze twee groepen in het SYB-electoraat ongeveer even sterk ver
tegenwoordigd: bursalen-nihilisten vormen 18$ van de aanhang; de andere groep
is met 151, vertegenwoordigd. Hoc divers de SVB-aanhang is opgebouwd zien we
verder gespecificeerd in tabel 3.6 (p. 141). Uit deze gegevens blijkt
dat de SVB geworteld is in alle lagen van de studcntenbevolking. Verder
onderzoek laat bovendien zien, dat de SVB in dit opzicht ook duidelijk ver
schilt vanhctNSA dat nogal eenzijdig recruteert en 54°s van haar aanhang be
trekt uit de groep van studenten,die lid is van een der officiële verenigingen
en ten laste van de ouders studeert.
Wanneer wij de randtotalcn van tabel 3.6 bezien, blijkt voorts dat
de SVB wél veel bursalen onder haar leden telt, maar dat slechts 335o van de aanhang nihilist is; dat terwijl 441 der Nijmeegse studenten rond deze tijd bij
geen enkele vereniging is aangesloten (zie tabel 3.8, p. 143) .Ofschoon de SVB
dus duidelijk meer nihilisten verenigt dan NSA en PSO, blijft deze groep ook
in de SVB ondervertegenwoordigd.
Men kan nu op basis van deze gegevens stellen dat alhoewel de SVB
zich vooral sterk maakte voor de positie van bursalen en nihilisten, zij ook
veel studenten die niet tot deze groepen behoorden, aansprak, met name studen-

TABEL 3.7:

De verdeling naar het lidmaatschap van gezelligheidsverenigingen voor de 15 hoogst geplaatste kandidaten op de kies
lijsten van studentenpartijen te Nijmegen, van 1964 t/m 1968.
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4

4

4
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V
1968

.5

9

11

4

11

9

31

20
8.5

100%

100%

100%

100%

8

10

18

34

100%

853>

В XIII, doos 170 kieslijsten 1963-1967

IV, V

: AUB, В I, 14-28, archief Arnoud Willems

VIII

: AUB, B I , 13, archief Arnoud Willems (microfilm)

1) In 1964 werd ook deelgenomen door "Terpander en zijn onderafdelingen" (1 Diogenes, 3 nihilist, 1 corpsdispuut, 1 onbekend).
2) De gegevens werden verzameld door de namen van de 15 hoogst geplaatste kandidaten op te zoeken in de almanakken alwaar het
verenigingslidmaatschap vermeld staat. Over 1968 zijn enkele namen niet te herleiden, omdat geen voorletters maar voorna
men werden gebruikt op de kieslijsten (voor de SVB geldt dit ook voor 1967). Het totaal aantal heeft in deze gevallen dus
betrekking op het aantal namen dat werd gecheckt om 15 personen te identificeren.
3) De procedure is ad 2.
17 Personen konden niet worden geïdentificeerd. De percentages zijn dan berekend over 68 personen.
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Het percentage SVB-stemmers naar het lidmaatschap van verenigingen en studiefinanciering (Nijmeegse studenten 1968; onderzoek
Hendrikse, Noldus, 1968, niet gepubliceerd), zie bijlage
par. 2 2
V8 en V9.

% van de totale
SVB-aanhang

~"^^^

overige
lid officiële verenigingen
verenigingen 1 ) en disputen nihilisten Totaal

Studiefinanciering
1. beurs/renteloos voorschot

12

22

18

52

2. ouders

15

9

10

ЗА
14

3. combinatie van 1 en 2
Totaal

3

6

5

30

37

33

100%
.(434).

Roland, Diogenes, Telemachus, Meisjesclub, Dynamene.
ten die bij 'de'verenigingen aangesloten waren. De nieuwe visie op het studentzijn wordt in niet onbelangrijke mate gedragen door degenen, die deel uitnaken
van de traditionele studentenorganisaties. Dit wordt nog duidelijker wanneer
wij bedenken,dat in 1967 561 van de leden

der SVB aangesloten was bij een der

officiële verenigingen (zie tabel 3.7, p. 140, kolom VIII). Het grootste deel
daarvan was afkomstig uit Diogenes. Wanneer WLJ vervolgens kijken naar de groep
SVB-studenten die zitting had in de ledenraad

van de USN, dan blijkt een zeer

groot percentage (+ 30 ) afkomstig uit de meest traditionele vereniging (Roland).
Het kader van de Nijmeegse SVB was dus in niet geringe mate samengesteld uit
de 'verlichte' leden van de oude elite: zij kenden de issues, zij wisten de
weg in de

doolhof van de studcntenpolitiek. Bovendien wijzen deze gegevens

de onjuistheid uit van de hedentendage vigerende opvatting,dat álle studenten
die aangesloten waren bij de gczelligheidsveremgingen - gezien hun aanvankelijk gedeelde kaalhoofdighcid - over één kam geschoren kunnen worden,als politiek onbenullig en van nature rechts. Er was wel degelijk diversiteit in politieke opvattingen: er was een ruime spreiding rond het naar rechts neigende
gemiddelde. Sinds jaar en dag treft men in de corpora gezelschappen en disputen aan,die in de marge van het feestgedruis, al even luidruchtig en studentikoos

hun politieke en artistieke idealen uitdragen. Zij bepalen het beleid

uiteraard niet, maar zij horen erbij. In de zestiger jaren zullen zij mede de
koers van de revolutie bepalen; althans in Nijmegen vindt men hen aan het
roer van de dcmocratiscringsbeweging.2,Bd
Uit de gegevens die wij hier aangedragen hebben, mag men niet aflei-
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den, dat de theorie die Lammers formuleerde aangaande de opkomst van de SVB,
nu in haar kern is aangetast. Dat de leiding

van sociale bewegingen uit ande-

re (hogere) bevolkingslagen afkomstig is dan de groepering waarop zij gericht
is ,

is een bekend gegeven uit de geschiedenis van de sociale bewegingen.

Met name Sherif en Sherif wijzen hierop
ments".

m

in hun theorie aangaande "social move-

Ook de opkomende arbeidersbeweging in Nederland ontving steun en lei-

ding vanuit de bovenlaag der samenleving: intellectuelen (én studenten zoals
wij gezien hebben) zijn niet zelden te vinden in de voorhoede der beweging.
Ook de Roland - 51Έ - ers werken van harte mee aan de planning van een
nieuwe samenlevingsstructuur, in het volle bewustzijn dat zij daarmee de gepri
vilegieerde positie van de klasse waartoe zij zelf behoren, ondergraven. Boven
dien moet erop gewezen worden.dat het programma van de SVB, zonder twijfel, ge
ënt was op de belangen van bursalen en nihilisten. Wel kan gezegd worden,dat
het totale SVB-electoraat, althans in Nijmegen,rijker geschakeerd was dan veelal wordt aangenomen. Naast de materiële programmapunten der SVB sprak vooral
de

nieuwe

visie op de maatschappelijke positie van de student aan. De SVB

kanaliseerde ook de onvrede die binnen

de verenigingen bestond, een onvrede die

niet gering was: uit een enquête van het Instituut
tenschappelijk

Onderwijs

voor Onderzoek

(IOWO) te Nijmegen (gehouden

van het We-

februari 1968) bleek,dat

een derde van de leden der officiële verenigingen hun vereniging "te ouderwets"
vond.2eo
Deze onvrede met het vcrenigingswezen vinden wij overigens niet uitgedrukt in een geleidelijke toename van het nihilisme, zoals uit tabel 3.8 (zie
p. 143) blijkt. Terwijl in 1959/60 56?0 der studenten bij geen der verenigingen
is aangesloten, bedraagt dit percentage zes jaar later 55. Uit het al eerder
genoemde onderzoek van het 101Ю (gehouden januari 1968) komt een percentage
van 44 naar voren. Deze schatting - de enige waarover wij beschikken voor 1967/
1968 - lijkt ons echter te laag en niet generaliseerbaar. Toch kan veilig ge
steld worden,dat de neergang van het verenigingsleven rond 1967/1968 nog nau
welijks aanwijsbaar is: zeker 40% der studenten participeert dan nog steeds aan
281

de gezelligheidsverenigingen of is er althans formeel bij aangesloten.

Wel

blijkt uit het lOWO-onderzoek - en in die zin kondigt een nieuwe tijd zich aan
- dat studenten in toenemende mate lid worden van jongere, minder officiële
verenigingen: meer dan de helft der vercnigingsleden is aangesloten bij : Volvox,

Dynamene en de Corpsdisputen

De SVB-aanhang:

studiekeuze

en

(zie kolom III).
stemgedrag

Ter afsluiting van deze profielschets van de gemiddelde SVB-er iets
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TABEL 3.8:

De aanhang van Nijmeegse studentengezelligheidsverenigingen 1959/60; 1965/66; 1967/68.

Ge- ^^-^^^ Jaargang
zei 1 ighe ids^·-·^^^
verenigingen ^^-^^^

I

II

III

1959/60

1965/66

1967/68

Roland

19

11

12

Diogenes

11

II

6

7

6

Telemachus
Volvox
Corpsdisputen
Meisjesclub

2
1

6

19

13

8

8

2

3

56

55

44

100%

100%

100%

(2966)

(6113)

(7410)

Dynamene
Nihilisten
Totaal

: rl-Lhblisne en differentiële
participatie
(noot 189),
p. 84. (populatiegegeven).
II : Jaarboek Unie van Studenten
Nijmegen 1967: verkregen
door 'turving' van het ledenbestand, (populatiegegeven) .
III: Aarts, J. en Bevers, J. (noot 280), p. 3; N = 445.
I

De totaaZ-gegevens representeren het totale studentenbestand der K.U.
over diens studiekeuze en politieke opvatting. Uit de onderzoeksgegevens die
door Lammers eerden geanalyseerd aan het einde

ал de zestiger jaren, kuam

steeds weer naar voren dat de SVB-aanhang vooral gecentreerd was rond "die
studierichtingen, waarin het accent meer ligt op zuiver wetenschappelijk on
derzoek of de critische analyse van mens en maatschappij (godgeleerheid, wis
kunde en natuurwetenschappen, letteren, sociale wetenschappen, wijsbegeerte)".
De MSA daarentegen recruteert primair uit de "typische beroepsopleidingen (voor
mgemcur, econoom, arts of jurist)".

ж

Bovendien blijkt een duidelijke samen

hang tussen politieke opvatting en de voorkeur voor de studentenpartijen; de
SVB is links, het NSA rechts en daartussen rust de PSO.283 Wanneer wij de Nij
meegse gegevens uit 1968 wederom aan een secundaire analyse onderwerpen, dan
blijken beide verbanden duidelijk aantoonbaar. Terwijl onder studenten wiscn natuurkunde, letteren en sociale wetenschappen 60 tot 70o SVB stemt, is het
percentage voor aanstaande (tand)artsen 49 en voor juristen in spé slechts
290o. De tendens is er dus, maar toch is ongeveer ЪЪ°о der SVB-aanhang uit de
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twee laatstgenoemde studienditingen afkomstig. Duidelijk hoger is de sanenhang tussen politieke partijvooikcui en het stemgedrag bij studentenverkiezin
gen. Zoals uit tabel 3.9 blijkt, zijn de drie studentenpartijen zeer goed op
een links-rechts continuum te ordenen.
TABEL 3.9: Voorkeur voor studentenpartijen en landelijke
politieke groeperingen (Nijmeegse studenten,
1968; onderzoek Hendrikse, Noldus, 1968, niet
gepubliceerd;zje bzjLage
par. 2.2 , V8 en V15).
r--»^ studentenpoli^—C.
*.. ,
^-^partij
tieke partij^^^--^^

NSA

PSO

SVB

W D + rest

40

16

8

CDA

40

35

17

D'66

16

37

33

4

12

42

100%

100%

100%

(121)

(57)

(210)

PvdA, PSP, CPN
Totaal

Tevens komt uit deze gegevens naar voren, dat een niet gering gedeelte der SVBstemmers, bij de landelijke verkiezingen op D'66 heeft gestemd. Van een duide
lijke linkse samenstelling van het kiezerscorps der 5\Έ kan dus niet gesproken
worden. Ook Kanen merkte op dat de Nijmeegse SVB ( m 1966) " m e t slechts een
betrekkelijk kleine groep 'links activisten' maar een groot deel van het cen
trum achter zich (heeft)": SZ» \an de Nijmeegse SVB-aanhang localiscert zich
zelf in het centrum van een links-rechts continuum.28''
Kort samengevat, kan met betrekking tot de SMÎ-aanhang gezegd worden
dat -alhoewel de bereidheid om S\'B te stemmen duidelijk het grootste was bij
nihilisten, bursalen, linkse studenten (PvdA, PSP en CPN aanhang) en studenten
uit bepaalde studierichtingen (sociale wetenschappen, theologie, wiskunde, natuurwetenschappen en wijsbegeerte), een tamelijk groot en soms belangrijk deel
van de SVB-crs - althans in Nijmegen l- niet

aan deze criteria voldeed. De SVB

verenigde een zeer gemêleerd gezelschap.
1) Methorst komt (in een Amsterdams onderzoek uit 1967) tot een iets minder genuanceerd beeld van de SVB-aanhang: 52% is nooit lid van een gezelligheidsvereniging geweest; 21.5% is ex-lid, 26.5% is aangesloten (NSA:respectievelijk 26%, 12% en 62%). SVB-aanhang: 48% is afkomstig uit de 'linkse' studierichtingen (zie boven); NSA: 31%. Bovendien bleek de SVB-aanhang vaker uit
lagere milieus afkomstig. Ook Methorst voegt echter toe, wanneer hij de onderzoeksgegevens samengevat: "deze ideaal-typische benadering doet natuurlij
onrecht aan de diversiteit, die er binnen iedere partij of beweging valt waa
te nemen" (p.66). Methorst, F. De studentenrevolte.
Een overzicht van een
uniek verschijnsel. Doctoraalscriptie. Amsterdam 1969.
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activiteiten
Wij wezen er al op dat de politiek de studenten rond 1960 nog nauwe-

lijks boeit. Er zijn weinig politieke verenigingen, die zelden activiteit aan
de dag leggen en slechts enkele studenten zijn erbij aangesloten. In Amsterdam
nemen wij - gewoontegetrouw - de meeste politieke activiteit waar. Daar ook
zijn enkele links-georiënteerde verenigingen actief {Pericles

en

Politeia^).

De SVB ontleent enig kader aan deze verenigingen zoals wij gezien hebben,
maar blijft primair georiënteerd op de belangen van "the student as such";
veel aanhangers van de SVB situeren zichzelf in het politieke midden. De maatschappij blijft voor de studenten een gesloten bock; haar te veranderen is niet
de zorg van de gemiddelde student (noch van de doorsnee SVB-er) ; zelfs ontbreekt
het besef dat de maatschappij überhaupt veranderd zou kunnen worden.
In Nijmegen was er wel bijzonder weinig interesse voor de vaderlandse
politiek te bespeuren, liet sociologisch onderzoek uit 1961 vermeldde dat +_ H
der studenten lid \\as van een politieke vereniging.285 De meestaivan hen waren
bovendien aangesloten bij de Katholieke

Staatkundige

Studiegroepen

Federatie

(KSSF, 1959 opgericht), een niet partijgebonden organisatie. Haar doelstelling
was: "onafhankelijk van iedere politieke partij de staatkundige vorming van
de katholieke studenten te stimuleren".287 Een binding met een politieke partij
(zelfs de KVP) werd zorgvuldig vermeden; de student behoorde ook 'in politicis'
vrij te zijn. Een politieke steilingname is daarmede niet uitgesloten. Zo
wordt in het HUB (1961) druk gediscussieerd naar aanleiding van het ontwakend
nationalisme in Afrika. Daarbij worden argumenten gehanteerd die heden ten dage
verder van ons afliggen dan de afstand in jaren zou doen vermoeden. Zo noteren
wij de volgende reactie, wanneer Michielse om een veroordeling gevraagd heeft
van de "onchristelijke en onmenselijke politiek" die Portugal in Angola voert:
"het mag zijn standpunt zijn, christelijk is het zeker niet .... Bovenal echter
dient de katholieke Missie te worden gesteund en daarom zal er pas sprake kunnen zijn van volledig nationale zelfstandigheid, indien het geloof in voldoende
mate verspreid en een nationale Angoleze regering de vrijheid en de rechten
van de kerk kan beschermen, waarborgen en steunen".288 Deze proeve van christelijk imperialisme - waarin

de 'vindicamus' -gedachte ook politieke implicaties

kent - ontmoet echter allerwege critiek.289 De opvattingen van Nijmeegse studenten worden steeds minder gedragen door de blijde zelfgenoegzaamheid van het
Rijke Roomsche Leven. De eerste tekenen van een ontzuilingsproces
worden zichtbaar. Met name wanneer, op 16 juni 1964, eindelijk ook in Nijmegen
een Politeia-Siiacling

wordt opgericht.290 Prof.dr. F. de Jong Edz., een der op-

richters van deze socialistische studentenvereniging, wordt als spreker uitge-
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II - V

: Lammers, С. (noot 298) De gegevens hebben betrekking op eerste- en tweedejaarsstudenten sociale en
politieke wetenschappen.

VII

: Kanen, L. (noot 284).
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nodigd bij de constituerende vergadering. Groot is de verbazing bij alle aan
wezigen vvanneei deze mededeelt al enkele jaren eerder, voor hetzelfde doel,
Nijmegen bezocht te hebben. Toen echter werd de vergadering wreed verstoord
door corpsstudenten. De professor keerde huisuaarts, een onuitgesproken rede
op zak; de PoHtera-afdeling Nijmegen kuam niet van de grond.291 In 1964 ech
ter is de tijd rijp. Het dcmociatisch socialisme wordt nu ook door Nijmeegse
studenten bestudeerd. Len kleine groep studenten slechts (een onderzoek van
het І0ГО m
2!t>

was)

1968 kwam tot de schatting dat +_ 3°i> der studenten aangesloten

maar r>olttria

)

zal in de komende jaren uitgroeien tot een belangrijk

centrum voor politieke vorming. De uitspraak van de Nijmeegse

Politeza-opnch-

ter Henk Mollemdn, dat "de evolutie in het studentenleven .... logisch uit
loopt op een verhevigde belangstelling van studenten voor de algemene poli
tiek"293 zal juist blijken. Juister
Politzeke

zclls dan hij kon vermoeden.

partzjvoorkeur
Statistische gegevens omtrent de politieke partijvoorkeur van Nederland

se studenten zijn - zeker wat betreft de periode die wij hier bespreken - zeer
schaars.2* Alleszins begrijpelijk overigens, wanneer wij bedenken dat de en
quête-hausse in de sociale vvetenschappen dan nog beginnen moet en het studentenleven nog overwegend a-politick gedefinieerd wordt. Veel studenten hebben
bovendien geen stemrecht. Tabel 3.10 (p. 146) geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens die uij konden achterhalen. Alhoewel de gegevens voor 1963
slechts betrekking hebben op jongcrejaarsstudenten sociale en politieke wetenschappen uit Amsterdam en Leiden (zie tabel 3.10, kolom II t/m V ) , mag worden
aangenomen dat de VVD aan de openbare universiteiten in het beging der zestiger jaren nog zeer populair is, voorts blijkt een tamelijk geringe aandacht
voor de confessionele partijen (vooral in Amsterdam, waar de PvdA nogal wat
aanhang heeft), hen jaar later - in 1964 - is een lichte tendens naar links
waarneembaar, zowel in Leiden als m Amsterdam .
In Nijmegen stemde in 1966 nog een aanzienlijk percentage der studenten (48) op de KVP (zie kolom III). Een jaar later (kolom IX) is de KVP-aanhang gehalveerd. De PvdA blijft nog beneden het landelijk percentage,het appèl van О'бб blijkt echter zeer succesvol (29Ό steunt deze partij). Voorts
valt op dat de PSP zowel in 1966 als m

1967 tamelijk veel aanhang heeft on

der Nijmeegse studenten. Gegevens van oudere datum leveren overigens de indica
tie op,dat al in de vijftiger jaren de KVP-gezindheid der Nijmeegse studenten
ter discussie stond. In het najaar van 1952 werd er (na enig verlies bij de
verkiezingen) op de jaarvergadering van de KVP-kring Limburg over gesproken
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dat in Nijmegen "de politieke eenheidsgedachte wordt afgebroken" en dat de Nij
meegse studenten "de universiteit als liberalen verlaten" ,

terwij1 toch

de KVP - aldus haar vice-voorzitter prof.J Gielen - met name van Nijmegen hoopt
dat het "de brains
Volkskrant

trust

van de partij" zal leveren.136 Kort daarop, in de

van 28 mei 1953, nadat de KVT bij de gemeenteraadsverkiezingen in

Nijmegen stemmen heeft moeten afstaan aan de KNP (de Katholieke
tij)

van Welter,

Nationale

Par

zegt dr. Albering, algemeen secretaris van de KVP: "twee ze

tels moesten aan de partij van Welter worden afgestaan. Het is niet uitgeslo
ten dat de katholieke studenten hiertoe een grote bijdrage geleverd hebben".
Alhoewel het Λ'ί/Β kan aantonen,dat dit laatste

- zeker in absolute zin - on

juist is, tekent ook deze uitlating de sfeer waarin er tussen KVP-politici en
studenten gesproken werd.296 Wij hebben al eerder betoogd,dat studenten zich
een grotere vrijheid van handelen veroorloofden (in politieke en religieuze
zaken) dan algemeen gebruikelijk was. Dat gold ook voor de Nijmeegse studenten.
Dat de KNP \ran Welter, maar ook PvdA en VVD in Nijmegen aanhang vinden,blijkt
wel uit de zetelverdeling in het studentcnparlemcnt van 1953: van de 15 Nij
meegse zetels gingen er 5 naar de KVT, 4 naar de KNP, 4 naar de PvdA en 2
naar de W D . 2 9 7 Hoe deze cijfers gewaardeerd moeten worden is niet duidelijk
(ze zijn ongetwijfeld niet representatief voor de totale populatie), maar er
spreekt in ieder geval uit dat de Nijmeegse studenten (practisch alle van ka
tholieke herkomst) al sinds jaren voor katholieken ongebruikelijke paden be
wandelen. Wel lijkt het ons gerechtvaardigd te stellen,dat het aantal studen
ten dat van het pad der vaderen afwijkt, in de 60-er jaren toeneemt; overigens
niet alleen in Nijmegen.
Een nadere analyse van de gegevens uit tabel 3.10 leert voorts,dat de
ze groeiende voorkeur voor links en de ontzuilLngstendens eveneens (en duide
lijk sterker) naar voren komenjWannccr het stemgedrag der studenten niet ver
geleken wordt met het totale electoraat,maar met de partijvoorkeur van hun
vaders. Voor de jongerejaars politieke en sociale wetenschappen (kolom II t/m
V) constateerde Lammers: "de tendentie .... om in vergelijking met hun vaders
minder geporteerd te zijn voor op levensbeschouwelijke leest geschoeide par
tijen en meer te voelen voor een linkse koers". Ongeveer een kwart van deze
studenten stemde linkser dan de vader en ongeveer 2CU week af van de politieke
voorkeur der vaderen.298 Voor Nijmegen (kolom VII) stelde Kanen vast "dat de
overheersende positie die de KVP inneemt onder de oudere generatie, in de jon
gere sterk aan het tanen is"; 73б van de vaders der studenten stemde op de
KVT tegen 48°6 der studenten. "Daarbij is de uittocht in de richting van PvdA
299

en PSP het sterkste", aldus wederom Kanen.

Een jaar later (1967, kolom IX)
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is de ontzuilingstendens in Nijmegen nog duidelijk aanwijsbaar. Terwijl de
voorkeur der ouders vrij stabiel is (751 stemde KVP), kiest nog slechts 22,S%
der studenten voor deze partij. Van een duidelijke ruk naar links kan daarmee
nog niet gesproken worden: ook de W D komt boven het landelijk gemiddelde en
D'66 wordt in de Nijmeegse studentenwereld de grootste partij
Voor nadere informatie aangaande het proces van politieke ontzuiling
zij verwezen naar p. 372 e.V., waar de resultaten van het door ons ingestelde
onderzoek besproken worden.
Levensbeschouwing
De zojuist beschreven tendens van politieke ontzuiling ging van meet
af gepaard met een deconfessionaliseringsproces. Ook in de levensbeschouwelijke opstelling van van huis uit katholieke studenten (bij gebrek aan verdere
gegevens beperken wij ons tot deze groep), is een kentering te bespeuren in de
zestiger jaren.
Zoals in het voorgaande reeds naar voren kwam was de religie van oudsher geen vanzelfsprekende factor in het studentenbestaan. Ook wanneer confessionele verenigingen worden opgericht, blijft op dit punt de situatie onzeker:
enerzijds wordt gewaarschuwd tegen de a-religieuze gewoonten in de studentenmores, anderzijds wordt het religieus fanatisme van kleine groepen becritiscerd. Na de oorlog lijkt de situatie zich te stabiliseren: de extreme tegenstellingen van weleer verdwijnen; de discussie komt in rustiger vaarwater. Ter
gelegenheid van het

Se lustrum der K.U. worden in Nijmegen visies ontvouwd

die het "denken uit geloof en leven in de tijd" nieuwe impulsen kunnen geven.300
Een jaar later vertrekt een uitgelaten schare van Nijmeegse studenten naar Rome ter gelegenheid van 'Het Heilig Jaar' . ^1 De katholiciteit van de universiteit
en haar bewoners staat

niet ter discussie; het is een vanzelfsprekend gegeven

dat overigens, zoals wij reeds gesteld hebben (p. 104 e.V.), weinig specifieke
invloed had op het studentenleven van alle dag. De intellectuele bagage van
slechts weinigen was - naar onze indruk - ook met theologische kennis gevuld
en toonde een 'ledigheid' die als 'des duivels oorkussen' kon gaan functioneren.
Sociaal-wetenschappelijke onderzoekingen omtrent het kerkbezoek en de
religieuze practijken van studenten uit de vijftiger jaren zijn ons niet bekend. Wel kunnen wij verwijzen naar het reeds eerder aangehaalde öWi-artikel
(1952) van Gert Ilelmer aangaande "het probleem der onkerkelijkheid onder studenten". Deze constateerde toen reeds een tanend religieus besef onder katholieke Amsterdamse studenten, voorlopig nog "gemaskeerd" door een schijn van
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uiterlijke godsdienstigheid en katholiek organisât leverband.^ De empirische
status van Helmers

\vaarneming kan helaas niet geëxpliciteerd uorden; wel kun-

nen wij stellen dat zij past m

een trend die in de zestiger jaren ook empi-

risch waarte nemen valt. Zo blijkt uit het Nijmeegs onderzoek uit 1966, dat
slechts Κ der studenten lid is van een godsdienstige vereniging:303 een cijfer
dat niet hoog genoemd kan worden, maar dat op zijn relatieve waarde niet te
schatten is (er zijn geen vergelijkende cijfers bekend). Dat studenten aan het
begin der zestiger jaren m

ieder geval nog trouwe keikgangcrs zijn,blijkt

uit een Tilburgs onderzoek uit 1963: 83°o gaat iedere zondag ter kerke, 12°
hoort bij de geregelde bezoekers.301' Kat achter deze formele participatie aan
religieus besef schuilgaat, weten wij niet. Wel is bekend dat enkele jaren la
ter (1966) het kerkbezoek gedaald is, althans jn Xijmcgcn: daai voldoet dan
nog slechts 47,50о der studenten aan liet tweede gebod van de Heilige Kerk ("gij
zult op zondagen en verplichte feestdagen de heilige mis bijwonen

"; dit

of straffe van 'doodzonde'); 29,500 der studiosi behoort tot de 'geregelde'
kerkgangers. Wederom ontbreken verdere gegevens.305 Dat liet teruglopend kerk
bezoek op een ook innerlijk beleefd deconfessionalisermgsproces wijst, lijkt
echter plausibel.
De katholiciteit van de Xijmeegse Universiteit komt nu geleidelijk aan
de orde. Op Τ mei 1966 besluit de ¿c-.J з \ ntr ι • .Ό· tot de instelling van
een commissie die /ich zal gaan berinnen op het "bijzondeie karakter" der u m versiteit. De directe aanleiding daaitoc is enengens m e t m eigen boezem
ontstaan, maar iverd ingegeven door een verzoek van de Minister van Onderwijs
om - in het kader van het ontwikkelingsplan der kU\ - ook de maatschappelijke
functie van de universiteit aan de orde te stellen. Op 8 juli 1966 wordt de
commissie ingesteld die tv.ee maanden later - op verzoek van de USN - uitge
breid wordt met res studenten die als "geassocieerde 1 eden"rum de werkzaamhe
den van de commissie zullen participeren.536 \an een eindverslag zal de commis
sie voorlopig nog niet toekomen. De studenten organiseren een congres omtrent
de confessionele grondslag, maar ook hun activiteiten op dit gebied worden in
gevolge de op gang komende democratiscrmgsbcwcging tijdelijk onderbroken.
De sten d Jan як^п

eind

Ut'ή

Uanneer wij ter afsluiting van deze paragraaf een poging doen de Ne
derlandse studenten en de meest gepi'ononccerde vernieuwers onder hen (SVB-ers)
kort te karakteriseren, dan ontstaat het volgende beeld:
1) De opinies en gedragingen van de jcvidaelde

I.jdc^Lar Jse

student

doen medio 1967 bepaald nog niet vermoeden,dat een jaar later een massaal ge-
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steunde democratiseringsbeweging op gang zal komen. Er is een tendens naar
links; het politieke ontzuilingsproces zet in; er is bovenal groeiende aandacht voor de materiële belangen van studenten te constateren. De gezellighcidsvereniging blijft voor velen echter de spil van het studentenbestaan. Zoals wij gezien hebben, neemt het aantal Nijmeegse studenten dat 'in gezelligheid'verenigd is, in de periode van 1965 tot 1968 nauwelijks af; vooral de
minder exclusieve Corpsdisputen

krijgen dan steeds meer aanhang. Ook aan an-

dere universiteitssteden is een totale ommekeer in het studentenleven nog
nauwelijks te bespeuren. Muggen concludeert in een der eerste onderzoekingen
naar politieke attitudes onder studenten: "van een nieuw type student dat
sterk maatschappelijk geëngageerd is, sceptisch staat tegenover het traditionele verenigingsleven en zo vlug mogelijk wil afstuderen, lijkt gezien de uitkomsten van dit onderzoek onder Wageningse eerstejaars 1966 nog weinig te bespeuren".307 Saenger-Ceha voegde in 1971 aan haar studie naar de psychologische
en sociologische oorzaken van studiestaking onder Groningse studenten (anno
1966/07) - achteraf - devolgende overweging toe: "the social and political
themes which in 1968 caused violent discussion and student resistance also in
Groningen, were not reflected in the preliminary interviews on the replies to
the open ended questions and the main interviews". ^8 Ook in Groningen - zo
mag men stellen - wijst de barometer niet op de storm die komen gaat.
2) Vanuit de SVB steekt een stevige bries op. Er is critiek op het
traditionele studentendom, men streeft naar een-externe - democratisering van
de universiteit en poogt de materiële belangen van de student veilig te stellen. Politieke motieven blijven echter op de achtergrond en worden overschaduwd door de steeds weer vigerende vakbondsmentaliteit en -strategie. Daarmee
bevindt de Nederlandse student zich voorshands in de achterhoede van de westerse studentenbeweging, die haar politieke banier reeds ontrold heeft. Het is
dan ook niet verwonderlijk,dat Jean Louis Brau in zijn geschiedenis van de
Europese studentenbeweging (anno 1968) met betrekking tot Nederland alleen
uitvoerig ingaat op de PROVO-beweging ("une avonture essentiellement individualiste, apolitique"). Als organisaties voor "les jeunes engagés dans une action
révolutionnaire consciente" noemt hij - zonder verder commentaar en de Socialistische

Jeugd.

Politela

Over de SVB wordt met geen woord gerept.^ Pas in

het studiejaar 1967/68 zal het Nederlandse Studentenprotest een politieke dimensie krijgen.
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STUDENTEN IN EEN VOORHOEDEROL; DE DEMOCRATISERING VAN DE UNIVERSITEIT

Naarmate het jaar 1967 vordert, verandert het aanzien van de Nederlandse studentenbeweging. De SVB, die tot dan toe steeds primair gericht was op
de materiële belangenbehartiging van haar aanhang, ontpopt zich tot een linkse
protestbeweging van nationale allure. Studenten gaan actief optreden in de
politieke arena; zij worden een factor in het politieke krachtenspel; men
spreekt van "student power". De universiteit wordt de thuishaven van een armada van vernieuwingsbewegingen; de studenten bemannen het vlaggeschip.
Alvorens wij echter nader ingaan op het politiserings- en radicaliseringsproces binnen de Nederlandse studentenbeweging dat voorlopig zal culmineren in de universitaire acties van 1969, is enige aandacht vereist voor ontwikkelingen in een breder verband, zowel internationaal als nationaal. Hant,
alhoewel ook de Nederlandse studentenbeweging geleidelijk een voorhoedefunctie
zal gaan vervullen, kan zij niet gerekend worden tot de pioniers van de links georiënteerde - democratiscringsbeweging,dic in de tweede helft van de
zestiger jaren de westerse samenleving in beroering brengt. Pas wanneer gesteund kan worden op de politieke ervaringen en de ideologische verworvenheden
van de buitenlandse studentenbeweging en wanneer er h innen onze grenzen reeds
getornd wordt aan de legitimiteit der gezagsverhoudingen, ontpopt de studentenbeweging ζ ich in een anti -autoritaire beweging met maatschappelijke beteke
nis.
Internationale

ontuikkeUngen

Gaan wc allereerst kort in op de internationale ontwikkelingen. In
Engeland en /Amerika bestond al sinds het einde der vijftiger jaren een nieuwe
beweging van links, gegroepeerd rond The New Left

Review

en vooral gestimu

leerd door de ideeën en activiteiten van de Amerikaanse socioloog Wright Mills.
Men analyseert de ondemocratische verhoudingen in de westerse (kapitalistische)
samenleving en concludeert tot de vervreemding van de mens die binnen deze
verhoudingen leeft en werkt. Daar komt nog bij, aldus Mills, dat de arbeidersbeweging niet langer een progressieve kracht in de samenleving is; zij is verburgerlijkt en vervreemd van haar oorspronkelijke, revolutionaire taak. De intellectuelen zullen de fakkel over moeten nemen; zij worden de voorboden van
een nieuwe samenleving. In eerste instantie vonden Mills' ideeën weinig weerklank. Hij schreef, zoals Kroes het uitdrukt, "in de windstilte van de silent
generation".310 Enkele jaren later echter komt de Алісгікаапзе studentenbeweging

GbSCHIEDENIS

153

op gang. Haar Loncretc actiepunt is in eerste instantie de съ ъІ-ггдИв

bewe

ging, daarna treedt de oorlog in Vietnam - die vele Amerikaanse studenten direct
bedreigt - steeds meer op de voorgrond. De ideologie van de New Left beweging
is een belangrijk oriëntatiepunt. Vooral echter wanneer Herbert Marcuse de
ideeën van Mills verder uitwerkt in de zogenaamde randgroepen theorie

en de

Franse en Duitse studentenbewegingen hun opzienbarende acties vanuit Marcuse's
theorie gaan duiden, kan gesproken worden van een wereldwijde, door intellectuelen (inzonderheid studenten) geleide verzetsbeweging.311 De Nederlandse studenten knopen daar bij aan. Zij hebben directe contacten met de Duitse en
I ranse studentenorganisaties (de ЗоггаІъзЬгваке
SDS en de limon Nationale

des Etudiants

Deutsche

Studentenbvnd:

de

de France : de UNLF). Op internationa

le samenkomsten vindt een uitwisseling van ideeën, tactische concepten én
literatuur plaats. Naast politieke komen ook wetenschapstheoretische uitgangspunten steeds meer in de belangstelling. Voortbouwend op de ideeën van Adomo
en Horkheimer, is het vooral Jürgen llabermass die de cntische theorie (de visie van de Frankfurter
een Kritische

Schule)

Universität

gestalte geeft. In Berlijn wordt de idee van

(krU) werkelijkheid, kort daarop worden ook in ons

land Krll's opgericht. Juist de verbinding tussen politieke en wetenschappelijke inzichten, tussen universitaire en maatschappelijke processen zal kenmerkend blijken voor het studentenverzet. Het verschaft de beweging een theoretisch gefundeerd inzicht in de eigen identiteit (d.m.v.

de randgroepentheo-

rie) en geeft (in de wetenschappelijke cntiek op de waardevrijheid) een beter zicht in de veranderde relatie tussen wetenschap en samenleving en de gevolgen daarvan voor student en universiteit.

Nationale

ontwikkelingen

Niet alleen beschikt de Nederlandse studentenbeweging over een internationaal voorbeeld, ze knoopt ook aan bij binnenlandse ontwikkelingen. In de
tweede helft der zestiger jaren ontwikkelt zich binnen de Nederlandse verhoudingen een - deels buitenparlementaire - anti-autoritaire oppositie. Vigerende opvattingen over gezag worden - met namebij politieke en kerkelijke instanties - aan de kaak gesteld.

ш

De sexuele moraal wordt herzien (de NVSH

naar voren). Kunstenaars komen m verzet (BBK, de Bond van Beeldende
naars).

treedt
Kunste

In Amsterdam is op 25 mei 1965 PROVO opgericht, dat vooral om zijn

strategische ontdekkingen veel navolging zal vinden. Het gezag wordt aan de
kaak gesteld volgens een geheel nieuwe tactiek: het wordt uitgedaagd zijn wa
re aard te laten zien (de dialectiek van de provocatie); niet het materiele
succes van de actie telt, maar de reactie van de overheid en het daardoor op-
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tredend effect van politisering.
aan het firmament

hieuue politieke groeperingen verschijnen

op 4 oktober 1%6 verschijnt het boekje Тъеп ojer

als basis zal dienen voor de Ineu*/ Ігпкз
later wordt Demoeraten

rood dat

beweging binnen de PvdA. Tien dagen

'66 (D'f)6) opgericht. In maart 1968 wordt - na een

scheuring in de KVT - de Ool%t%eke

Partbj

Radikalen

(PPR) geconstitueerd.

Wij geven slechts een opsomming van de belangrijkste vemieuwmgstendenzen. Lcn diepgaande analyse is hier m e t op zijn plaats, en wij volstaan
met een tweetal opmerkingen. 1) de genoemde bewegingen en ontwikkelingen kwa
men in eerste instantie buiten de Nederlandse studentenbeweging op gang, wel
iswaar treft men er studenten aan (met name m

PROVO) naar deze vcischijnen

nergens als zodanig in een vooihoede-rol, ze paiticipercn slechts, 2) wanneer
het politieke en maatschappelijke engagement onder Nederlandse studenten naar
voren komt, kunnen zij voortbouuen op reeds bestaande ontwikkelingen. Hun ac
tiviteiten passen in een breder maatschappelijk kader. Ze kunnen profiteien
van leeds opgedane ervaimgen, ook binnen de Nederlandse situatie.
И eν fab e л

Het sociale en culturele decor waai m

de studentenbeweging anno 1967

figurceit.is hiermede kort en voorlopig geschetst. In een viertal lasen zullen
wij nu de ontwikkeling \an de Nederlandse studentenbeweging tlachten aan te
geven, studentenbeweging en (universitaire) overheid zullen bcuitelings
een hooldrol verschijnen. Die lasen ziin de volgende

m

1) Allcicerbt zullen

wij ingaan op de ladical isei ing en politiscimg van de SVB die zich in de Loop
van 1467 voltrekt en voorlopig een hoogtepunt vindt in de opstelling van het
Sbndb^aal

lant.*csz

waarin een nieuwe doelstelling en tactiek gcformuleeid wor

den en in de vestiging van de кггЬгеве

Іпъ сгзг-сгг

(krU), die politieke en

wetenschapstheoretische discussies binnen de poorten der academie biengt. Het
accent van de beweging verschuift daarmede - zoals wij zullen zien - naar de
universiteit die steeds meei moeite heeft haar maatschappelijke en wetenschap
pelijke taak te vervullen vanuit de bestaande oiganisatonsche en bestuurlijke
structuur. 2) Dat het universitaire s>steem giondig herzien dient te woidcn,
is ook de overheid inmiddels bekend. In 1968 verschijnen een tweetal beschou
wingen (het rapnovi

Hans

en het pian Posthumus)

àie aanbevelingen bevatten

voor een herziening van de bestaande verhoudingen. De reacties \an studenten
zijn afwijzend

beide rapporten bevestigen en institutionaliseren juist die

ontwikkelingen die door de 'hoogleiaien' van de krU negatief gcevaluccid werden. Hun reacties zijn bovendien effectief

de aan de krU gedoceerde kennis

blijkt bruikbaar. 5) Het verzet tegen de ovcrhcidsplannen, dat enige tijd ook
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door grote groepen hoogleraien en stafleden ondersteund wordt, loopt tenslot
te uit op de - voor Nederlandse verhoudingen - massale acties van mei en juni
1969. Iwee maanden lang 'verzorgen' de studenten het frontpagmanicuws voor
de Nederlandse dagbladen. 4) Het voorlopig laatste woord is echter aan parle
ment en regering: de nota Veringa bepaalt de grenzen van de democratiseringsdroom. De meeste studenten beginnen een (welverdiende) vacantie; een kleine
kern blijft achter en laboreert aan het besef,dat een democratische universi
teit in een ondemocratische samenleving (de Nederlandse) nu eeranaal m e t te
bereiken is.
Tegen het einde van deze paragraaf zullen wij pogen enig overzicht te
verschaffen in de betekenis en de ontwikkeling van de universitaire dcmocratisermgsbcwcging. Tot slot volgen wederom enkele gegevens omtrent de politieke
en levensbeschouwelijke voorkeuren van studenten.
Corpora Listen

Jersns

syndicalbsven

Лап de oorsprong van alle verwikkelingen ligt een heroriëntatie van de
SVB, die medio 1967 haar beslag krijgt. Zoals m de vorige paragraaf reeds naar
voren kwam, was de SVB sinds haar oprichting primair vakbonds-georienteerd; ze
diende daarmee de belangen van een groot deel van haar overigens heterogeen
opgebouwde aanhang. Na verloop van enkele jaren echter (vooral sinds het succes van PROVO) ontspon zich een discussie tussen een meer ideologische,spontancLbtisch ingestelde minderheid die directe actie en confrontatie (provocatie)
prefereerde en een groep van pragmatische politici. Deze laatste groep, ook
wel oud IznKs genoemd, onderhield zorgvuldig gecultiveerde contacten met vakbonden, overheid en pers, haar strategie was op haalbaarheid, op coalitievorming gebaseerd. Zij streefde naar een sterke landelijke organisatie met goed
omlijnde structuren. De tegenvoeters zijn - onder de indruk van het resultaat
dat PROVO boekt - meer geporteerd voor kleine, locale, ad hoc geformeerde actiegroepen. ^ Het verschil in inzicht dat binnen de SVB groeide, is vergelijkbaar met de tegenstellingen tussen majo's

en mvo's

zoals die reeds lang be-

stond binnen de I ranse studentenbeweging, de UNLI. De majo's

(afkorting van

"majorité"), ook wel corporatisten genoemd, waren minder ideologisch geïnteresseerd; voor hen stond de belangenbehartiging centraal. De mino's,

een minder-

heid, ook wel syndicalisten genoemd, stelden de ideologische stellmgname centraal. Zij verzetten zich bijvoorbeeld tegen de idee van een NATO, studentenbelangen komen voor hen op de tweede plaats: ze zijn een afgeleide van de politieke

houding.

Terwijl in Frankrijk de rmno's
115

zekerd hadden van de leiding der UNFF,

zich al sinds 1956 ver-

werd in de Nederlandse SVB de tegen-
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stelling corporatisten-syndicalisten voorlopig in het voordeel van de eerst
genoemde groep beslecht. Het succes van hun strategie was echter tanend. Wij
v,ezen er al eerder op,dat de SVB vrij spoedig het alleenrecht als studenten
vakbond verliest wanneer AI'SA en PSO worden opgericht en deze tal van SVBitems overnemen. Het ledenaantal daalt scherp: terwijl de SVB in 1963 al on
geveer 3.000 studenten verenigde {+_ Ы van de totale populatie), telde zij in
februari 1967 nog slechts 1.300 contribuanten; haar basis in de totale stu
dentenpopulatie versmalde daarmee naar + 206.316 Bovendien worden de verkiezin
gen in het voorjaar van 1967 verloren; het NSA wordt landelijk wederom de
sterkste partij (de SVB gaat van 41 naar 38 percent; het NSA stijgt van 35
naar 40; zie tabel 3.5, p. 126). De idee van de corporatisten, dat de SVB
langs 'parlementaire weg' de meerderheid zal behalen, blijkt een fictie. Er
wordt gepleit voor een nieuwe strategie, voor het syndicalisme.
De fout

van

'63

De kansen op een koerswijziging nemen bovendien toe,omdat - naar onze
indruk - de SVB-aanhang linkser wordt naarmate ze afneemt. In ieder geval con
stateren wij voor 1967 dat liet ledenbestand duidelijk meer naar links neigt
dan de gemiddelde SVB-kiczer. Terwijl onder de iNijmeegsc SVB-stcinmers (in 1967Ì
58°o ІУбб, CDA en W D stemt (zie tabel 3.9, p. 144) , meldt Maarten Abcln, dan
SVB-voorzittcr (eveneens anno 1967), dat 5-100o der SVB-leden communist is, 40»
PSP stemt en 40°, PvdA.117
hind 1966, begin 1967 krijgen de syndical isten belangrijke posities
in het bestuur van de SVB. Hen stoort de positie die de SVB in de
Studenten

Mederlanilae

Raad (de NSR) als partij tussen partijen, als minderheid in een par

lement inneemt. Met onverholen minachting spreekt men van het 'politiekje' of
' parlemcntje ' spelen. De democratisering van de NSR werd gezien als een schijnsucecs, een Pyrrus-overwinning. Regtien spreekt later zelfs van "de fout van
1963", doelend op de beslissing van de SVB om - nadat op haar verzoek de NSR
gedemocratiseerd was - te participeren m

het studcntenparlement.зш De S\B

verspeelde aldus haar vakbondskarakter, werd in haar actie-radius beperkt, was
niet langer

alleenvertegenwoordiger van studentenbelangen en steeds moeilijker

te onderscheiden van de andere studentcnpartijen. Diverse punten uit het urgen
tieprogramma dat de SVB bij haar oprichting geproclameerd had, waren verwezen
lijkt. Wellicht m e t op een wijze die de SVB had beoogd, maar - aldus Abeln "de nu nog beoogde veranderingen vallen in dezelfde orde van grootte en be
langrijkheid als die waar .... een PSO en een NSA hun bestaan aam danken. In
feite heeft de SVB zich dan ook .... geschaard in de rijen van deze hobbyclubs".
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En niet zonder ironie voegt hij daar nog aan toe dat, indien men deze lijn
blijft volgen, men er nog het beste aan doet "met zorg het Nijmeegs Universiteits Blad te gaan lezen waar dan wel binnen enkele jaren een nieuwe beweging
kan worden voorgesteld, die dan zo in zal slaan dat SVB, NSA en PSO op slag
fuseren ....".319
In het SVB-bnformatiebulletin

nr. 3, waaruit het voorgaande citaat

reeds afkomstig was, wordt de critiek op de gevolgde koers breed uitgemeten
en worden correcties aanbevolen. Het corporatisme wordt afgewezen, het bereikt
slechts "deeloplossingen, die niet de werkelijke problemen en werkelijke be
hoeften van de studenten raken, maar alleen ingaan op bijverschijnselen"; het
beperkt zich slechts tot "technische belangenbehartiging" en accepteert "in
de grond

de bestaande toestand, hetgeen ze camoufleert achter de mythe

van het apolitisme". Het syndicalisme daarentegen vertrekt vanuit een explici
te politieke visie op de maatschappelijke ontwikkelingen en - wat spoedig het
belangrijkste zal blijken - vanuit een visie op de verhouding tussen univer
siteit en samenleving. Het heeft een antwoord op de crisis waarin de univer
siteit verkeert. Aldus wederom wijlen Jan Michel (dan secretaris der SVB):
"het is nu de belangrijkste taak van het studentensyndicalisme zoveel mogelijk
de studenten voor de ingrijpende gevolgen van de industrialisatie te vrijwaren
en de universiteit om te vormen tot een krachtbron en een uitstralingscentrum
van de progressieve krachten in de maatschappij", liet is Jan Michel die de
SVB een nieuwe weg wijst: "We moeten nu als opvolger van het democratische
manifest nu een syndicaal Manifest opstellen. Een beginselverklaring, die in
september tevens dienst kan doen als ledenwerffolder".ш En inderdaad zo zal
het gaan. Geleidelijk echter zal duidelijk worden dat voorlopig niet de samen
leving maar de universiteit in het gezichtsveld van de studentenbeweging komt. Na
haar poging de studentenwereld te democratiseren zal de SVB zich gaan wijden
aan de democratisering van de universiteit. Het besef groeit dat een demoaratisahe
teit.

studentenbeweging

pas kan functioneren

aan een democratische

universi

De vraag wordt dan wat een democratische universiteit is en hoe deze be

reikt kan worden. De oprichting van de Kritiese

Universiteiten

- die straks

aan de orde zal komen - ligt dan ook in het verlengde van de nieuwe doelstel
ling van de SVB.
Een nieuwe

strategie

De zo pas verworven visie van het syndicalisme zal ook de organisatie
en de tactiek van de studentenbeweging gaan bepalen. Men trekt zich geleide
lijk terug van het nationale discussieplatform dat de NSR biedt en verplaatst
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het actietcrrem naar de universiteit, naar de plaats vvaar de student leeft
en verkt, en vvaar hij zijn onbehagen opdoet. "Men zal naar andere sterk gedecentraliseerde structuren moeten zoeken, die dichter bij de studenten staan
en die hun basis in de massa van de studenten hebben. De orgamsatie-eenheden,
^aar deze structuren uit opgebouwd moeten ivorden, moeten liefst midden in het
werkmilieu liggen van de student en open van karakter zijn". Voor de eerste
maal wordt in dit kader de leuze "terug naar de faculteiten" gelanceerd. SVBleden worden opgeroepen met behulp van studiecommissies en enquêtes

de pro-

blemen aan de basis te inventariseren. Op de wervende kracht van deze en dergelijke activiteiten hoopt men de toekomstige strategie te kunnen baseren.m
Het Згпагкааі

Mamfest

Nadat in een drietal zogenaamde Ideologische

Conferenties

de syndicale

gedachte verder is uitgewerkt, wordt tijdens het 7e landelijk congres van de
SVB de definitieve tekst vastgesteld van een nieuw beginselprogramma: het Sindikaal

Manifest.

September 1967 wordt het manifest, uitgegeven met medewerking

van het weekblad Vrtj

Nederland,

landelijk verspreid. Het Szndtkaal

Manifest

vergezeld van een "eisewprogramma" onderscheidt zich in menig opzicht van de
vroegere beginselverklaring (het Democratisch

Mamfest

annex "uj^erctiöprogram-

ma"). De belangrijkste verschillen hebben betrekking op de nu expliciet beoogde politisering van universiteit en wetenschap: "het plaatsen van liet wetenschappelijk onderwijs in het kader van het gehele onderwijs, en liet plaatsen
van het onderwijs m de maatschappelijke context, dat is het uitgangspunt".
De universitaire opleiding moet een "sociale bewustmaking m de ruimste zin"
garanderen, "waar nodig moeten de studenten tot actie overgaan". Bovendien
wordt nu met meer nadruk geviaagd om een democratisering van de universiteit
en wordt een wetswijziging dienaangaande expliciet bepleit. De materiele belangenbehartiging blijft een programmapunt, maar wordt duidelijker dan voorheen in een ideologische context geplaatst en op één punt geconcentreerd: studeren is een "onderdeel van het maatschappelijk productieproces", het recht
van studenten op studieloon is daarmee in principe gegeven en - zij het op
"lange termijn" - vraagt men om een effectuering daarvan.ш
Internationaal

overleg

De heroriëntatie in de SVB zoals wij die in het bovenstaande geschetst
hebben, was in nauw overleg met collega's-syndicalisten uit andere Luropese
landen tot stand gekomen. In Genève (juli 1966), Gent (december 1966) en Brussel (maart 1967) werd druk geconfereerd door studentenleiders uit België, En-

GLSCHILDENIS

159

geland, Frankrijk en Nederland, bij de laatst genoemde bijeenkomst \\as ook
een A-nenkaanse vertegerovoordiging aarovezig. De officiële westerse studenten-

organisatie (The Intematbonal

Student Conference , ISC) functioneert dan al

nauwelijks meer. Het informele overleg van de m e m c activisten komt ervoor m
de plaats. Deze internationale contacten zijn van groot belang geweest, tactische en theoretische concepten werden uitgewisseld, men geraakte op de hoogte van eikaars standpunten, er werd een beleid voor de toekomst uitgestippeld.^
Tevens zijn ze er een uitdrukking van,dat het studentenactivisme van meet af
aan een mondiaal karakter heeft en zijn inspiratie put uit de discutabele rol
die de westerse wereld (dan) speelt in de internationale politieke verhoudingen. De snel escalerende oorlogssituatie m Vietnam wordt een wereldwijd herkenningspunt m de strijd tegen kapitalisme en imperialisme. De bloedige oorlog
in Zuid-oost-Azië levert voor velen het sluitend bewijs à charge in de zaak tegen de westerse samenleving. De vage, rationele en bijna onbewust gevoelde antipathie tegen 'het' systeem, wordt nu manifest in een persoonlijk en concreet
beleefde ergernis. Demonstraties en acties, onder de veel besproken leuze
"Johnson moordenaar" (c.q. "molenaar") worden - nadat de ASVA al in oktober
1965 een teaoh-гп

over Vietnam heeft georganiseerd - frequent en intens ge

voerd. Ook m Nijmegen was een Vietnam-comité (in 1964 opgericht) actief.^
К гігзоке

Imversztat,

Krttzese

Lmversi-tevt

Het internationale overleg der syndicalisten wordt augustus 1967 in
Berlijn voortgezet. Het bezoek aan Berlijn, dat al tijdens de bijeenkomst m
Brussel gepland was, valt samen met een van de meest bewogen ogenblikken in de
geschiedenis van de Duitse studentenbeweging, waarvan de consequenties tot op
de dag van vandaag voelbaar zijn. Op 2 juni werd - na een demonstratie tegen
het officiële bezoek van de Perzische sjah aan Duitsland - een student dodelijk getroffen door een politie-kogcl. br ontstaat heftige beroering. De ASIA
(АІІдепегпег
de Егеге

Studenten

Umversztat

Ausschuss,

vergelijkbaar met de Amsterdamse ASVA) van

reageert met een brochure getiteld Kntvsche

Umversztat.

De aanhef luidt, " m de weken, volgend op de 2e juni 1967 heeft zich op ini
tiatief van het universitaire actiecomité van de ASTA van de Freie Universität een kring van studenten en assistenten van alle hogescholen m West-Berlijn
gevormd, die de vestiging van een vrije studie-organisatie van de studenten aan
de Berlijnse hogescholen en vakscholen voorbereidt. De bijeenkomsten hiervan
moeten ook openstaan voor geïnteresseerde scholieren, arbeiders, kantoorpersoneel, leraren en met-universitaire academici. Deze kntiese universiteit moet
een orgaan van de studenten worden, een organisatie die hun belangen betreffen-
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de een vrije, allesonvattende vorming behartigt, teneinde onder haar leden en
in het openbare leven de politieke vorming en activiteit te stimuleren — " , 3 2 5
Het idee van een schaduw-umversiteit uas niet geheel nieuu. In Amerika was
reeds geëxperimenteerd met de free

игг егвгЬъез,

tijdens hun internationale

bdmenkomsten hadden de Europese studentenleiders reeds gediscussieerd over het
idee van een 'kriticse' universiteit. Wel kan gesteld worden dat het Berlijnse experiment de eerste concrete aanzet leverde en de Europese studentenleiders
een blauudruk en literatuurlijst verschaften die een snelle concretiseiing op
eigen bodem mogelijk maakten.''26 Tijdens een meeting in Amstcidam, op 28 septem
ber 19ö7, lanceert Fon Regtien het plan voor een Nederlandse krU, een samenivcrkingsorgaan van studenten, staf en "die hoogleraren die er aan mee willen
werken". De krU verzet zich tegen "de onderwerping van de univers itane

op-

leiding aan de directe belangen van invloedrijke pressiegroepen uit de maatschappij". Haar methode wordt gezocht in het "organiseren van maatschappijcritische theoretische seminars". Bcgm november wordt de krU-gedachte verder
uitgesponnen tijdens het achtste landelijke congres der SVB.327 De idee slaat
aan. Weliswaar heeft de Amsterdamse krU gering succes (er wordt weinig gepubliceerd, de PROYO-mentaliteit voert de boventoon, een wetenschappelijke analyse van de relatie universiteit-samenleving komt slechts moeizaam van de
grond),328 daar echter staat het voorspoedige begin van de Nijneegse afdeling
tegenover die op 15 november 1%7 van start is gegaan.
De n^meegse

KrU

Alvorens in te gaan op de doelstelling, het programma en de betekenis
van de Nijmeegse krU, iets o\er haar ontstaansgeschiedenis, \olgens Schapman,
die de keizer Karcl krU uitvoerig anal>seerde en documenteerde, is het initiatief tot oprichting niet rechtstreeks van de plaatselijke SVB uitgegaan en
ligt haar ooi sprong in Food Iront,

een m

oktobci 1%7 gcconstituccid verband

van Politeioncn (met name de Trotskisten onder hen), liet locale Victnam-conutc
en enkele critische SVB-ers. Mede aanleiding tot deze bundeling van krachten
was, aldus wederom Schopman, de naderende discussie over de universitaire struc
tuurhervormingen.за De Trotski-groep lijkt de meeste invloed te hebben, het be
treft een giocp studenten die begin 1967 de idealen van De Τ Ve Іиіе

паі-ьопаіе

voor iNijmcgen herontdekte.
De al eerder genoemde filosofische en literaire cercle in de Nijmeegse
studentenwereld (zie p. 131) liad daarin een belangrijk aandeel, /ox-redacteur
Hugues Boekraad, afkomstig

uit de surrealistische kring van het Roland dispuut

De Hemer, ontdekt zelfs een door Frotski en André Breton gezamenlijk opgesteld
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manifest waarvan hij in het NUB verslag doet. NUB en Vox Carolina

wijden bij

die gelegenheid hun kolommen aan de ideeën van de IVe Internationale; Trotskisten doen Nijmegen aan.330 De surrealistische belangstelling van voorheen wordt
daarmede in links politieke richting afgebogen en zeer snel zal de interesse
voor het surrealisme (als artistieke stroming) verdwijnen. Tegelijkertijd constateren wij een toenemende aandacht voor het anarchisme onder Nijmeegse studenten, een aandacht die vooral gedragen werd door de ijver waarmee Jan Bervoets er zich mee bezighield. Menige 'cOx-kolom is gewijd aan het anarchisme
(Bcrvocts was redacteur) en 'het verschijnsel Bervoets' kan niemand die in deze dagen in Nijmegen studeerde (en die de massamectings in 1969 bijwoonde)
ontgaan zijn. Bervoets was lid van het RoLand-dispuut de Kabeljauwsehen,

op-

gericht (in 19-47) als tegenhanger van het oudste Roland-dispuut H.O.E.K. en
in de zestiger jaren cen bakemat van SVB-crs en latere activisten. Niet alleen vanuit Roland maar ook vanuit Diogenes

en vooral vanuit de kring rond

het NUB komen de voorboden van de Kritiese Universiteit. Van belang is met
name de ¡Vi/fl-redacteur Michel van Nieuwstadt, die de cryptische teksten van de
critische theoretici al las en ontcijferde,voordat ze in Nederland te koop waren.
Al deze ideeën en personen komen in de Nijmeegse K'rU tezamen. De bonzen
onder de KrU-leden konden bogen op een reeds gevormde kennis, voor een niet
gering deel buiten het officiële curriculum om opgedaan en gestoeld op cen brede filosofische en literaire know-how.

De KrU Nijmegen ontleent er haar leiden-

de positie in Nederland aan en -zoals wij nog zullen zien- haar elitair karakter.
De bibliotheel·

van de KrU

Wat beoogde de KrU? Wat werd er gelezen? Met betrekking tot de eerste
vraag kan niet zonder meer gesteld worden, dat de KrU de 'politisering' van
universiteit en wetenschap nastreefde en er op uit was onderwijs en wetenschap
voortaan vanuit een politieke invalshoek te gaan beschouwen. Het lag eerder omgekeerd: de KrU streefde naar cen wetenschappelijke grondslag voor politiek
denken en politiek handelen. De politiek zou het product moeten zijn van de
aufklärende

aspecten van wetenschappelijke arbeid en niet het resultaat van

economische machtsverhoudingen; zoals de student

een voorhoederol wordt toe-

bedacht in de verandering van de samenleving (en niet de arbeider), zo wordt
het primaat voor politiek handelen gezocht in de wetensahap

(en niet in machts-

verhoudingen) . Pas rond 1969/70 vindt er in dit opzicht een expliciete Unwertung plaats in de theorie van de studentenbeweging; in de volgende paragraaf
zal de lezer daarvan getuige worden.
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De theorieën die aan de XrU gelezen en gedoceerd werden (aan lezen en

zelfstudie kramen velen niet toe), uaren niet geheel nieuw. Fragmenten ervan
zijn aamijsbaar m de reeds genoemde Ideoloqzsahe
het Sbr>Át,Kaal Mamfest.

Conferevtzes

van de SVB en

Niem echter is de wetenschappelijke aanpak die de

JvrU presenteerde en ьааіш zij kan voortbouuen op de roemruchte traditie van
de Frankfurter

Schuwe en de ueu ^efi

beuegmg. De krU vergaarde een wetenschap

pelijke bibliotheek (annex 'bockhandcl' ), die zoals uit de nu volgende tabel
blijkt, \oomamelijk critische literatuur bevatte (39o). Het aantal titels van
marxistischen huize is bijna even groot (36°o).

TABhl ¿.11.

Een overzicht van de literatuur van de KrU Nijmegen, met een
verwijzing naar enkele belangrijke auteurs.

KrU-literatuur
percentage van het
rotale aantal boeken, c.q. artikelen

'burgerlijke'
Franklitera- furter .
tuur' ) Schule ;

7

21

NewLeftó)

'marxistische'
literatuur4)

onduidelijk

18

36

18

Totaal

1002(231)

Enkele auteurs:
1) de Moor, Veber, Schelsky, Shenf, Albert, Popper, Topitsch, de Groot.
2) Adorno, Habermas, Horkheimer, Marcuse, von Brentano, Leibfried.
3) Sweezy, Baran, Galbraith, Hubermann.
A) Lenin, Marx, Engels, Mao, Lukacs, Korsch, Mandel, Luxemburg, Che Guevara,
Ho Chi Minh, Giap, Gorz, Trot^ki, Pannekoek, Goiter.
Voor een volledige literatuurlijst, zie Schopman, J., 1971 (noot 329, p. 207
- p. 224). De hier gegeven literatunrindeling werd door een onafhnnkelijl e,
tei zake deskundige beoordelaar opgesteld.
Alhoevvcl dus een niet gering gedeelte dei lectuui uit een veelkleurige regenboog van mixistLSüi geïnspireerde auteuis is opgebouwd (een 'erfenis' van
ІоІі.Іега),

lijkt het ons niet correct de kiU als een marxistisch georiënteerde

beweging te kenschetsen. Cohen, die de gcsüucdenis van de Leidse democratiscrmgsbcweging analyseerde spreekt al te lichütaardig van "het jeugdig vuur
van de pas bekeerde maixist" wanneer hij de iNijmccgse studentenbeweging typeert.331 Ongetwijfeld waren er, gezien ook de herkomst van de belangrijkste
leden, marxistisch begaafde studenten binnen de poorten van de krU. Met name
doordekern van Politeiancn werd reeds voor 15 november het marxisme annex
trotskisme grondig bestudeerd. Роігіега

dat in september 1966 nog geafficheerd

werd als een vereniging die zich ten doel stelt "het democratische socialisme
onder studenten te propageren en dit door studie te \erdiepen"ш ondergaat m
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korte tijd een wezenlijke metamorfose. Januari 1968 heet het. "als deel van
de socialistische beweging streeft Politela naar de omverwerping van de ge
vestigde kapitalistische orde en de vestiging van de Socialistische Volksre
publiek Nederland".333 Роігіеъа

is - zo stelt ook Schopman - vanaf einde 1967

een marxistisch (c.q. trotskistisch) geïnspireerde scholmgsgroep. Fr is een
zekere inbreng m de KrU aanwijsbaar, maar de aandacht voor het marxistisch
denken wordt al snel 'überlagert' door de belangstelling voor de critische
theorie, zoals die met name door de Frankfurter

De crztische

Schule

geconcipieerd is.

theorze

De aandacht voor de critische theorie is oorsprong en gevolg van de
primaire doelstellingen van de KrU. De KrU beoogde noch effectueerde een analyse van de totale maatschappelijke constellatie. Zij richtte zich primair op
de universitaire situatie, de relatie tussen universiteit en samenleving. De
historische, economische en politieke analyses der klassieke marxisten bleven
op de achtergrond. Waar het om de universiteit (en de student) ging, bood de
critische theorie de beste aanknopingspunten. De critische theorie, die reeds
een cntiek op het traditionele marxisme omvatte, verschafte een tweetal, deels
herontdekte deel nieuwe, theoretische concepties. Allereerst de van New Left
(inz underlie id Wright Mills) geërfde en door Marcuse 'gepopulariseerde'
groepentheorve.

rand-

Deze theorie komt er kort en krachtig op neer dat de revolu-

tionaire rol die het marxisme aan de arbeidersklasse toebedeelde, is uitgespeeld (althans m

de westerse samenleving van rond de jaren 60).De arbeider is

aangepast, geïntegreerd in het alles beheersende consumptiesysteem van de welvaartstaat; hij is, revolutionair gezien, 'bewusteloos' en de georganiseerde
vakbeweging is een radertje in het kapitalistische systeem. Een onderdeel

van

het raderwerk dus, geen 'machtige arm' .Zijnlaatste hoop voor de revolutionaire
toekomst stelt Marcuse m de opstand der onnaatschappelijken, die de burgerlijke ideologie afwijzen en niet bevangen zijn door de consumptiedrang. Het
zijn de randgroepen die de revolutionaire fakkel overnemen: de kunstenaars,
de provo's en last

but not

least

de studenten. De student paart intellect aan

onmaatschappelijkheid en is aldus bij uitstek geschikt om de vicieuze, want
êéndimensionele cirkel te doorbreken en de repressieve kern bloot te leggen m
de veelgeprezen burgerlijke tolerantie. Intellectueel en ook qua sociale positie is hij m

staat de critische theorie te hanteren, hij kan een nieuwe dimen-

sie toevoegen aan het bestaan. Welnu, deze overwegingen die het élan en de identiteit bepaald hebben van de voorhoedebeweging der studenten, staan ver af
van de klassieke marxistische theorie, omdat zij het primaat der arbeiders-
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klasse in de revolutionaire strijd verwerpen. ^* Door activisten van een latere generatie zal Marcuse op dit punt dan ook gekapitteld worden: zijn theorie
wordt om haar gebrek aan practisch effect verworpen; alle ogen worden wederom gericht op 'het proletariaat' . ^5 Ook al tijdens de hier besproken periode
is er critiek: met name de UEC (Union des Etudiants

Communistes)

wordt door de

partijleiding van de Franse communistische partij fel bestreden om haar voorhoede pretenties.336
Onmarxistisch - maar daarom

juist inspirerend voor een intellectuele

elite - is de critische theorie ook in haar veneratie van de menselijke geest,
het critische intellect. De bovenbouw, niet de onderbouw staat centraal; economische analyses ontbreken bij de Frankfurter·

Schule.

Er valt een optimisme te

bespeuren dat Adomo en Horkheimer vreemd was, maar de in haar wetenschappelijke roeping bedreigde academische stand hoop op de toekomst verschaft.337
De keiharde, door onpersoonlijke processen en mechanismen'gestuurde'klassenstrijd wordt door een denkende en discussiërende elite van sociologen, filosofen en psychologen'overstegen'.
Het critisch vermogen van deze intellectuelen (in spé) zal met name
de functie die de wetenschap in onze samenleving vervult opnieuw manifest moeten maken. De critische theorie was in belangrijke mate eenwetenschapscritiek
en bouwde ook in dit opzicht voort op een reeds eerder gevoerde discussie (de
zogenaamde 'methodenstrijd'). Zij poogde de aan natuurwetenschappers ontglipte verantwoordelijkheid voor de toepassing van hun noeste arbeid alsnog in de
openbaarheid te brengen. Zij bevocht de vigerende sociologie in haar conserverende functie. Ze wees op de verregaande en steeds verder gaande rationalisering en bureaucratisering van het maatschappelijk bestel alsmede op de invloedssfeer der grote bedrij ven,die ook in de universiteiten hier en daar
aanwijsbaar bleek. Haar streven gold

de democratisering van de samenleving,

een democratisering die aan de universiteit een aanvang zou moeten nemen.
De hier gegeven analyse van de critische theorie is geenszins bedoeld
als een wetenschapstheoretische uiteenzetting. Wij hebben slechts gepoogd aan
te geven waarom juist de critische theorie in het denken van de studentenbeweging zo'η belangrijke rol speelde en wat de studenten er in aangesproken heeft.
Wat het meest naar voren kwam is de directe betrokkenheid en toepasbaarheid
ervan op de situatie van de student, op de universiteit. Het lijkt daarom nut
tig, in een kort intermezzo, de toestand zoals die op de universiteit aan de
vooravond van de democratiseringsbeweging bestond, te schetsen.
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Zoals in de voorgaande paragraaf reeds ter spraketavam,nam het aan
tal studenten

aan universiteiten en hogescholen na 1955 aanmerkelijk toe. In

de zestiger jaren constateren wij een ware bevolkingsexplosie binnen de aca
demie: tussen I960 en 1968 treedt een verdubbeling op; het magische getal van
10Ü.000 studiosi komt steeds dichter bij en wordt in 1970 bereikt (zie tabel
3.3, p.116). Het is van belang er op te wijzen,dat de zo snel wassende stroom
van studenten steeds minder bepaald wordt door de vraag naar geschoold kader
vanuit bedrijfsleven en overheidsinstellingen. Veelal - met name in analyses
van studenten - wordt hierop eenzijdig de nadruk gelegd om vervolgens te concluderen,dat de universiteit dus m

het belang van industrie en bureaucratie

en volgens hun organisatiemodel hervormd moest worden. Zo eenvoudig liggen de
zaken echter niet. Weliswaar kan men stellen dat in eerste aanleg (+ 1955) de
stimuleiing van de universitaire studie vanuit economische motieven geschiedde (zie p. 11S),maar gaandeweg weerspiegelt zich in de snelle gioei van de universitaire populatie een nieuwe

і ы с op de maatschappelijke betekenis van de

academische opleiding en een veiandcrde mentaliteit onder studenten. In het
beleid van de oveiheid treedtde filosofie der gelijke kansen steeds meer op de
voorgrond en wordt het bcuizensystecm als instrument daartoe gehanteerd. Voor
veel abituriënten, met папе voor degenen die afkomstig zijn uit middelbare
milieus, woidt de universitaire opleiding het mobiliteitsmechanisme bij uit
stek

leren is investeren. De mare ontstaat dat geen andere v o m van geldbe

legging meer rendement oplevert. De enorme bedragen die de staat inmiddels
spcndeeit voor studiefinanciering, verkleinen bovendien het investeringsrisi
co.
De toename der studentenaantallen is vooral geconcentreerd binnen de
maatschappij-wetenschappen. Het studentenaandeel steeg percentueel binnen de
ze studierichtingen van 27co ( m 1945) naar 44"«,

m

1970 (zie tabel 3.12,

p. 166). Lnerzijds is deze toename wellicht verklaarbaar uit het feit,dat een
groeiende groep studenten niet de benodigde vaardigheden en kwalificaties heeft
om met name een studie in de exacte en medische wetenschappen te voltooien (of
zelfs maai aan te vangen). In de tweede helft der zestiger jaren worden de stu
dentenaantallen voor de medische wetenschappen bovendien gecontingenteerd.
Steeds meer jongelui studeren in de sociale wetenschappen, waarvoor de toclatingsnormen onduidelijk zijn en het beroepsperspectief onzeker is. Het lijkt
echter aannemelijk dat deze studiekeuze m e t alleen negatief Depaald is, maar
tevens de afspiegeling is van een veranderde beroepsonentatie. De traditione-

TABEL 3.12·

De studenten in Nederland en Nijmegen naar studierichting, van 1875 tot 1977.

Godgeleerdheid
Nijm.

Nedl.

1875
1880

Letteren
Nedl.

Nbjm.

Medische
wetenschappen
Nedl.

Nzjm.

Exacte
wetenschappen
Nedl.

Ihjm.

Maatschappijwetenschappen
Nedl.

Nbjm.

Totaal
Nedl.

Ntjm.

Indexcijfers
1960 = 100
Nedl.
Nzjm

18

7

22

10

43

13

6

43

10

28

1.404

3

1890

I 1

5

55

11

18

2.579

6

1900

14

6

47

15

18

2.816

7

1910

8

5

34

35

18

4.863

12

1920

4

6

26

43

21

8.552

21

31

30

22

45

34

27

61

21.791

33

29

53

29.736

1.087

?4

32

30

39

29.642

1.753

1.684

1930

7

12

10

43

1945

4

9

6

30

29

1950

4

3

5

36

29

1955

4

1

9

36

25

1960

2

2

I I

35.5

18

23

37

4

32

35.5

1965

2

3

10

22

17

23

35

11

36

412}

1970

2

1

8

13

15

20

31

14

44

1975

2

2

12

15

14

21

29

12

2

2

14

18

13

13

27.5

11.5

1977

,1)

450

30

14

729

54

23

73

35

73

56

40.727

3.120

100

100

64.409

5.583

158

179

49

103.382

10.073

254

323

43

50

116.610

12.890

286

413

43.5

49.5

133.199

14.368

327

461

12.061

1) Studiejaar 1951/52.
2) Vanaf 1965 inclusief de Centrale Interfaculteit.
3) Letteven

t/m 1925 en in 1946 inclusief geschiedenis; t/m 1954 inclusief opvoedkunde.

Medbsahe wetenschappen:

geneeskunde, tandheelkunde, farmacie en diergeneeskunde; t/m 1925 en in 1945 en 1946 exclusief farmacie.

Ixacte uctcnbchappen.
wiskunde, natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde, biologie, aardkunde, natuurkundige aardrijkskunde, oecologischc prehistorie, technische wetenschappen, landbouwkunde; t/m 1925 en in 1945 en 1946. inclusief farmacie; 1945 en 1946: exclusief
natuurkundige aardrijkskunde.
Maaibchappicwetenschappen
rechtsgeleerdheid, economische wetenschappen, actuariële wetenschappen, sociale en politieke wetenschappen, aardrijkskunde (excl. natuurkundige aardrijkskunde), culturele prehistorie, geschiedenis, psychologie, opvoedkunde; t/m 1925
en in 1945 en 1946 exclusief geschiedenis; 1945 en 1946: inclusief natuurkundige aardrijkskunde; t/m 1954: exclusief opvoedkunde.
Landelijke gegevens:
Nijmeegse gegevens :

t/m 1960 : De опіыгккеігпд
van het Hoger Onaerwz^s гп Nederland.
CBS, Den Haag, 1966, p. 266 e.v.
vanaf 1965: Statz^tzek
van het wetenschappeU¿k
onjeruijs.
CBS, Den Haag, 1966 t/m 1978.
t/m 1945 : Jaarboek der RK Umversitett.
Nijmegen/Utrecht, 1931 en 1946.
vanaf 1950: Goossens, J. en B. Hulskamp. Studentenaantallen 1950/51 t/m 1970/71. Nijmegen, gebaseerd jp
tbekcn van het ueterschapppltjk
onderuijs.
1975 1977: Біаігзіген.
aan het wetenscnaO^-elb к onderwbis.
CBS Den. Ha?
1976 197&^

Statis
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le beroepen liebben voor velen qua aantrckkingbkradit ingeboet, studenten gaan
op zoek naar nieuwe lollen. In dit proces van гоіе-зеекгпд,
338

ner,

de term is van Pin

zit voor het eerst een duidelijk transgressief clement· studenten ko

men in opstand tegen traditionele structuren en autonteiten, zij oveischnjden het vigerende opvattingensysteem en ontwikkelen een nieuwe visie op weten
schap, universiteit en beroepspractijk. Met name vanuit de sociologie, pedago
giek, psychologie en laatstelijk ook de andragogiek worden nieuwe beroepsvel
den ontwikkeld. Voor veel studenten ontstaat aldus een reëel alternatief op
de traditionele bcioepspractijk.
Ivij constateren dus niet alleen een toenemend aanbod van studenten,
maar bovendien een kwalitatieve verandering binnen dit aanbod (de sociale wetenschappen nemen een hoge vlucht).
' пі егзгісгЬ

ъп

bvuavood

Beide ontwikkelingen stellen de universiteit \oor schier onoplosbare
problemen. De orgamsatoiischc structuur van de universiteit was nog steeds
geschoeid op wat men noemt het professi,o>ele

model

de zelfstandige beoefening

van de wetenschap was de centi ale opdiacht en de hoogleraar vci vulde deze taak
bij uitstek. De leeistoelhouder is als het waie mot deskundigheid'bekleed'en
ontleent daaraan zijn veriegcumde lechtcn én plichten. Alhoewel de hoogleraar
sinds de Uct op het Ivetcnschappcl ijk Onderwijs van 1900 m e t langer als "zelfstandig ondcmcmci" op kan treden (aan de openbare universiteiten en hogescholen werd itchtspcrsoonlijkhcid verleend), bleef luj de ccntialc figuur die
slechts bij uitzondering dclcgceide, ook naai de staf. Xrriens spreekt in zijn
studie betreffende de universitaire bcstuuisorganisatie van een "profcssonal
despotisme". De studenten maken - m juridische z m - zelf geen deel uit van
de universiteiten, zij staan er als "gebruikers" tegenover (een visie die ook
door de 3\Ъ, in haar beginperiode, gehuldigd werd). Ucliswaar zijn de studen
tenorganisaties na de bet op het Lctenschappelijk Onderwijs van 1960 door de
wetgever eikend, maar dan als een "eigen, buiten de universiteit m

engere zin

dooi de studenten zeil tot stand gcbiachtc oigamsatie". Wettelijk gezien is
van de civitas-gcoachte, zoals deze door de Staatsoonmsobe
van hei doger

jnje'-^^s

tot

reor^ai

гзаЬге

weid geconcipieerd, dus weinig overgebleven. Dat met

name de studenten buitenspel bleven was overigens - aldus Vrnens - hoofdzake
lijk aan hun "zeer geringe belangstelling en nog germgere diligentie" te wij
ten.™ legen de achtergiond van de door ons aangegeven restauratieve tendenzen m het studentenleven v^n de vijftigei jaren, lijkt dit aan studenten ge
richt verwijt geenszins oveidieven.

168

GESCHIEDENIS
De enorme toename van het aantal studenten en ook de snel voortschrij

dende specialisatie der wetenschappen, maken het professionele model tot een
anachronisme: het blijkt niet langer mogelijk het totale vakgebied te overzien,
het aantal wetenschappelijk-medewerkers neemt sterk toe en andere kwaliteiten
dan wetenschappelijke (inzake bestuur en beheer) worden van steeds grotere im
portantie. Bovendien ontstaat er een snel verscherpende problematiek in de
directe ondervvijssituatic: de persoonlijke begeleiding van studenten is niet
langer mogelijk, een alternatief onderwijsmodel is er niet, het afstudeer-rendement van met name de Sociale Wetenschappen is laag te noemen. Een reorgani
satie van de universitaire bestuursstructuur en een herprogrammering van de
studie worden onafwendbaar. Er is 'periculum in mora' ; de universiteit ver
keert volgens sommigen "in tijdnood".^
De

Maris-aatie
Initiatieven tot reorganisatie en herprogrammering blijven dan ook

niet uit. In februari 1968 wordt - vlak
rapport betreffende de zelfstandige
geschool,

ббг de studentenverkiezingen - een

taakvervulling

van de universiteit

en ho

uitgebracht door een naar ir. A. Maris genoemde en in opdracht van

de Academische

Raad reeds geruime

tijd werkzame commissie van deskundigen.

Het rapport beoogt een herziening van de universitaire bestuursstructuur en
kiest daarbij voor een aan het bedrijfsleven ontleend managementmodel. Er
worden enkele "overleglijncn" ingebouwd maar centraal staat een piramidaal,
hiërarchisch gestructureerd bcslLssingsmodcl, waarin "beroepsbestuurders" een
centrale rol vervullen. Kernachtiger dan de commissie liet zelf deed, kan men haar
plannen niet samenvatten: "de uiteindelijke beslissing berust bij de top".*1
De reactie van studentenzijde is snel en doeltreffend. Al op 13 mei
1968 verschijnt een door de USN uitgegeven brochure: Universiteit

en

Onderne-

ming is de veelzeggende titel. De auteurs (Boekraad, Van Nieuwstadt, Regticn
en Sips) behoren - met uitzondering van Regtien - tot de inner

circle

van de

Nijmeegse KrU. Steunend op het theoretisch begrippenapparaat dat de KrU ontwikkelde, analyseren zij het Maris-plan. Hun uitgangspunt daarbij is dat de
constateerbare "verwetenschappelijking van de industrie" onvermijdelijk zal
leiden tot de "industrialisering van de wetenschap",en dat de plannen van de
commissie van de Academische

Raad uit deze onheilzame verbintenis voortkomen,

haar sanctioneren en institutionaliseren. De eis van efficiency (de ijzeren
wet van de industrie) wordt opgelegd aan de universiteit, zowel aan haar organisatie alsook aan de vormgeving en inhoud van onderwij s en onderzoek. De vervlechting van wetenschap, overheid en industrie wordt kenmerkend genoemd voor
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het huidige ontuikkelmgsbtadium van de westerse samenleving (de tuecde industriële revolutae)cncokluer en daar aangetoond. Hat men eist is de democratisering én van de organisatie van de universiteit én van de vvetenschap. ^
Het succes

van de

Maris-acLie

Op het chronologische verloop van de acties die naar aanleiding van de
Maris-plannen en de Nijmeegse cntiek daarop \'an start gaan, zullen \\ij hier
m e t nader ingaan. In de historische studies van Schopman en Smcets is daar
reeds uitvoerig aandacht aan besteed, aldaar vindt men bovendien een schat
aan archivalia. *3 Wij beperken ons hier tot een tweetal vragen. Allereerst kan
men vragen waarom de Maris-actic zo voorspoedig verliep, en vervolgens wat de
effecten ervan geweest zijn voor de verdere ontwikkeling van de studentenbeweging en haar relatie met de universitaire overheid.
De Maris-actie kan zonder meer een groot succes genoemd worden voor de
studentenbeweging. Ue plannen voor een zeifstandtge
versi'tett

en hogeschool

taakvervulltng

worden tenslotte door de Academische

van de

uni-

Raad verworpen.

Op 22 juni 1%8 wordt de kiNCstie doorverwezen naar de universiteiten en hogescholen. Vanwaar dit voor studenten zo succesvolle verloop9 Op de eerste
plaats dient opgaiicikt te worden,dat ook van de zijde van hoogleraren en staf
veel cntiek te beluisteren viel op de Maris-plaraien.Hct positieve resultaat
van de acties kan dan ook niet alleen op liet conto van KrU en SVB worden geschreven. Hun rapport was er snel en

was ook de felste reactie, liet bevatte

echter een aanzienlijke dosis о егкъіі:

ook de cntiek van andere groepen was

reeds dodelijk. Zo zeggen de rector magnificus en de secretaris van de Nijmeeg
se Senaat (respectievelijk prof.dr. Л. Mertens en prof.mr. S. baron van Wijn
bergen) in een mtei view met het HUB "in hoge mate afwijzend (te staan) tegen
over het rapport flans".3* Samenwerking tussen hoogleraren, staf en studenten
was op dit punt dan ook direct mogelijk. Ir liggen hier convergerende belan
gen: de autonomie van de universiteit, die dreigt te worden aangetast, is voor
alle groeperingen - zij liet om uiteenlopende motieven, wij komen hier nog uit
voerig op terug - een heilig goed. De zich geleidelijk ontvouwende democrati
seringsgedachte - waarvan in het Mans-rapport op geen spoor terug te vinden
is - blijkt wonderwel compatibel met de oorspronkelijke, in het liberalisme
gewortelde doelstellingen van de universiteit.
Lr is nog een tuecde succes-bevoiderende factor. Bij de verkiezingen
van begin 1968 heeft de SVS> landelijk een ruime meerderheidspositie verwor
ven: ze ging van 58 naar 42",,, het NSA zakte van 40 naar 37o. In Nijmegen is de
omwenteling ten gunste van de SVB het grootste: daar gaat ze van 59 naar 590o,
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het NSA van 45 naar 29o (zie tabel 3.5, p. 126). De heroriëntatie blijkt haar
vruchten af te werpen. Een door het NSA internationaal verbreide brochure
("we want everybody to know the character of NSR's new Leadinggroup"),waarin
- zonder dat men een jota aan zelfcritiek besteedt - al het kwaad der aarde
op de SVB geprojecteerd wordt (die een strikt ideologische lijn zou volgen
"laid down by a few diehards"*5), heeft weinig succes. De SVB neemt - voorlopig als mmderheidsbcstuur - het roer over. De actiestrategie die medio 1967
was bepaald, wordt in de Marisactie voor het eerst uitgeprobeerd. De aan de
KrU opgedane wijsheden geven - zoals wij al eerder opmerkten - een ideologisch
en theoretische richtsnoer. Het door de Nijmeegse studenten opgestelde antirapport ontmoet bovendien alleruege waardering en blijkt zelfs 'vertaalbaar'
in het Italiaans.
Ten slotte'nu de studenten met de Maris-actie een eerste knuppel geworpen hebben, ontstaat een m e t geringe paniek in het nationale hoenderhok.
Op 29 mei 1968 vindt een overleg plaats tussen de minister van Onderwijs en
de burgervaders van de Nederlandse universiteitssteden. Al eerder is in een
interne nota van liet ministerie van Onderwijs - naar aanleiding van het reeds
genoemde SVb bulletin

nr.

¿ - geconstateerd,dat het de SVB niet zou gaan om

"universitaire, onderwijskundige verbeteringen of hervorming, doch om omverwerping van de bestaande orde".3* De studenten overmoedig door het succes van
hun buitenlandse collega's, dreigen met of zinspelen op 'Parijsc toestanden' . w
Internationaal is de studentenbeweging op haar hoogtepunt, m

Irankrijk om-

lijnt de meimaand van 1968 een massale en felle actie van studenten en arbeiders. Studenten - aldus Regtien een jaar later - worden besproken op NAVO-vergaderingen.*8 br vsaart wederom een spook door Europa; en alhoewel op de Nederlandse wandjdaarvan hoogstens een schim kan worden waargenomen, lijkt het ons
plausibel dat, vooral gezien de Iranse en Duitse 'toestanden' , de landelijke
en universitaire overheden zich voorzichtig hebben opgesteld en een

extra

aan begrip en toegeeflijkheid ten toon spreidden.

Het effect

van de Maris-actbe

Wat waren de gevolgen

van de perikelen rond het Marisrapport7 Primo:

terwijl met name in Frankrijk en Duitsland de studenten-acties massale en de reacties daarop agressieve vormen aannamen, leek voor Nederland een constructieve
oplossing nog bepaald m e t uitgesloten. In Nijmegen wordt op 12 juni 1968 in
een algemene umversiteitsvergadering, die de

facultevben-discussve-tournee

om de Maris-plannenafrondt, een aantal moties aangenomen waarin de gewenste
democratisering van universiteit en Aaademisohe

Raad centraal staat. Van di-
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reet materieel belang is de instelling van een commissie)bestaande uit curatoren, senaat, beheersdirecteuren, stafconvent én de USN, die zich na de naderende academische vacantie zal gaan buigen over de bestuursstructuur van de
universiteit. De faculteiten-discussies zuilen-met medewerking van de Academische Senaat - in september worden voortgezet. Wanneer na de afwijzing van
de Mai is-plannen de kwestie betreffende het bestuur der academische instellingen gedelegeerd wordt naar de diverse universiteiten en hogescholen, is Nijmegen daar al op vooibereid. ^9 De verwachtingen zijn hoog gestemd; er is geloof
in eikaars goede wil. In zijn overdrachtsrede zal de aftredende rector magnificus, prof.dr. A. Mortens, de activiteiten der Nijmeegse studenten met enige
trots als "het meest verheugende feit van het afgelopen jaar" memoreren.350
Een tweede effect, de critiek die men vanuit de KrU op de Marisconceptie leverde, was ongetuijfeld geformuleerd tegen de achtergrond van een maatschappijvisie. Wij zijn het echter met Schopman eens dat de "Kritiese Universiteit van Nijmegen zich in de practijk veel minder op een hervorming van de
maatschappij-als-gchcel dan op een hervorming van de universiteit richtte".351
Wij menen daar nog aan te mogen toevoegen,dat bij deze activiteiten de hervorming van de universitaire ovgan'satzest^uotaur

voorslmnds nog het meeste accent

krijgt. De plannen van de overheid -die voorlopig op dit aspect gericht warenhebben de oorspronkelijk ook politiek gerichte aspiraties van KrU en SVB verder ingeperkt tot liet domein der universiteit. Op dat niveau had de landelijke S\B-act л с tegen het Maris-rapport ook het meeste succes. De KrU-gedachte
sloeg tenslotte zelfs dermate aan,dat een van haar grondleggers (Regtien) een
afbuigen van de oorspronkelijke doelstellingen vreesde: "practisch niemand
(heeft) zich tot openlijk tegenstander van het project verklaard. Dat is een
veeg teken". 3 E Rcgticns

oproep tot herbezinning en "scl^ding der geesten"

wordt echter door de gebeurtenissen achterhaald: de overheidsplarmen ten aan
zien van de universiteit en het massale verzet daartegen sturen de studenten
beweging in de richting van een universitaire democratisermgsbeweging,waaraan
politieke vogels van diverse pluimage deelnemen.
lens lotte iets over de organisatiestructuur van de studentenbeweging,
zoals die tijdens de Mans-actie gestalte kreeg. Wij wezen er al op,dat de
vcrkiczmgsovenvinning begin 1968 de SVB aan het roer bracht van de Nederland
se studentenbeweging. Niet de standsbewuste heren-coterie van weleer, maar een
' klassebewuste ' minderheid van activisten bepaalt voortaan het image van de
student der Lage Landen. Dit betekent echter nog niet dat men in een gesloten
slagorde optrekt. In het verzet tegen de Maris-plannen wordt voor het eerst
uitgegaan van het actiegroepcnmodel, zoals wij dat in het voorgaande reeds om-
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schreven hebben. Men zoekt aansluiting bij 'de basis' , keert zich tot de 'faculteiten' , de dagelijkse werk- en leefsituatie der studenten. Het gevolg van
deze tactiek is een grote wendbaarheid in de actievoering,maar tevens - omdat
een landelijke organisatiestructuur wordt losgelaten - een grote onduidelijkheid in de relatie en communicatie tussen de diverse actiegroepen. NSR, SVB,
KrU, Politeia,

USN (en andere plaatselijke organisaties) plus di\rerse locale

comités ad hoc vormen een baaierd van actiekemen die beurtelings aan de weg
timmeren enwaarvan de doelstellingen en strategie moeilijk op elkaar af te
stemmen zijn. Hier en daar constateren wij de eerste tekenen van onenigheid
binnen de linkse oppositie. Met name valt critiek te beluisteren op de leiding
van de KrU: de ingewikkelde filosofische en sociologische concepties zijn voor
velen onverteerbaar; anderen hebben critiek op de eenzijdig theoretische koers
van de KrU, zij verlangen concrete acties. Men verwijt de KrU-bonzen dat zij
- met de democratisering van een universiteit voor ogen - in eigen gelederen
weinig inspraak en medezeggenschap dulden.353 Achteraf zullen studenten aan
de KrU het verwijt richten,dat haar ongedisciplineerd en ongeorganiseerd optreden de studentenbeweging verlamd heeft.^ En inderdaad kan men stellen,dat
de eclatante succesmomentcn van de KrU door steeds terugkerende perioden van
verval en slapte afgewisseld werden (zoals ook Schopman opmerkt).Andere organisaties - en met name de SVB - worden daarin meegesleept: ze verliezen de aandacht voor lange

termijnplanning en de recrutering van nieuwe leden. In de

roes van het momentele succes vervaagt de zorg om de toekomst. Zoals wij nog
zullen zien, blijken deze eerste symptomen van'factionering'en desorganisatie
in de studentenbeweging, tekenen aan de wand.
De Pos

Ihimius-actie
Xa Maris kwam Posthumus; na een plan tot herziening van de bestuurs-

structuur kwam een aanzet tot herprogrammering en stroomlijning л^ап de studieopzet. De plannen van regeringscommissaris Posthumus, op 24 oktober 1968 gepu
bliceerd, waren met name geïnspireerd door de zorg om het zeer lage studierendement, vooral bij de Sociale Wetenschappen (minder dan 40'ь behaalt de docto
rale eindstreep). Op zich was dit verschijnsel niet nieuw; de al eerder genoem
de commissie Rutten wees reeds op het grote percentage studiestakers.355 He ho
ge investeringskosten die het Rijk zich inmiddels voor student

en universiteit

getroost, leveren echter een nieuw en extra argument om verbetering te brengen
in de situatie. De voorstellen van Posthumus356 die het beoogde effect van meer
afstuderende studenten dichterbij moeten brengen,zijn tot drie kernpunten waarop ook de critiek van de studentenzijde zich concentreerde - terug te bren-

GESCHIEDENIS

173

gen: 1) studieduurverkorting, 2) de instelling van een verplichte propedeuse,
3) een scheiding tussen een wetenschappelijke en meer toegepaste afstudeerrichting (een plan dat ook al niet nieuw was en mede een consequentie is van
het dubbele spoor dat de wet trekt: "de zelfstandige beoefening der wetenschap" én het "bekleden van maatschappelijke betrekkingen" waren al sinds de
Hoger Onderwijswet

van 1876 als primaire - in de practijk moeilijk te vereni-

gen - doelstellingen van het Hoger Onderwijs vastgelegd).357
De ideeën van Posthumus worden door de studentenbeweging categorisch
afgewezen en leveren in hun conceptie het zoveelste bewijs voor de dreigende
industrialisering van de universiteit. Ook nu wordt vanuit de Nijmeegse KrU
een eigen plan gelanceerd,dat wederom als alternatief gaat functioneren: de
aantekeningen

voor een raden-universiteit
358

- verschijnen op 28 oktober ІЭЬЗ.

- daarvóór al in het NUB gepubliceerd
Centraal erin staat het projectgroepenon-

denvijs: een nieuwe didactische strategie die een maximale betrokkenheid van
alle universiteitsburgers moet garanderen. Alhoewel het radenplan zeker ge
diend heeft als referentiepunt in de discussie omtrent vernieuwing van de on
derwij sstructuur en het bepaald niet als sunmum van idealistische dromerij kan
worden opgevoerd (zie daarvoor een plan dat de Dclftse KrU in 1968 lanceerde395),
menen wij (achteraf) te moeten stellen dat het op zijn realiseerbaarheid be
vraagd financieel en organisatorisch een nauwelijks beargumenteerd optimisme
laat doorschemeren.
Het

'groene

boekje'

Dit optimisme was echter veeleer kenmerkend voor de tijdgeest dan voor
de persoonlijkheidsstructuur der studcntcn-samenstellers. Wanneer op 21 novem
ber 1968 in Nijmegen het groene

boekje

verschijnt (waarin de al aangekondigde

"werkgroep bestuursstructuur" haar plannen ontvouwt), blijkt menig idee aan
te sluiten bij de filosofie der Radenuniversiteit. De meerderheid der commis
sie is voor een paritaire vertegenwoordiging van wetenschappelijke staf, stu
denten en overige personeel; projectonderwijs wordt voorgesteld; de maatschap
pij -critische functie der universiteit wordt erkend; men pleit voor decentra
361

lisatie. ^ Schopman spreekt van "een groot succes voor de studentendelegatie".

Alhoewel daarmede een hoopvol begin gemaakt lijkt met het democratiseringspro
ces van de Nijmeegse Universiteit,constateren wij echter juist in deze periode
een snel verkoelende verhouding tussen de geledingen der Katholieke Universi
teit en maakt de studentenbeweging - die ook intern verdeeld is - een moeilij
ke tijd door. Het veelbelovende plan dat in het groene

boekje

vervat is, had

een onduidelijke status, omgeven als het was door andere in menig (c.q. elk)
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opzicht incompatibele rapporten en ontwikkelingen zoals het reeds genoemde
ideeenpakket van regeringscommissaris Posthumus, het ontwikkelingsplan 1969-72
dat de K.U. Nijmegen in deze periode publiceerde én de di'eigende numerus fixus
voor de medische faculteiten. Het gevoelen ontstaat in de studentenbeweging,dat
er wel overlegd wordt, maar dat de feitelijke ontwikkelingen daardoor niet worden beïnvloed. In deze troebele situatie ontluikt een nauwelijks te ontrafelen
en snel escalerend proces van uitlokkingen en verdachtmakingen.^ Tot een keten
aaneengeregen hebben kleine aanleidingen grote gevolgen: de muis baart een berg.
Het resultaat van alle verwikkelingen, die m november 1968 een aanvang namen,
is een verslechterde betrekking tussen hoogleraren en studenten, gepersonifieerd in de relatie tussen de pas benoemde rector magnificus prof.mr. S. baron
van Wijnbergen en de leiders van de studentenacties.

Stblte

voor de storm
Maar ook m t e m bewoont de studentenbeweging een verdeeld huis. Er is

veel cntiek op de studentenmedewerkers van het groene

boekje;

hun successen

worden door velen niet als zodanig erkend en de zojuist genoemde perikelen komen mede voort uit liet mde opgekropte gemoederen groeiend

verlangen naar actie

m plaats van overleg. De tegenstellingen tussen de diverse comités en organisaties, die ne al eerder vermeldden, zijn niet van voorbijgaande aard.363 Het
blijkt niet eenvoudig de oude, parlementaire structuur te vervangen door een
massale, vanuit de basis 'gestuurde'studentenbeweging. Het actiegroepenmodel
blijft favoriet; coördinatie, planning en contmuïteitsbeuakmg krijgen bijgevolg te weinig aandacht. De SVB heeft landelijk een monopoliepositie, nadat
het NSA besloten heeft niet deel te nemen aan de verkiezingen van 1969. Maar
bij ontstentenis van een tegenstander en door de bijgevolg toenemende antagonismen in eigen kring vervluchtigt de machtspositie der SVB nog verder. De
term Studenten
met m

Vak Beweging verdwijnt geleidelijk. Ook de KrU-Nijmegen blijkt

staat haar leidende positie te handhaven : de door haar aangezwengelde

discussie over het plan Posthumus verzandt. Begin 1969 valt het doek. De KrU
Nijmegen - aldus Schopman - "is bezweken aan het gezamenlijke effect van alle
gebreken, waaraan ze haar hele bestaan gelaboieerd had"38*, haar theoretisch,
elitair en ongestructureerd karakter, dat juist de behaalde successen mogelijk
gemaakt had, sloot een duurzaam institutionalisermgsproces, dat overigens
ook niet beoogd werd, uit. Het blijft opmerkelijk dat,juist vanuit deze malaise die in Nijmegen maar ook landelijk aanwijsbaar is,365 de Nederlandse studentenoppositie haar hoogtepunt beleeft en voor het eerst een waarlijk massale
aanhang weet te verwerven. Een verklaring voor deze - zij het korte maar dan
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toch krachtige - wcderopleving van de studentenbeweging, is nauwelijks te geven. In de historische onderzoekingen die Schopman, Smeets en Dijkman met grote nauwgezetheid hebben uitgevoerd, vinden wij geen concrete aanwijzingen.

De Nijmeegse

democratiseringsaoties

Beperken wij ons voorhands tot een overzicht van de meest saillante
gebeurtenissen die in april, mei en juni 1969 aan de universiteiten (in het
bijzonder de Nijmeegse) plaatsgrepen.366 De locale aanleiding voor wat komen
gaat, is een congres over universiteit

en ontwikkelingssamenwerking

dat in

het kader van het zevende lustrum der Katholieke Universiteit op 15, 16 en
17 april gehouden werd.17 Op de ter gelegenheid van dit lustrum geplande festiviteiten was al eerder critiek uitgeoefend tijdens de woelige novembermaand
in 1968: men wraakte het vermeende, overdreven kermiskarakter ervan. De problemen ontstaan echter naar aanleiding van het reeds genoemde congres. Wanneer
blijkt dat één van de sprekers die ter inleiding van het congres zijn uitgenodigd, verantwoordelijk minister is in het kabinet Suharto, krijgt de kritiek
van studenten een ongewoon fel karakter. Op 28 maart spreekt het NUB over "een
stoot onder de gordel van smaragd" en wordt de politieke situatie in de Indonesische Archipel aan de kaak gesteld. ^8 Een Indonesië-werkgroep vanuit
teia

Poli-

opgericht, smeedt zich om tot actiegroep en houdt - op het moment dat de

gewraakte Indonesische autoriteit, drs. F. Seda, het woord verleend wordt - een
fel requisitoir. De vergadering wordt geschorst: de emoties hebben vrij spel
gehad en maken een zinnige discussie steeds moeilijker. De resolutie die aan
het einde van het congres wordt aangenomen (138 vóór, 85 tegen, 34 onthoudingen) en die een scherpe veroordeling van het Suhartoregiem inhoudt met daaraan
gekoppeld de verbreking van contacten tussen de Nijmeegse en Indonesische universiteiten, wordt door de academische senaat niet overgenomen. De kwestie betreffende de invloed van universitaire vergaderingen (in casu het congres) op
het beleid van de senaat,is daarmede - voorlopig nog impliciet en exemplarisch
- aan de orde. Wanneer op 29 april een groep van jb 450 studenten bijeenkomt,
stellen zij een brief op waarin een openbare senaatsvergadering geëist wordt,
die zich moet uitspreken over de reacties op de Indonesië-resolutie. Pas punt
vier \'an deze brief plaatst de concrete kwestie in een algemener kader en
vraagt "een standpunt over de toekomstige bcleidsstructuur van deze universiteit". De gebeurtenissen van die dag in Tilburg, waar de eerste universitaire bezetting in Nederland een feit geworden is, zijn waarschijnlijk een belangrijke inspiratiebron geweest. De aula wordt ingericht als "discussiecentrum" en wanneer op de genoemde brief (met als ultimatum 2 mei) geen antwoord
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komt, wordt op 6 mei een massameeting belegd. Nu Hordt een openbare vergadering van de senatus contractus geeist, die zal moeten ingaan op de positie van
rector, senaat en curatorium (die de congres-resolutie niet tot de hunne wensen
te maken) en

op de instelling en be\ocgdheden van een nieuw universitair li-

chaam, de universiteitsraad" (707 vóór, 288 tegen). Wanneer ook deze motie geen
gehoor vindt, komt men op 7 mei bijeen in de cantino van het wis- en natuurkunde instituut

nu wordt een ter plekke geconstrueerde beginselverklaring aange-

nomen,waarin de democratisering van de universiteit geeist wordt (1017 vóór,
51 tegen, 51 onthoudingen). De tekst van deze zogenaamde "7 mei resolutie"
verdient om de centrale plaats die ze in de democratisenngsacties inneemt, een
korte aanhaling, "leden van de universiteit, op 7 mei in een openbare vergadering bijeen" verzoeken de senatus contractus om "binnen een week een openbare
senaatbvergadermg" bijeen te roepen, die "een gemotiveerde uitspraak doet over. 1. het medebeslissingsrecht van alle geledingen van de universiteit ....
op alle niveaus en met betrekking tot alle aangelegenheden .... 2. als concretisatic van punt 1 onmiddellijke openhaalhcid

. op alle niveaus .... 3.

op zo kort mogelijke termijn de instelling van een universiteitsvergadcnng,
bestaande uit alle geledingen van de universiteit ...."
Het lijkt onwaarschijnlijk dat de zojuist aangegeven evolutie m de
tekst van ultimatums en resoluties zou hebben plaatsgehad, ware het niet dat
inmiddels aan verschillende Nederlandse universiteiten de demociatiscimgsactics reeds op gang gekomen zijn. filbuig was c m d april al bezet, in Amsterdam
weigert de rector magnificus een prmcipe-iutspraakovcr het medebeslissingsrecht. op 16 mei wordt het Maagdenhuis 'ingenomen' . Veeleer in dit kader dan
vanuit de concrete aanleiding,moeten de komende ontwikkelingen aan de Nijmeegse universiteit begrepen worden.
Op deze verwikkelingen, die in Nijmegen geconcentreerd zijn op de
vraag wat een aonstvLuerende

verc^aderbng

is en wie daarin behoren te zitten,

gaan wij hier niet nader m . Dijkman, die de Nijmeegse democratiscrmgsbeweging (van april 1969 tot voorjaar 1970) uitvoerig beschreef, kan de geïnteresseerde lezer de nodige additionele informatie verschaffen.369 Wij volstaan hier
met vast te stellen, dat terwijl aan de verschillende universiteiten de sequentie der gebeurtenissen en ook de aard en hevigheid ervan uiteenlopen, de uiteindelijke consequentie overal gelijk is. De massale acties verlopen, de verhouding tussen hoogleraren en studenten is danig verstoord. Hier en daar worden experimenten opgezet en wordt een voorschot genomen op de verhoopte democratisering. Al spoedig echter blijkt dat de democratisenngsidee zoals die
door studenten (en een minderheid

van de stafleden) gepropageerd is, niet
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aansluit bij de vigerende politieke verhoudingen. Er is geen mogelijkheid een
kamermeerderheid te construeren die bijvoorbeeld de ideeën uit het groene
je

boek-

(pariteit, projectonderwijs) zou willen concretiseren in wettelijke regelin-

gen.
Veringa

Zocuta,causa

finita

De reactie van de Nederlandse regering komt overigens pas in een zeer
laat stadium. Menig universitair bestuurder wordt - doordat de Minister

van

Onderwijs niet reageert op de acties in de meimaand van 1969 - in een moeilijk
parket gebracht. Alle ogen zijn op hém gericht maar hij moet manoeuvreren zonder compas. De verantwoordelijke minister, mr. G. Veringa, beroept zich op de
nog niet verlopen termijn van 15 juli, die in januari als sluitingsdatum was
afgesproken voor de beantwoording van een vragenlijst die aan de verschillende
universiteiten namens de bewindsman was toegezonden. Zolang deze adviezen niet
bekend zijn,doet de minister er het zwijgen toe. Op 18 juni echter - de Maagdenhuisbezetting maakt verder dralen ongewenst - wordt dan een nota aangekondigd die op 27 juni als de Nota Veringa

de geschiedenis ingaat.370 Alhoewel de

nota duidelijk bepaalde democratiseringswensen honoreert, is er voor veel studenten -

en zeker voor de actievoerders onder hen - weinig goeds van te zeg-

gen: men spreekt van een "aangeklede Maris".371 In Nijmegen hebben curatoren
de ideeën uit het groene

boekje

'bijgekleurd' : het bruine

boekje^"1

dat zij op

5 juli uitbrengen, gaat duidelijk minder ver. De democratisering van de universiteit wordt aldus - nationaal en lokaal - in concrete beleidstermen gedefinieerd, zij het ver binnen

de perken die velen aan de universiteit, vere-

nigd in hun grensverleggende arbeid gedurende de democratiseringsacties, voor
ogen had
De

gestaan.

dominotheorie
Op dit punt in onze beschouwingen aangekomen, zal de lezer zich wel-

licht afvragen wat dan wel de achtergrond geweest mag zijn voor de massale democratiseringsactie

in 1969, die in het geheugen der deelnemers nog altijd

staat afgebeeld als een 'historische' en nog niet geëvenaarde 'piek-ervaring'
in de geschiedenis van de Nederlandse studentenbeweging. Zoals wij reeds geconstateerd hebben, vertrekt de democratiseringskaravaan vanuit een weinig belovende periode in de Nederlandse studentenwereld. De acties komen in 1969 als
een verrassing. Terwijl internationaal de beweging over haar hoogtepunt heen
is (dat lag met name in Frankrijk en Duitsland in 1968), groeit ze er in Nederland naar toe, als betrof het de echo van een reeds geslaakte kreet van protest. De directe oorzaak van de 'beroerten' anno 1969 is bovendien nauwelijks
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aan te geven.

Wellicht moet ze gezocht wordenin de situatie van de Tilburgse

studentenbevolking, die immers de vaderlandse primeur had van het bezetten
van universitaire gebouwen. Een aanwijzing zou kunnen liggen in het gegeven,
dat een opvallend grote groep studenten van de Katholieke Hogeschool een linkse opstelling prefereerde (4406 stemde PSP). Het 'uitstralingseffect' van de
Tilburgse bezetting zou de daaropvolgende acties mede op gang gebracht kunnen
hebben. Erg bevredigend lijkt een dergelijke benadering celi ter niet. De steekproef waaruit de Tilburgse PSP-aanhang berekend is, is zeer klein (zie tabel
3.13, p. 190) en biedt daardoor té weinig houvast. Het centrale probleem van
iedere domino-theorie is er bovendien in gelegen,dat alle aandacht geconcentreerd wordt op de 'eerste steen' ; het verdere verloop is niet meer dan een
mechanisch gevolg van het omvallen daarvan.373
Ons

'verklarings'-model
Wij willen een poging ondernemen dieper in te gaan op de zaak. Aller-

eerst zullen wij trachten aan te geven tussen wie en waarover het bij de democratiseringsacties ging. Vervolgens zullen wij ons afvragen waarom de democratiseringsidealen nu juist bij studenten post vatten en zich in hun massale
steun konden verheugen. Daarbij zullen enkele sociaal-psychologische verklaringsmodellen op hun aantoonbare betrekkelijkheid becritiseerd worden. De moraal van deze bespreking zal luiden dat voor een goed begrip een analyse van
de concrete ontwikkeling van het democratiseringsideaal in de studentenbeweging vereist is. Deze analyse zal resulteren in de vaststelling dat de idealen
van de grote meerderheid van studenten een links-liberale achtergrond hebben
en een antwoord zijn op de dreigende - en later manifeste - crisis omtrent de
positie van de intellectuele elite in onze samenleving. Daarna komt de ontwikkeling

ші het universitaire conflict aan de orde; dan zal blijken dat de demo

cratiscringsbewcging beschreven kan worden als de geleidelijke uiteenvallende
en tenslotte op de overheid stuk gelopen coalitie van actiegroep, studenten,
staf en hoogleraren. Juist omdat zij buiten de overheid rekende, zullen wij
het streven van de studentenbeweging 'utopistisch' noemen. Tenslotte zullen
wij kort ingaan op de effecten van de democratiscringsbeweging.
Hot universitaire conflict uit de jaren'68 en'69 spoelt tussen dvie
partijen en tussen a^Le verschillende visies op de organisatie van het hoger
onderwijs. De Nederlandse universiteit nam - \гз.г\ oudsher, zoals wij reeds be
toogden - een vrij autonome positie in onze samenleving in. Haar in een res
pectabele en zeer oude traditie gewortelde structuur was in essentie bewaard
gebleven; het professionele model was vrijwel ongeschonden. Terwijl in vele
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maatschappelijke sectoren traditionele verhoudingen in een snel voortschrijdend rationaliseringsproces vervaagd waren, bleef de universiteit gespaard;
haar hoogst ingewikkelde, aan slechts weinigen meedeelbare voorwerp van zorg,
de wetenschap, hield iedere buitenstaander op gepaste afstand. Naarmate echter de maatschappelijke betekenis van de universiteit toeneemt en te vertalen is in economische termen (zij is van belang voor de industrie en wordt met
een steeds groeiende stroom van overheidsgelden gefinancieerd), is haar autonome positie niet langer houdbaar. De plannen van Maris en Posthumus zijn dan
ook in eerste instantie bedoeld als een rationalisering

van traditionele

ver-

houdingen: als zodanig beogen deze plannen een aantasting van de autonome
(niet maatschappelijk gecontroleerde) positie van hoogleraren, staf én studenten. Tegelijkertijd echter - en daarmee wordt een derde element aan de discussie

toegevoegd - zijn het met name de studenten die de eis tot

democratisering

stellen en daarmede zowel aan het traditionele als het rationele denkpatroon
tomen. In eerste aanzet is het vooral de autoriteit (de traditionele gezagsdrager) die het ontgelden moet. Maar tenslotte is de kern der critiek gericht
tegen het rationaliseringsproces waaraan - aldus betoogde Marcuse - niet de
rationaliteit als zodanig ten grondslag ligt maar waarin zich "im Namen der
Rationalität eine bestimmte Form uneingestandener politischer Herrschaft durchsetzt". ^
Gereduceerd tot de schijnbare ( 'ideaal-typische' ) duidelijkheid van een
eenvoudig schemaatje kan men zich de ingewikkelde 'driehoeksverhouding' die ontstaat voorstellen als weergegeven in schema 3.3 (p. 180). In welke 'hoek' de
waarheid zit zullen wij ons hier niet afvragen. Een dergelijke vraag zou ook
niet te beantwoorden zijn, omdat zeer uiteenlopende, ongelijksoortige argumenten een rol spelen, die als zodanig alle van belang en achtenswaardig lijken:
de zorg om de wetenschap, het effectief besteden van overheidsgeld en het recht
op medebeslissing. De driedeling die wij hier gegeven hebben, heeft bovendien
een voorlopig karakter; in het verdere betoog zal duidelijk worden dat met name in de studenten-hoek - waarop wij ons gezien de aard van onze studie zullen
concentreren - verschillende motiveringen achter de democratiseringseisen
schuilgaan. Vooreerst bepalen wij ons tot de vraag of en in welke mate psychologische verklaringsmodellen enig licht werpen op de massaal geuite verlangens
van studenten tot democratisering van de universitaire verhoudingen.

Ontwikkelingspsychologische

noties

In de psychologische literatuur omtrent de studentenbeweging wordt vaak
gewezen op het jeugdige idealisme en het romantische rechtvaardigheidsgevoel dat
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SCHEMA 3.3

: Ideeën aangaande de structuur van de universiteit
anno 1968/69; voor overheid, studenten en universiteit.

overheid:
- rationalisering
- managementmodel

studenten:

universiteit:

- demokratisering
- radenmodel

- traditie
professioneel model

N.B. Het schema dat wij hier presenteren loopt (zo bleek achteraf)
parallel met een reeds eerder door Lammers gepresenteerde indeling van universitaire bestuursmodellen. Hij gebruikt een iets
andere terminologie: de ambtshiërarchie (bij ons het professionele model), coöperatie (radenmodel), professionele organisatie
(het managementmodel). Zie Lammers, С. noot 228, p. 138 e.v.
dem de leertijd van studenten inherent is. Studenten vormen het geweten der
natie; hun onaangepasthejd die voortkomt uit een voorlopig - met de studie ge
geven - gemis aan vested

interests,

c.q. verdiitwoordclijkheid, laat ruime mo

gelijkheden vooi ideële acties. Bovendien zijn zij zeer snel mobilisecrboar
en kunnen zij gemakkelijk tijd viijmakcn voor cxtra-cuinculairc activiteiten.
Van deze en dergelijke verklaringsmodellen zijn studcnt-vriendelijkc
en -onvriendelijke varianten in omloop: de een prijst de studenten om hun fundamentele critick, de ander verwijt hen dat ze hun eigen ontwikkeling voor die
van de wereld houden.^ De relevantie van dergelijke -voornamelijk door de ontwikkelingspsychologie geïnspireerde- theorieën willen wij niet onderschatten.
Studenten behoren nu eenmaal tot een

bepaalde leeftijdsgroep en ontlenen

mede daaraan de dynamiek van hun bestaan. Zij zijn op zoek naar een eigen identiteit, zij bevinden zich in een voorbereidingsfase. Maar daarmede is hun doen
en

laten nog niet voldoende gespecificeerd. De neiging van bepaalde auteurs

om de beweging uit de zestiger jaren af te doen als een Opstand tegen de vader' , verraadt soms iets van de houding die vaders tegenover recalcitrante zonen plegen aan te nemen. In ieder geval springt het a-historische en a-sociologische karakter van dergelijke benaderingswijzen naar voren. De kern van onze vraagstelling komt niet aan bod, omdat niet duidelijk wordt waarom in een
gegeven

periode bepaalde

activiteiten door studenten ontplooid worden.
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Massapsychologisohe

notbes

hen tueedc, vaak gehanteerd maar zelden geëxpliciteerd verklaringsmodel gaat uit van het principe der politieke conspiratie, uitgebreid met massapsychologische noties. De beweging van de zestiger jaren wordt dan gereduceerd
tot een door een kleine groep van links

politieke ideologen misleide en ver-

volgens in beweging gebrachte massa van indolente individuen. Het voordeel van
deze benadering lijkt voorshands dat ze mogelijk maakt aard, tijd en plaats
van handeling te specificeren,omdat het geplande karakter der gebeurtenissen
op de voorgrond wordt geplaatst. Bovendien is er wel degelijk aanleiding voor
de veronderstelling,dat de acties door kleine groepen, politiek geïnspireerde
studenten geleid werden. Het actic-groepen-model dat na 1967 expliciet gehanteerd werd in de studentenbeweging,was m e t wars

van manipulerende tendenzen.

In de publiciteitscampagne die de SVB vlak na haar oprichting voelde, werd met
succes gebruik gemaakt van de wetenswaardigheden der massa-communicatie. Tijdens de dcmociJtiseringsacties werd

- in het klein maar met grote ernst - het

spel der politiek gespeeld (overigens m e t alleen door studenten). Wie de
bandopnames van de iNijmeegsc dcmocratiseringsvergadenngen anno 1969 heden ten
dage aanhoort,komt al snel tot de , ook na +_ 10 uur luistergenot m e t geschokte
conclusie, dat zeer weinigen spreken en zeer velen op het juiste moment de
handen op elkaar brengen. Het draaiboek voor massjvcrgaderingen weid feilloos
afgewerkt. Opgenomen m

de massaliteit gelijkt menig

aanwezige op de door

Gustave Le Bon bezongen "watcidrager".^
loch іь ook de verklarende waarde van het mampuldtieprincipe (al dan
m e t mdbsa-psychologisdi gefundeerd) beperkt, omdat te weinig aandacht gericht
wordt op de feitelijke, concrete situatie waarin een en ander zich afspeelt.
Manipuleren kan men m e t in een vacuum, liet geschiedt in een ruimte, gevuld
met gemeenschappelijk ervaren problemen, en veronderstelt een scala van meedeclbare issues en motivaties. Bovendien - en dat lijkt ons het belangrijkste
- wordt de relatie tussen de kleine groep en de grote massa te eenzijdig ge
ïnterpreteerd en spreekt men te lichtvaardig van 'leiders' en 'volgelingen' .
Beter lijkt het uit te gaan van een interactiemodel, waarin de kleine k e m
van actieven m e t alleen als een 'Deus МаггриІаЬог'

verschijnt, maar tegelij

kertijd afhankelijk is ván en gestuurd wordt dóór de wensen en verlangens van
de massa die zij m beweging zet. Dat dit laatste voor de Nederlandse studentenacties uit de zestiger jaren a fortiori geldt, hopen wij aanstonds te verduidelijken.
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De aernooratiserzngsiaee,

een ЬегидЪЪък.

Voor een nader begrip van de universitaire democratisermgsbeweging
kan dan ook niet volstaan worden met een veruijzmg naar de psychologische as
sumptie omtrent het utopische en romantische karakter van de gemiddelde - vvant !
vn statu

adolescendo

verkerende - student. Men zal moeten aangeven vvat de mo- 1

tieven van de beweging waren en waarin (en in welke mate) deze eventueel op een
utopisch, c.q. romantisch wereldbeeld gestoeld zijn. Ook een veiwijzing naar
manipulatie-mechanismen en massapsychologische principes is niet toereikend,
omdat de analyse aldus qua inhoud

beperkt blijft tot de bestudering van de

motieven der actie-leiding (die ongetwijfeld met links-politieke idealen gela
den was) en te snel voorbijgaat aan de m e t noodzakelijk paiallelle drijfve
ren van de beucgmg als geheel. Vereist zal zijn een studie van de waarden en
idealen van de grote groep studenten én de ontwikkeling daarin. De vraag zal
moeten luiden wanneer de democratiseringsgedachten in de Nedeilandse studentenwereld ontstonden en hoc deze zich ontwikkeld hebben.
De studentcndcmocratisermgsbewcging kwam niet uit de lucht vallen. Co-'
hens

visie

dat het een uit Duitsland o\'erge\\aaid idee betreft,dat via de Nij->

meegse universiteit ("die altijd het meest voor Duitse ideeën had opengcstaaii")
naar Nederland kwam, lijkt ons histoi isch onjuist of minstens onvolledig.177
De invloed van de Franse en Amerikaanse
Uew j-,efi

studentenorganisaties, de beucging van

en de in vele maatschappelijke sectoren opbloeiende dcmocratisermgs-

vcrlangens woiden niet ondeikend, ook de ontuikkclmg binnen de Nedcilandsc
studentenbeweging ki ijgt aldus onvoldoende aandacht. \oor nader begrip is een
terugblik op de historische ontuikkelmg van de Nederlandse studentenbeweging
vereist die tegelijkertijd als sanenvattbiig

van deze paragraaf fungeert. Ons

beperkend tot de hoofdzaak, het dcmocratiseiingsstreven, komen wij tot de nu
volgende interpretatie.
loorzover \\ij

konden nagaan \%crd de wens tot medebeslissing en inspraak

voor het eerst - zij het impliciet en met een accent op de persoonlijke belangen van studenten - uitgesproken in het Chartre

de Grenoble

op 24 april 1940 - welbewust voortbouwend op de оегкіаггпд

dat de Franse UNI I
van de rechten

van

de mens - opstelde. In \ederland komt men niet veider dan een aaizelende - la
ter ook nog mislukte - uitwerking van de civitas-gedachtc. De studenten staan
eigenlijk zelfs buiten de universitaire gemeenschap. Wel ontstaat er een toe
nemende aandacht voor de externe democratisering van de universiteit: het is
met dat oogmerk vooral, dat vanuit de PvdA en belendende percelen (zoals de
Игагйъ Becknansizahtbng

en PoZite-La) gepleit wordt voor een studieloon.In eerste

GESCHIEDENIS

183

instantie knoopt de SVB hierbij aan. Haar band met de vakbeweging is gegeven
met het pleidooi dat de SVE houdt inzake de externe democratisering. Bovendien
creëert de SVB-publiciteit een nieuw type student dat directer aansluit bij
de mentaliteit van de bevolking uit lagere en middelbare sociale klassen. De
mentale brain-wash

die studenten van lager komaf moesten doorstaan - wilden

zij iets betekenen in het studentenleven - en die hen vervreemdde van het milieu van herkomst, lijkt niet langer nodig: men heeft een eigen,democratisch
gestructureerde leefwereld gevestigd. De op anciënniteit en traditie gebaseerde studentensamenlcving wordt dan ook fel (én met succes) becritiseerd. De SVB
plaatst tegenover de stands-ideologie van de corpora het klasse-denken: de
bursalen en nihilisten onder de Nederlandse studenten verenigen zich. In zeer
korte tijd wordt de achterstand op de verhoudingen in de totale samenleving
ingelopen. De Nederlandse

Studenten

Raad \vordt op de leest van de parlementai-

re democratie gezet, üe SVB krijgt in korte tijd - ondanks zeer heftige critiek van behoudende zijde - zeer veel aanhang, ook onder studenten die door
hun ouders worden gefinancicerd, en ook onder de leden der gezclligheidsverenigingen. Er wordt ruim baan gemaakt voor een nieuwe mentaliteit in het studentenleven: wij spraken van een definitieve omkeer. Het aangrijpingspunt is
de belangenbehartiging; het vakbondswerk staat dan ook centraal. Maar de wijze waarop dit geconcretiseerd wordt (studieloon) en de solidariteit die men
betuigt met 'andere' werknemers,onthullen de sociaal-democratische maatschappij-visie van waaruit men denkt en ageert. De aandacht voor de externe democratisering van de universiteit en de democratisering in eigen kring (NSR) wijst
in dezelfde richting. Nog schoorvoetend en zeer voorzichtig worden uitspraken
aangaande de universitaire organisatie geformuleerd: het Democratisch

Manifest

vraagt ter concretisering van de democratisering binnen de universiteit: a.
"het betrekken van de student bij de organisatie van zijn studie", b. "de instelling van een beroepsinstantie op basis van een wettelijke mogelijkheid van
beroep tegen soms aanwezige hooggeleerde willekeur". Van een recht op of de
wenselijkheid van medebeslissing wordt niet
Sindikaal

Manifest,

gesproken. Dat gebeurt pas in het

waar onder punt 8. geëist wordt: "in de Wet op het Weten-

schappelijk Onderwijs moeten wijzigingen worden aangebracht om de medezeggenschap van de studenten te regelen". De SVB heeft dan inmiddels een heroriëntatie doorgemaakt: men blikt nu uitdrukkelijk naar links; het actie-groepen-model wordt gelanceerd. De studenten denken een voorhoede-rol te kunnen vervullen in het democratiseringsproces dat - gedeeltelijk buiten hen om - in de totale samenleving op gang gekomen is. Al spoedig echter wordt de links-socialistische filosofie die de diverse actiegroepen hanteren, vermengd met de

links-
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ideeën die grote groepen studenten voorstaan en wordt het streven

naar de democratisering van de universiteit (voor de actieleiding slechts een
fase in, c.q. middel tot het omwentelingsproces in de gehele samerleving) voor
veel studenten een aanlokkelijk doel op zichzelf.
De maatschappelijke

іаепігіегі

van de student

Dat het gros der studenten weinig affiniteit heeft met de socialisti
sche c.q. marxistische denkbeelden^die de actiegroepen (de SVB-incluis) voor
staan, is snel aangetoond. Een groot gedeelte van de minder dctic\c maar o zo
noodzakelijke achterban van studenten was immers geposteerd in het politieke
midden. Althans constateerden wij voor het her en der als marxistisch geaffi
cheerde Nijmegen (anno 1968),dat 33°<, van de SVB-stcmmcrs D'66 kiest en 25°o
zich ter rechterzijde van deze dan nog zeer jonge partij opstelt. Ook gegevens
van 1968 en 1969 - die straks nader geanalyseerd worden - resulteren in de in
dicatie dat slechts een betrekkelijk kleine groep van studenten werkelijk
kiest voor links en dat de partij der pragmatische democraten zeer populair
is (zie tabel 3.9 p. 144 en tabel "5.13 p. 190).
Alhoewel het nu duidelijk is dat de drijvende

kracht ad ter de demo-

cratiscnngsacties voor slechts weinig studenten de socialistische wereldvisie
is, is daarmee nog niet aangegeven wat hen dan wél bewogen heeft. Om op dit
punt enige klaarheid te brengen zul len wij in het nu volgende pogen aan te tonen dat het democratiscringsclan van de grote groep der studenten gezien kan
worden als een poging hunncizijds de toenemende on¿e<erheid
schappelijke

vdenliteit

aangaande hun maat-

(hun rol als intellectueel) te overstijgen. Zij hopen

binnen de veilige veste van een democratische universiteit concrete ervaringen
op te doen,die een zinvolle anticipatie op het latere beroep moeten opleveren,
want daaraan schortte het binnen de traditionele universiteit en in dat opzicht werd van de officiële hcrvormmgsmaatregelen weinig verwacht. We hebben
er in het voorafgaande leeds op gewezen dat de Amerikaanse socioloog Pinner de
democratisenngbfase betitelde als een proces van role-seekzng:

studenten tas-

ten de mogelijkheden af voor nieuwe, c.q. veranderde beroepsperspectieven. De
sociale wetenschappers onder hen (een snel groeiende groep, zie tabel 3.12,
p.1G6j

hebben weinig zicht op de maatschappelijke betekenis en toepasbaarheid

van de veelbelovende theorieën over mens en samenleving die in reusachtige
boeken, urenlange colleges en ecuwig durende discussies tot hen gekomen zijn.
Vooral ook hun eigen verantwoordelijkheid als socioloog, pedagoog, etc, in
het maatschappelijk krachtenspel is hen onduidelijk. Dat de sociale wetenschappen vaak een conserverende functie vervullen wordt alom betoogd. Dat dat
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niet mag al evenzeer, maar hoe het dan wel moet blijft volstrekt duister. De
aspiranten der exacte wetenschappen kunnen bogen op minder

discutabele

ken

nis, maar worden geconfronteerd met de drastische (vaak moeilijk te overziene)
implicaties van hun kundigheden voor mens en milieu. Ook hen kwelt de vraag
naar de eigen verantwoordelijkheid, de beroepsethiek.
De identLteitscrisis waar wij in het voorgaande over spraken, is de
psychologische vertaling van een dieper liggend probleem van sociologische
aard dat zijn ankerpunten vmdt in de snel veranderende, ter discussie gestel
de positie van de intellectueel in onze samenleving. In een periode waarin de
autoriteit, het gezag het ontgelden moet en waarin de intellectuelen voorop
lopen in hun cntick, wordt ook de positie van de denkende elite m e t gespaard.
De traditionele kaders zijn voor velen m e t meer acceptabel, men gaat op zoek
naar alternatieve schema's en overschrijdt daarmee de geldende gedragsregels
(Pinner spreekt dan ook van transgressze,

wanneer hij het begrip

гоіе-веекг-гд

introduceert). De afkeer van oude en het verlangen naar nieuwe schemata voor
intellectueel handelen treffen wij uiteraard niet aan bij alle studenten en ook
niet bij allen in dezelfde mate. Uit diverse onderzoekingen is bekend dat het
gaat om een combinatie van twee factoren, die overigens onderling sterk samen
hangen, te weten studierichting én politieke opvatting. Degenen wier opvattingen in hoofdzaak parallel lopen met de geijkte

patronen en degenen voor wie

er uitgewerkte en in cen lange traditie gerijpte voorschriften voorhanden waren (artsen, juristen), tonen minder behoefte aan transgressie. De laatst genoemden preluderen veelal op het vrije beroep. De ondergeschikte positie van
emplo)ó, die voor vele sociale en natuur-wetenschappers m

de daarmee gegeven

afhankelijkheid juist problemen geeft, behoeven zij in mindere mate te vrezen.
Het maatschappelijk nut van hun kundigheden wordt bovendien algemeen erkend,
mogelijkheden voor eigen verantwoordelijkheid zijn - binnen het gegeven kader
- m

redelijke mate aanwezig. Het lijkt vervolgens aannemelijk á?t hierin een

reden ligt voor hun veelal positieve beoordeling van de traditionele samenleving. Nu gaat het er m e t alleen om dat bepaalde studierichtingen - per traditie - beter geprepareerd zijn op hun latere beroepspractijk, maar bovendien
moet men beseffen,dat de universitaire gemeenschap m dit opzicht steeds een
secundaire rol speelde

haar gold de zorg voor de wetenschap. Ook in de studen-

tenorganisaties bleven lange tijd - zoals wij gezien hebben - levensbeschouwelijke en politieke kwesties op het zijspoor van hun primair op 'gezelligheid'
georiënteerde subcultuui staan. Legitimatieproblemen waren primair onderwerp
van zorg voor de diverse beroepsgroepen ( 'de maatschappij en ter bevordering
van' , bijvoorbeeld) en de diverse levensbeschouwelijke en politieke institu-
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tics. De cultuurcrisis der zestiger jaren (denken wij alleen maar aan het
deconfessionaliseringsproces) tast echter vele vanzelfsprekendheden aan en
vooral degenen die niet zijn

ingebed

in diverse professionele organisaties

(deze bleven hun integrerende functie vervullen), komen voor de nijpende vraag
te staan wat hun rol in de samenleving kan zijn. Op diverse wijzen wordt naar
alternatieven gezocht op de traditionele berocpscorporaties: zo wordt in het
najaar van 1969 te Amsterdam de Bond van Wetenschappelijke

Arbeiders

(BWA) ge-

formeerd. De bond is duidelijk (links-)politiek georiënteerd, maar uit de oprichting ervan komt naar voren dat het uiteindelijke (met zeer velen gedeelde)
probleem de latere beroepspractijk is. Het kenmerkende van de democratiscringsbeweging is nu dat zij deze kwestie op de universitaire situatie projecteert.
De academie wordt er rechtstreeks mee geconfronteerd; men wenst - hie et nunc binnen de poorten der universiteit zicht

te

krijgen

op het toekomstige

beroep. De universiteit wordt daarmede een taak opgelegd die zij tot dan niet
of slechts in beperkte mate als de hare zag.

De geleidelijk

uiteenvallende

coalitie

De drie groeperingen die vanwege de universitaire studentenbij de democratiseringsacties betrokken zijn, hebben wij hiermede gepoogd te karakteriseren. Recapitulerend: 1. vooreerst zijn

er degenen die het traditionele, pro-

fessionele model gehandhaafd willen zien, 2. vervolgens is er de kleine groep
van zeer actieve studenten die de democratisering ziet als de eerste stap op
een lange weg (naar de totale verandering van de totale samenleving), 3. tenslotte spraken wij van een zeer grote groep studenten die de democratisering
ziet als de weg naar een duidelijke beroepspractijk; zij flirten met linkse
ideeën, maar blijven de idee van een parlementaire democratie trouw. Ruwweg
zou men

kunnen

spreken van een traditionele, een revolutionaire en een

democratische vleugel. Hoogleraren en staf (uiteraard ook partijen in liet conflict) zijn in meerderheid geporteerd voor de traditionele oplossing, maar een
kleine groep onder hen bekent zich tot de democratische vleugel. Daarmee komen
wij tot de indeling als weergegeven in schema 3.4 (p. 187), die een nadere
specificatie beoogt van de eerder aangebrachte en te globaal gebleken onderscheiding tussen 'universiteit' en 'studenten' (zie de driehoek op p. 180).
Het verloop van de democratisermgsacties zouden wij nu willen omschrijven als
de geleidelijk

uiteenvallende

coalitie

tussen deze vijf groeperingen, gericht

tegen de door de overheid voorgestelde rationaliseringsmaatregelcn. De vragen
die dan beantwoord moeten worden luiden successievelijk: waar lag de basis voo
het

aanvankelijk gemeenschappelijk optrekken van de vijf groepen en wanneer
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SCHEI IA 2.4 /De vijf partijen in de democratiseringsacties anno 1968/69.
het traditionele
model
studenten
hoogleraren/
staf/bestuur

het democratische
model

X

XXX

XXX

X

het revolutionaire
model
X

χ : minderheid
xxx: meerderheid

en waarom scheiden zich de wegen7 Wat dit laatste betreft gaan wij hier voor
lopig alleen in

op de verwijdering zoals die tussen studenten enerzijds en

hoogleraren/staf en bestuur anderzijds, ontstaat. In de volgende paragraaf
komt het uiteenvallen van de studentenbeweging aan de orde.
Allereerst dan de vraag op welke premisse de coalitie van de gehele uni
versitaire gemeenschap gebaseerd was. Welnu, alle groeperingen zijn het over
heel wat zaken eens: 1. Het besef heerst algemeen dat de wetenschap (en dus de
universiteit) een onmisbare en beslissende functie vervult in de samenleving.
2. Men vindt dat de academicus daaraan een zeer speciale opdracht ontleent. Zo
wel het professionele, het democratische als het revolutionaire model lopen ten
slotte uit op een voorhoede-strategie- het zijn oplossingen aangaande de posi
tie van een intellectuele

elzte

in de samenleving. 3. Men is van mening dat deze

intellectuele elite niet van staatswege gecontroleerd mag worden en claimt het
recht op een autonome universiteit. De Mansplannen vormen een wezenlijke aan
tasting van het privilege der intellectuelen· zeer velen aan de universiteit
kunnen zich dan ook verenigen met de critiek op het Maris-model.De traditionele,
democratische en revolutionaire visies convergeren op korte termijn in hun stre
ven naar het behoud van een onafhankelijke universiteit. Al spoedig echter ont
staan er fricties, voorlopig tussen studenten enerzijds en hoogleraren en uni
versitaire bestuurders anderzijds. De basis voor deze onenigheid is vooreerst
gelegen in het feit dat de laatstgenoemde groepering in meerderheid streeft naar
een handhaving van het professionele model terwijl de studenten een verregaande
democratisering van de universitaire verhoudingen voorstaan.Daar komt nog bij
dat de nota

Posthumus,

die steeds meer aandacht krijgt, de problemen van een an

dere kant bekijkt: daar gaat het om herprogrammering van het studieplan en een
betere regeling van de toestroming en doorstroming van studenten.De critiek op
deze nota komt vooral van studentenzijde:hun positie aan de universiteit wordt
bedreigd. Voor de wetenschappelijke staf daarentegen is het althans een voor
stel om de uit haar voegen gebarsten universiteit weer overeind te helpen.
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Het conflict van 1969 is dan ook in eerste instantie een intra-univer-

sitair conflict, dat zich in hoofdzaak afspeelt tussen twee geledingen van de
universiteit: hoogleraren/curatoren aan de ene, de studenten aan de andere
kant. De staf is verdeeld: met name aan de sociale en theologische faculteim

ten kiezen velen (evenals sommige hoogleraren) de zijde der studenten.

¡

De in ¡

mei gevoerde acties zouden wij nu willen typeren als een poging van studenten,
de professoren en het universitair bestuur te dwingen om de autonomie der universiteit t.a.v. de regering

te verdedigen en vervolgens de behouden, c.q.

heroverde zelfstandigheid der civitas

academica

aan haar burgers te delegeren.

Met andere woorden: het is een poging het democratiseringsproces op gang te
brengen voordat het te laat is, dat is voordat de plannen tot

rationalisering

en herprogrammering zijn ingevoerd.

Succes en

teleurstelling

De effecten van de gevoerde acties zijn moeilijk te bepalen. Voor som- '
migen betekenen ze een groot succes, anderen tonen zich teleurgesteld, weer an-·
deren herformuleren een onjuist gebleken strategie. Cueces heeft de studenten- '
actie onmiskenbaar gehad: het lijdt geen twijfel dat in de nota

Veringa wel
'

degelijk rekening gehouden is met studenten en dat dit primair geschiedde
naar aanleiding van de gevoerde acties. Vijf jaar eerder zou een dergelijke
wet ondenkbaar zijn geweest; vijf jaar later waarschijnlijk al evenzeer. Over
de beoordeling van de wet lopen de meningen - uiteraard - uiteen. Er is
stelling

teleur-

met name bij degenen die er teveel concessies aan de studenten in me-

nen te bespeuren.OT Teleurstelling ook bij degenen die verregaande democratiseringsmaatrcgelen voorstonden,maar die tot de ontdekking kwamen,dat meer -gezien de politieke verhoudingen- nu eenmaal niet haalbaar was. Zij ervoeren dat
de democratiscringsactics een sterk utopisch element bevatten, niet omdat gestreefd werd naar een democratische universiteit maar omdat men de vermetele
premisse hanteerde dat dit buiten regering en volksvertegenwoordiging om mogelijk zou zijn. Die veronderstelling was wereldvreemd, utopisch, maar tegelijkertijd begrijpelijk. Immers m e t alleen onder studenten, maar ook van de zijde
van de universitaire autoriteiten - met name aan de Nijmeegse universiteit,
die haar bijzondere

karakter benadrukte - werd de autonomic-gedachtc gekoes-

terd. Wanneer de Nijmeegse rector magnificus tijdens een massameeting op 6
mei 1969 mededeelt dat het overleg over de nieuwe universitaire structuren
vóór eind juli (de door Veringa gestelde termijn) afgerond moet zijn en iemand
van de aanwezigen vraagt: ("Moet dat) van de minister?", antwoordt hij: "dat is
ook aan de minister, maar daar hebben wij niet zoveel mee te maken (zaal: ap-
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plaudiseert, "ja juist", "zeer goed"), maar wij adviseren de minister natuur
lijk ook, daar kan hij zijn voordeel mee doen" (hilariteit).380 Opmerkelijker
nog is het dat wanneer de ТоеЪъоНіъпд op het Algemeen Voorloptg Reglement voor
een Bestuursstructuur

verschijnt (4 april 1970), de algemene inleiding zo on

geveer alle democratisermgsvoorstellen en -boekjes die m Nijmegen bekend
zijn de revue laat passeren, maar de Nota Vertnga

niet eens een vermelding

waard acht. Deze zelfoverschatting, die ook en vooral de studentenbeweging
aankleeft, is daarin gelegen dat men - gebiologeerd door de te hoog

geschatte

autoriteit van de senaat en de cui atoren - niet op de landelijke overheid re
kent. Het dralen van minister Veringa (zie p. 177) bevestigt het vermoeden
dat de universiteit gedemocratibcerd is als de hoogleraren 'om' zijn. Dat was
een utopie.
Ook de actie-leiding heeft zich vergist m de werkelijke verhoudingen.
Dat is eigenlijk opmerkelijk. Want wie het rapport bmversitevt

en

Ondernermng

naslaat, vindt er primair een politieke verhandeling die de vervlechting van
samenleving en universiteit aantoont. Toch vindt men de springplank van een
universitaire actie een geschikt middel, een goed begin. De diverse actiegroe
pen leveren de eerste aanzet, zij brengen de massa, in beweging. Vervolgens
echter worden zij op sleeptouw genomen door diezelfde massa. Nu kan men - wat
Nijmegen betreft - de herformulering van resoluties en moties (zie p. 176)
zien als een handige poging van de actie-groep,

via de eerste de beste aan

leiding (do Seda-kwcstie) geleidelijk toe te werken naar de eis tot democra
tisering. Wij zouden uillcn tegenwerpen,

dat de voorhoede gedwongen wordt

haar politieke aspiraties in te slikken en steeds meer rekening te houden met
datgene wat de meerderheid der studenten voor ogen staat.

dat is een demo

cratisering van de verhoudingen. Zij hopen een maatschappelijke identiteit te
verwerven door de universiteit te maken tot een proeftuin der democratie, die
model zal staan voor de verandering van onze samenleving en waarin zij - opge
leid tot 'democratisenngsdeskundigen' - een waardevolle en leidende rol kun
nen gaan vervullen. De revolutionaire voorhoede acht de institutionele kaders
waarbinnen deze functie vervuld zou kunnen worden te eng. Men dient echter te
beseffen dat voor veel studenten wel degelijk nieuwe beroepsperspectieven op
doemen. met name sociale wetenschappers boren tal van nieuwe op agogiek, psy
chologie en sociologie geënte, tot democratisering, c.q. zelf-realisatie strekkende beroepsvelden aan.
Len les wijzer en geenszins teleurgesteld - men bedrijft immers politiek - besluit de revolutionaire vleugel tot een herformulerzng

van de strate-

gie: in haar kern komt die er op neer dat een democratische universiteit nu

TABEL 3.13.

Politieke partijvoorkeur van de Nederlandse bevolking (1967 en 1970), Nijmeegse studenten (1968 en 1969), de totale groep van Nederlandse studenten (196Θ en 1969) en
voor 1969: Amsterdamse studenten (GU, VU, ASVA), studenten uit Tilburg, Leiden, Utrecht, Groningen en overige studenten.

^^^Studenten Neder^^^^^andse be-

XIV
XV
X
XI
XII
XIII
verkiezin Nijmeegse Nederlandse verkiezin- Nederlandse Nijmeegse
studenten
studenten
gen 2»· ka studenten studenten
gen prov.
Partijvoorkeur ^ ^ ^ ^ mer 1967
1969
1968
1968
staten 1970 1969

CPN

3.5

PSP

3

Totaal links

6.5

15.5

9

046

4.5

28.5

30

PvdA

23.5

18

18

XVI
XVII
XVIII
XIV
XX
XXI
Amsterdamse Amsterdamse Amsterdamse Tilburgse Leidse
Utrechtse
studenten
studenten
studenten
studenten studenten studenten
(CU) 1969
(VU) 1969
(ASVA) 1969 1969
1969
1969

XXII
XXIII
Groningse Overige
studenten studenten
1969
1969

2

4

1

-

2

-

1

3

-

-

1

13.5

2

15

32

19

16

19

44

7

II

12

6

16

32

21

16

20

47

7

11

13

9.5

8

22.5

17

26

19

27

22

22

25

21

22.5

17

8

1

11

9.3

22

6

7

6

11

7

8

13

5.3

-

3

7

6

8

5

12

12

11

24

II

3

15

13

7

10

61

5 7.6

60

34

51

50

47

46

5.3

3

-

1

8

2

2

Nieuw Links
PPR

2

Totaal sociaal demo
craten

28

46.5

ARP

10

2

CHL'

8

KVP

26.5

48

17.5

34"

1.5
8

8.5

49.9

38

8

2.5

-

7

2

-

-

1.3

1

-

1

2

3.3

3

20

3

15

1

1.3

1

9.5

3

2

1

2

3

4

1

9.3

-

-

1

2

3.3

5

Christenradicalen
Totaal confessio
nelen

44.5

19.5

16

42°

10.5

19

2

17.1

5

9.5

6

14

9.8

12

VVD

1 1

17

27

12

21.5

10

16

8

10

9 5

33

23

23.3

29

1

-

1.3

5

27

18

24

11

16

9.3

15

lOOÜ

1001

lOOZ

100'.

lOOÜ

13

4

32

907

1691

Rest

10

1.5

Totaal recht

21

18.5

TOTAAL
Ζ geen voorkeur
of weet niet

100%

100Z

8

Steekproefgroot te

6

2.5

I00Z

1007.

9.5
100%

3

2

36

25

7

100%

100%

30 3
100%

3.5
32.5
100%

II

8

15

5

'

6

10

12

12

12

998

85

173

77

'

35

109

151

101

267

') Ingevolge 1 ijstcombinaties zijn deze percentages hoger dan de som der onderscheiden partijen.
X, XIII

: Statistiek

XI

: Onderzoek Politicologische Faculteicsveremging Nijmegen; Hendnkse /Noldus, 1968 (met gepubliceerd). Nadere infonnatie: bijlage,

der

verkiezingen

XII

: Onderzoek Nederlandse Studenten Raad, NSR-gids

1967, 1970; CBS, Den Haag, 1967, 1970
par. 2.3, V15.

1968/69, p. 27.

XIV-XVII; XIX-XXIIT: Welters, L. Attituden
van studen'en,
verslag van een landelijk onderzoek, Rotterdam, 1971, p. 289. Ad kolom XIV en XIII: deze gegevens werden door ons gecorrigeerd naar de feitelijke
getalsverhoudingen van studenten over de diverse Hogescholen en Universiteiten in 1969 (zie CBS, kulturele
statistieken,
de studenten der universiteiten en hoge scholen in het studiejaar 1968/69 per 1 april 1969, Den Haag, 1 mei 1969). In kolom XXII zijn samengevat: de TH's Delft,
Eindhoven en Twente; de Landbouw Hoge School Uageningen; de Medische Faculteit en de Nederlandse Economische Hoge School Rotterdam,
XXVIII

: -nquête in opdracht
oan Vara-radio:
no. 18, 7 februari 1969, jrg. 18.

gehouden door het bureau inter/View, januari 1969. Voor een korte samenvatting: Propria

Cures,

jrg. 79, no. 13 en: NÜB,
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eenmaal niet gedij en kan in een ondemocratische samenleving en dat daarom het
actieterrein verlegd moet worden naar die samenleving. De diverse gedragsregels
die uit dit uitgangspunt werden afgeleid, komen in de volgende paragraaf ter
sprake. Daar ook zullen wij de hier geboden beschouwing over de democratiseringsacties verder doortrekken en tevens zal blijken hoc de situatie op de universi
teit sinds het einde der zestiger jaren wederom aanmerkelijk veranderd is.
De politieke

partij voorkeur van

studenten

Dat de massale steun voor de democratiseringsacties van 1968 en 1969
niet gerelateerd kon worden aan een duidelijke verlinksing in socialistische
richting ,bl ij kt wel uit de politieke part ij voorkeur van studenten in deze ja
ren (tabel 3.13, p. 190). In 1968 stemt Sl% der Nederlandse studiosi D'66 of
VVD. Een jaar later is de (links-)liberale aanhang afgenomen, maar nog altijd
goed voor 4 Ή . In Nijmegen is deze daling scherper: van 45,51 naar 21%; een
zeer grote groep studenten kiest er - evenals in Tilburg - voor de PSP (321)
maar toch

blijft de KVP er - althans relatief - zeer sterk (1968: 17,5°4;

1969: 15 à 19 a). In Amsterdam valt de grote aandacht voor de sociaal-democra0

tische partijen op. De PPR zet een eerste stap in wat een goede richting zal
blijken: ongeveer M% der studenten (aan de VU 24°4) geven hun stem aan de nieuwe radicalen. De CPN blijft overal op een - nauwelijks te percenteren - minimum: haar aanhang is sinds 1963 nauwelijks veranderd en zeker niet toegenomen.
De partij liad ook weinig aandacht voor de studentikoze jeugd. De Jonge concludeert dat "het werk onder studenten na 1920 tientallen jaren lang
381

melijk verwaarloosd is".

Pericles,

schro-

de communistische studentenafdeling, vond

weinig aanhang en had (aanvankelijk) weinig aandacht voor de typische situatie van de universitaire student. Geleidelijk - terwijl de koude-oorlog mentaliteit luwt - komt daarin verandering. Ferie^es-aanhangers worden actief
in de SVB en de partijleiding van de CPN gaat zich interesseren voor de studentenacties: de Maagdenhuisactie (door de PvdA - tegen de zin van Nieuw Links

-

afgekeurd) wordt ondersteund. CPN-bouwvakkers slaan een brug naar de studenten
in het Maagdenhuis; de uitgeverij Pegasus

verzorgt een door studenten geschre-

ven verslag van de Tilburgse 'beroerten' en in Politiek

en Cultuur

van juni

1969 wordt uitgebreid en met applaus ingegaan op de diverse acties. Men ontdekt in de student een kameraad. Zo stelde Marcus Bakker: "Waar het om gaat is
dat de arbeidersklasse de studentenstrijd moet aanschouwen als een deel

(curs.

ж

or.) van haar eigen actie en dat zij daarmee solidair І 5 " . Dit impliceert
dat men géén voorhoede-pretenties

heeft,maar daarvan was de revolutionaire

vleugel reeds op eigen kracht genezen. De CPN biedt een perspectief voor de-
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genen die hun actieterrein voortaan in de Nederlandse samenleving zien. Voors
hands blijft dit een zeer kleine groep; de pacifistische idealen van de PSP
hebben duidelijk meer werfkracht.
Tenslotte constateren wij een wederom toegenomen ontzuilingstendens
onder Nijmeegse studenten: nog slechts 171 stemt in 1968 -

more maiorum -

KVP (was in 1967: 2Ъ%); Б81 stemt linkser (was in 1967: 520ê). Landelijk stemt
in 1969 SOI linkser dan de vader (voor een nadere uitwerking, zie p.372 e.V.).
De overgrote meerderheid der studenten maakt de

'linkse' ontdekkings-

reis dus langs de heerbaan der parlementaire democratie. Wij hebben er in deze paragraaf reeds op gewezen dat de studentenbeweging intemat-Lonaal

georiën-

teerd was. Met name is er steeds aandacht voor de derde wereld en voor de buitenlandse politiek die de westerse samenleving dienaangaande voert. Anti-parlementaire, c.q. antidemocratische gevoelens spruiten - naar onze waarneming
- primair daaruit voort: zeer weinig studenten wensen een totalitair systeem
binnen

onze grenzen, maar velen constateren totalitaire, machtspolitieke acti-

viteiten van westerse 'democraten' buiten

Levensbeschouwelijke

voorkeuren van

onze grenzen.

studenten

Tenslotte een - bij gebrek aan nadere informatie - korte opmerking
over levensbeschouwelijke voorkeuren. Naar het zich laat aanzien neemt de belangstelling voor kerkelijke instituties ook in deze jaren verder af. Uit onderzoek blijkt dat in 1968 + 3506 der Nijmeegse studenten zichzelf niet langer
als "practiserend katholiek" ziet (91% is van katholieke komaf).383 Tegelijkertijd echter is onder studenten een groeiende interesse waar te nemen voor religieuze vernieuwingsbewegingen: in Utrecht, Amsterdam, Leiden en Tilburg ontwikkelen de studentenecclesia's zich tot 'critische gemeenten' .1Bt De derde
wereld-problematiek en de positie van de studenten(beweging) in onze samenleving worden er expliciet aan de orde gesteld. Politieke, persoonlijke en religieuze ervaringen worden in een voor studenten acceptabel kader geïntegreerd,
althans

dat is de opzet- Voor hoevelen de studentenparochies als alternatief

gediend hebben, konden wij niet achterhalen. Wel menen wij te kunnen zeggen
dat juist in Nijmegen er een geringere aandacht van critische studenten voor
' hun ' kerk is (en vice versa).^
Het confessionele karakter van de Nijmeegse universiteit komt in de
hier te bespreken periode niet in discussie. De commissie Schillebeeckx onderbreekt haar werkzaamheden, "omdat de vraag naar de maatschappelijke functie
van de universiteit naar aanleiding van de interne democratisering der universiteiten een intensievere studie vereist".386 De studentenbeweging houdt zich
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afzijdig: zij ontdekt enige opportuniteit m
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de katholiciteit. Een bijzondere

universiteit heeft duidelijk meer autonomie ten opzichte van de overheid dan
een eventuele 'rijks' -universiteit. In de houding van de gemiddelde student
overwegen desinteresse en afzijdigheid: uit een enquête anno 1968 blijkt dat
slechts 19° der studenten erkent,dat het confessionele karakter van de Nijmeegse universiteit "bepaalde functies dient"; maar slechts 14» heeft uitdrukkelijk
bezwaar tegen dit confessionele karakter.^ Het mag dan ook geen toeval heten
dat de KrU-werkgroep ConfessbonaHtezt
van de grond kwam.

PAR. 2.2.3

\vegens "gebrek aan belangstelling" niet

m

DE FACriONERING EN WLIIISERING

VAN DE STUDENTENBEWEGING

Wanneer het academisch jaar 1969-70 een aanvang neemt, blijkt al snel
dat ook binnen de studentenbeweging de onenigheid groeiende is en ook daar gesproken kan worden van een geletdelzjk

ubteerwallende

соаЬгЬъе.

Het "monoly-

tisch standpunt van studenten" waarvan Regtien sprak in zijn in juni 1969 uit
gekomen boekje De umversbteit

гп opstand,31*

raakt in zeer korte tijd veibnj-

zeld. De diverse actiegroepen en bewegingen - onder de druk van de democratiseringsacties bijeengehouden - vallen nu uiteen: oude tegenstellingen worden
manifest, nieuwe ontstaan. Het al sinds 1967 aanwijsbare tekort aan planning
en organisatie wordt nu in zijn uiteindelijke consequentie zichtbaar: de een
zijdige aandacht op het hier-en-nu van de concrete acties ontneemt de studen
tenbeweging een toekomstperspectief 6n haar massa-basis.
Terug naar de

collegebanken

Beginnen we met een kort overzicht van de diverse richtingen waarin
de studenten uiteengaan. Op de eerste plaats valt op, dat de massale aanhang
die de beweging in de jongstleden lente verworven had, in de herfst van 1969
verwaait. De overgrote meerderheid der studenten keert terug naar de college
banken en practicazalcn. Men is een ervaring - die al spoedig nostalgische
betekenis zal krijgen - rijker en een vage - nooit al te diepgewortelde - il
lusie armer. Nu Veringa gesproken heeft, is voor de mecsten de zaak afgedaan.
Een totale omwenteling van de samenleving en een confrontatie met de Neder
landse overheid had hen nooit voor ogen gestaan, aangekomen bij de grenzen van
de parlementaire beslissing, wordt halt gehouden. Daarmede zijn de diverse be
weegredenen waarom

er pas-op-de-plaats gemaakt werd, nog niet onder één noe-

mer gebracht. Onderzoek ontbreekt op dit punt; wij wagen ons hier slechts aan
een opsomming van argumentaties en verklaringen die

- naar onze indruk - de
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weer studerende studenten voor de geest zweefden. Sommigen, waarschijnlijk
zeer weinigen, zijn tevreden met het bereikte;390 anderen kwelt de zorg voor de
toekomstige carrière op de lange, het behoud van de toelage op de korte termijn; weer anderen gevoeleneen groeiende antipathie jegens de politieke, steeds
verder naar links opschuivende aspiraties van de studentenbeweging, die de
meerderheid nu eenmaal niet deelde. Tenslotte zijner die de beweging een gebrek aan
menselijkheid verwijten: in het abstracte getheoretiseer vervluchtigt naar hun
oordeel de aandacht voor het persoonlijke - met geboorte en dood, liefde en
last beladen - leven van ieder mens. liet venvijt van'privatisering1 of emancipatie-egoïsme is dan snel gemaakt, maar velen deert het niet. Er is - tenslotte
- onverschilligheid, actiemoehcid; er groeit inertie uit het pijnlijke besef
van zelfoverschatting.
Het is niet eenvoudig de massale uittocht anno 1969/70 te typeren, het
blijft bij een gissing, een opsomming. Wel weten we wat niet

gebeurd is: de weg

terug naar de oude gezelligheidsverenigingcn is (voorlopig) hermetisch afgesloten. Het gezellighcidsleven verdwijnt rond 1969/7Ü in zijn oude structuur vrijwel compleet; alternatieven komen voorshands niet van de grond.391 Ook in dit
opzicht is de samenhang uit de studentenwereld. Identiteit en/of gezelligheid
doet men niet langer op in het verband van grote - typisch op studenten gerichte - verenigingen. Men moet op zoek, moet kiezen: zijn eigen café, zijn eigen
vriendengroep, zijn eigen politieke visie.
Factionevincj
Degenen die in de voorgaande periode de beweging gedragen hebben en
daarin hun tijd en toekomstplannen investeerden, blijven actief. Maar ook hen
ontbreekt een integratici kader. Er is een blijvend onvermogen deel-successen
te verwerken. Onder het motto "van gewichtige besturen naar effectieve actiegroepen" zet de NSR (= SVB = een paar enthousiaste bestuurders) zijn beleid
voort, maar een goed jaar later wordt de nationale organisatie - in totale
wanorde geraakt (ook financieel) - geliquideerd. De studentengids anno 19707 1 , ж bevat alleen een lange, hoogst onvolledige, lijst van zeker 60 organisa
ties. Regtien's advies ("iedere student ook de toevallige student-lezer van
deze regels, kan in principe zo'n actiecomité maken"393) was blijkbaar niet aan
dovemans oren gericht. Alhoewel de diverse groeperingen organisatorisch vaak
weinig connecties hebben, kunnen ze wat hun doelstellingen betreft tot 4 dimensies gereduceerd worden: 1. politieke

actiegroepen,

comités en werkgroepen die

de ontwikkelingen over de gehele aardbol heen nauwlettend in het oog houden;
daarnaast zijn er de diverse politieke-partijafdelingen waarin studenten actief
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worden (met name PSP en CPN); 2. emancvpatoxce

groeperingen

(onder andere

'Dolle Mina' en werkgroepen ten aanzien van de homosexualiteit); 3e. de sinds
1970 aan betekenis en aanhang winnende subcultuur,

Provadya?-Holland

die in

van alles en nog wat integreert: "Underground, politisering, mindboms, subcultuur, aksie, nieuwe wereld, legalisatie van drugs, communicatie, anarchisme, popmuziek, langharig tuig, sociale bewustwording, oranje vrijstaat, dropouts: en dat in meer dan 80 aangesloten steden". In Nijmegen vindt de'subcultuurder'een home m

'Doornroosje' en enige tijd later in de tot open centrum

geëvolueerde studentenvereniging Diogenes.

Geleidelijk neemt - beginnend in

de subcultuur - de aandacht voor de Oosterse religies en filosofieën toe; 4.
tenslotte zijn er de diverse plaatselbjke
nieuwe benaming grondraden

studentenorganisaties,

die onder de

een voorlopig kwijnend bestaan leiden. (Uur aantal

is bij het zoeven genoemde getal van 60 overigens niet meegerekend.)

Onze

doelstelling
Het zal niet eenvoudig zijn deze veelheid van bewegingen te analyseren.

Om redenen van haalbaarheid en opportuniteit (gezien de doelstelling van het
onderzoek) zullen wij hier primair ingaan op die ontwikkelingen, die sinds
1969 in de acties en organisaties van Nijmeegse

studenten

te vinden

zijn.

Slechts hier en daar wordt aangeknoopt bij de landelijke ontwikkelingen.3* Vervolgens zullen wij pogen de in de zeventiger jaren wederom veranderde relatie
samenleving/universiteit en de gevolgen daarvan voor de studenten(beweging),
te omschrijven. Tot slot volgt, gewoontegetrouw, een beschrijving van de politieke en levensbeschouwelijke kaart der studentenwereld.

De troika
In de voorgaande paragraaf hebben wij laten zien hoe de studenten tegen
het einde der zestiger jaren op zoek gaan naar hun maatschappelijke identiteit.
Dit zoekproces, dat m de zeventiger jaren wordt voortgezet, beweegt zich op
drie niveaus: Ie. op dat van de student
langen; 2e. op dat der unioersiteit,
samenleving

met zijn materiele en geestelijke be-

der wetenschap; 3e. op het niveau van de

en de diverse groeperingen die daarin een rol spelen. De strategie-

en van de diverse studentenorganisaties zullen wij uitgaande van deze driedeling beschrijven. Wij zullen zien hoe steeds weer verschillende accenten worden gelegd: soms poogt men de drie niveaus te integreren, soms ligt het accent
duidelijk op één van de drie. Afhankelijk van de doelstelling die men voor ogen heeft, de strategie die men volgt en de terugkoppelingen die - op basis
van concrete ervaringen en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen - plaatsvin-
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den, kunnen de diverse oiganisaties in hun historische ontwikkeling gevolgd
morden. In schema 3.5 zijn de elementen die in de in deze beschrijving steeds
weer zullen terugkeren in beeld gebracht:
SCHbilA 3.5 · De studentenbeweging in het spanningsveld
van student, universiteit en samenleving.
materiële
belangen

student
universiteit
wetenschap
samenleving
instituties

geestelijke
belangen

Wij zullen zien hoe iedere studentenorganisatie steeds ueer een poging
doet

deze troika van student-universiteit-samenleving te mennen. Daartoe zul-

len zij steeds aangeven wat hun positie is op de diverse niveaus. Zo zal men
zich afvragen wat studentenbelangen zijn, of deze materieel dan wel ideëel gedefinieerd moeten worden en óf ze wel als uitgangspunt van de beweging mogen
gelden. Ten aanzien van universiteit en wetenschap staat de vraag naar hun
critische c.q. 'aufklarende' functie centraal. De verhouding met de samenleving zal steeds bepaald worden door de vraag of men al dan niet moet samenwerken met bestaande organisaties (zoals de politieke partijen en de vakbeweging).

Op zoek naar

alternatzeven

Wij hebben in het voorgaande uitvoerig bericht over de beginperiode
van de SVB en zagen hoe de materiele belangenbehartiging aanvankelijk centraal
stond; als opponent fungeerde het Ministerie van Onderwijs. Het syndicalisme
was een poging om de beweging vanuit een maatschappijvisie te duiden. Al spoedig echter werd het accent gelegd op de universiteit en de wetenschap als critische instanties. Hier en daar spelen meer subjectieve, van PROVO geërfde,
visies mee, maar primair beoogt de KrU, zeker in Nijmegen, de democratisering
van de universiteit die daarmee het proefstation voor toekomstige maatschappelijke verandering wordt; studenten (vooral de sociale wetenschappers onder hen)
wensen opgeleid te worden tot 'democratiseringsdeskundigen'.
Het regeringsingrijpen onthulde het utopische karakter van deze strategie. Studenten moeten op zoek naar alternatieven. Voor een beschrijving daarvan bepalen wij ons in eerste instantie tot een analyse van de diverse - zonder uitzondering- links georiënteerde studentenorganisaties. Pas daarna zullen
wij ons de vraag stellen of het dan slechts gaat om de acta

et gesta

van deze
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bewegingen alleen, of dat zij een uitdrukking vormen van wat onder bredere
lagen van de univeisiteitsbevolkmg leeft.
Antiparlementansme

Gekeerd door de wal van regering en parlement, reageert de beweging
met de vaststelling dat het bestel niet deugt: de democratie is slechts schone
schijn, het parlement is een machteloos praathuis. In de 'zomeruniversiteit'
die in de academische vacantie (1969) te Nijmegen georganiseerd wordt, gaat het
om de оггігек

op de pavlementaire

demoaratъе.

^ 5 Socialisme, marxisme, communis

me komen als alternatieve politieke systemen m

de belangstelling. De centrale

vraag luidt dan wat de positie van de intellectueel (c.q. student) in de klas
senstrijd is. De samenleving staat nu expliciet voorop m

de strategie der be

weging .
Ltnkse

openbaarheыі
loch

constateren wij in eerste instantie hoe gepoogd wordt de strategie

van de Nijmeegse KrU voort te zetten. Zo heet het in het USN-vademecuum 196970'. "voor de USN is de democratisering van de universiteit het eerste politieke
doel .... het uiteindelijke doel

moet altijd de democratisering en humanise

ring van de maatschappij zijn". ^6 Wederom wordt (in oktober) een universitaire
actie op touw gezet, wederom uordt een tegermota uitgebracht, nu als reactie
op de plannen van de minister van Onderwijs: Afota Veringa,
democratbsering

de grenzen

aan de

(november 1969). Deze beschouwing was een der eerste uitgaven

van de SUN [Зосгаігвіівске

Uitgeverbj

Мг^тедеп). De SUN werd in november 1969

opgericht vanuit de USN. Men hoopte aldus een "linkse openbaarheid" te creëren
die het mogelijk zou moeten maken ,
continueren.

de discussie in "de linkse beweging" te

Het oude KrU-verleden is - naar personen en aanpak - duidelijk

herkenbaar. Nieuw is de uitdrukkelijke aandacht voor marxistische literatuur:
enkele klassieken worden vertaald, ook heeft men aandacht voor de vergeten en
vergeelde werken van Nederlandse marxisten (Pannekoek, Henriette Roland Holst,
Gorter). De cntische theorie geraakt op de achtergrond; de voorhoedestrategie
zoals die in de randgroepentheorie omschreven was, wordt verlaten: het primaat
van de arbeidersklasse wordt in ere hersteld. Wel blijft de SUN sterk de nadruk leggen op theorie en wetenschap: zij acht het mede haar taak het wetenschappelijk gehalte van de linkse beweging op peil te houden. De student (de
intellectueel) geldt dus m e t langer als de drager van de revolutie (gezien
zijn maatschappelijke positie), maar blijft een belangrijke rol spelen in het
proces: hij is in staat de beweging de nodige theoretische kennis te verschaf-
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fen. Alleen in die zin кап nog van een A/Oorhoedestrategie gesproken worden.
Subcultuur
Mede omdat haar succes taant (zeer veel studenten nemen de draad van
hun 'burgerlijke' studie weer op), komt er echter steeds meer cntiek op deze
'wetenschappelijke' strategie. Met name constateren wij in 1969/70 een op
bloeiende interesse voor de subjectieve sfeer: de subcultuur en de diverse
emancipatoire groeperingen zijn voor velen een welkom antidotum tegen de theo
retische en abstracte KrU-periode. In Aksze,
de subcultuur

het nieuwe blad van de NSR, wordt

heftig becritisccrd om haar a-politieke, individualistische, op

persoonlijke zelfbevrediging gerichte doelstelling, "de subcultuur dringt niet
door tot de essentiële knooppunten van de macht .... De subcultuur is gemakkelijk commercieel te benutten, ze is alleen een afzetmarkt met een specifiek
behoeftepatroon

de grote weigering is dus geen weigering maar een modus

vivendi, een aanpassingswij ze. bn dat kan ook m e t anders. Binnen het kapitalistische systeem kan men geen socialistische eilandjes creëren, die zich volledig aan de primaire wetten van het kapitalisme zouden kunnen onttrekken".m
De opper-kabouter Roel van Duyn en studentenleidcr Ton Rcgticn houden in De
Ьгеиые Ьгпге van april 1970 hun later veel geciteerde tweespraak. Ondanks het
feit dat beidende bestaande cultuur (en de maatschappelijke structuur) met
nauwelijks te ondeischeiden heftigheid verwerpen, lopen hun strategische visies
nu ι lem er uiteen

de één denkt in "relaties tussen mensen", de ander in "struc

turen", wat voor Van üuyn de politieke piactijk bij uitstek is, noemt Regtien
"aangepaste vrijetijdsbesteding" of in het beste geval "politieke vrijetijdsbesteding".399 De aloude tegenstelling tussen de yogi en de commissaris (zoals
door Koestier beschreven100) heeft aldus ook binnen de enge grenzen van de Nederlandse studentenbeweging haar parallel.
Етапсграіге
De cntiek die geuit wordt op de subculturele organisaties, geldt in
grote trekken ook voor de етапвграЬоъге

bewegingen.

Nu is er essentieel ver

schil tussen beide, het kenmerkende voor iedere emancipatoire beweging is er
ons inziens in gelegen,dat zij de maatschappelijke context expliciet in haar
analyse betrekt. Omdat het subjectief ervaren tekort het eeiste uitgangspunt
blijft, is er echter geen duidelnke (op voorhand socialistische) maatschappij
visie uitte herleiden. Juist deze politieke polyinterpretabiliteit benauwt
de socialistische studenten. Zij zijn bevreesd dat de nroblcmatiek 'gepsycho
logiseerd' wordt, dat men zich terug gaat trekken uit de linkse openbaarheid
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en overgaat tot het vestigen van een "potentieel a-politieke intimiteit".
Bovendien, een goede socialist moet m e t bang zijn voor enige ascese in zijn
persoonlijke leefwereld, ook hij dient 'zijn vader en moeder te verlaten' .
Роігігек

er

етапаграіге

Hier en daar zijn pogingen ondernomen socialisme en émancipâtie/subcultuur (vaak in elkaar overvloeiend) rechtstreeks te verbinden. In woon- en
werkgemeenschappen (met name m de SEXPOL beweging^) wordt gepoogd een socialistische intimiteit c.q. een intiem socialisme tot bloei te brengen. Het mislukken van deze pogingen maakt echter duidelijk hoe moeilijk het is de beoogde
integratie te verwezenlijken: de één raakt verloren m het alsmaar discussieren over de samenleving, de ander wordt het alsmaar werken aan jezelf en je
directe omgeving een te enge, te banale levenstaak.
De discussie tussen structuur-vorsers en emancipatoir/subcultureel ingestelde geesten, is tot op de dag van vandaag een belangrijk issue in de studentenwereld. Toch is ze

in de eerste periode na de democratisermgsbewcging

- althans binnen de georganiseerde studentenwereld - nog secundair. Wat in
eerste instantie prevaleert, is de tegenstelling tussen degenen die de wetenschap
(en in mindere mate de universiteit) een belangrijke plaats toekennen in de
'revolutionaire stujd' en degenen die directe actie piefercicn. Op dit punt
was ook de discussie binnen de late

van Studenten

Nbjrnegen gericht. Op de dy-

namiek vein deze discussie en de organisatorische perikelen die er uit voortsproten, zullen wij nu ingaan.
¡Uerarchie

m de

орроагіге

Al tijdens de KiU-penode was er critick op de elitaire trekken in de
linkse beweging. Llitair was de beweging, zo werd beweerd, in twee opzichtenenerzijds omdat alleen de topfiguren ('bonzen') in staat bleken het theoretische
jargon van de KrU te begrijpen en te hanteren

de verhouding leraar-leerling,

die men in de universitaire onderwijsstructuur als autoritair en verwerpelijk
cntiscerde, doemde ook binnen de poorten van de alternatieve universiteit op;
anderzijds was er critiek op de voorhoedepretentic van studenten, de arbeiders
noemden zij verburgerlijkt, de wetenschap was productiefactor nummer 1 en stu
denten zouden aldus een belangrijke rol spelen m het revolutionaire proces.Bei
de punten van ciitiek convergeren steeds meer m de opvatting dat het abstracte,
wetenschappenike uitgangspunt van de studentenvoorhoede m e t aansluit bij de
belangen en de leefwereld van de arbeidersklasse, geen bijdrage kan leveren aan
de totale oplossing van sociale problemen en dus de revolutie traineert.
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Deze opvatting - die voorheen slechts bij een kleine minderheid aan-

sloeg, zoals de actiegroep Nijmegen die al in de loop van 1968 uit de KrU stapte1*2 - wint nu gaandeweg terrein. In november 1969 komt een groep van "verontrusten" (uit de PSP, ASSON en Politeia

afkomstig) bijeen in openbare vergadering:

men pleit voor concrete anti-kapitalistische actie, voor meer contact met de
bevolking. De spanningen binnen de USN nemen toe.410 Februari 1970 stellen enkele bestuursleden van de USN

de structuur van de eigen organisatie aan de kaak:

"niet alleen in de kapitalistische maatschappij wordt de meerderheid onderdrukt.
Dit geldt ook binnen de linkse oppositie. Ook daar onderdrukt een minderheid
een meerderheid, ook daar legt een minderheid haar wil op aan de meerderheid
....

Binnen de linkse oppositie duldt het topkader ook geen interne democra-

tie". Ook de SUN krijgt het zwaar te verduren: men spreekt van: "een terugkeer
naar bepaalde trekken in de KrU: een kleine kem van ideologen zonder contact
met activisten van diverse pluimage". Kortom, er is "hiërarchie in de oppositie". Opvallend is het bovendien dat twee van de ondertekenaars voorstanders
zijn van een hernieuwde aandacht voor studenten-belangenbehartigmg: in een
aparte oproep stellen zij de oprichting voor van een Centrum voor
Diensten

Sociale

dat belangenbehartiging en socialisme integreert.14* Voorlopig echter

slaat dit laatste idee niet aan. De eigen belangenbehartiging blijft taboe in
de studentenbeweging: het odium dat er sinds 1967 op rust, zal voorlopig niet
verdwijnen.
De Krahl

Schmierer-discussie

Het USN-bestuur gaat ten onder in deze 'paleis-revolutie' en een nieuwe
ploeg voltooit de voorbereiding van een op 6, 7 en 8 maart te houden congtes
dat nieuw elan moet geven aan de beweging. Het hoofdthema van dit congres vormt
de zogenaamde Krahl Schmierer-discussie. Krahl had -als modificatie van de randgroepentheorie van Marcuse- de idee van de totaal-arbeider

geponeerd. Deze theo-

rie komt in haar kern op het volgende neer: de voortschrijdende arbeidsverdeling
heeft tot gevolg gehad dat het totale productieproces over -naar functie en
niveau onderscheiden- groepen arbeiders verdeeld is. Tezamen vormen zij de totaal-arbeider; de intellectueel is het hoofd van de totaal-arbeider; er is aldus een directe link tussen arbeider en intellectueel, er is concrete lotsverbondenheid. In tegenstelling tot Marcuse plaatst Krahl de uiteindelijke zin van
de universitaire acties in het perspectief van de arbeidersstrijd. Het intellectualisme van de hoofd-arbeider (de academicus, de student) heeft handen en voeten gekregen, dit zonder zijn roeping te verliezen.46 De opstelling van de SUNsympathisanten én de CPN-aanhangers menen wij in deze visie te herkennen.
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van de studentenbewegz-ng

- komt tot

een geheel andere slotsom. In dit artikel wordt grondig afgerekend met de pretenties die de studentenbevveging had en wordt een nieuw perspectief geboden.
Op de eerste plaats stelt Schmierer vast,dat niet voor alle wetenschappen geldt
dat zij productiefactor nummer 1 zijn. Het geldt alleen voor die wetenschappen

die een bijdrage leveren aan de productie van 'meerwaarde' (de natuurwe-

tenschappen). Op de tweede plaats, aldus Schmierer, vormen de studenten géén
revolutionaire klasse omdat zij (nog) niet produceren en dus niet onder het kapitaal staan. Zij kunnen bijgevolg hun revolutionair

bewustzijn slechts ont-

lenen aan de arbeidersklasse. Voor de beroepspractijk (na afloop van de studie)
betekent dit dat bèta-wetenschappers (die "productief" zijn en bijdragen aan
de accumulatie van de "mcerwaarde") vanuit hun vak en vanuit hun beroepspractijk gemotiveerd kunnen worden tot revolutionaire activiteiten en een dito bewustzijn kunnen opbouwen. ^6 Voor de maatschappij -wetenschappers is dit echter
te

enen male onmogelijk

het vak dat sociologen bijvoorbeeld leren is alleen

geschikt als beheers- en manipulatietechniek. Men kan dat vak op deze functie
becutiseren maar. "de methoden van de burgerlijke wetenschap en de cntische
theoiie zijn niet bruikbaar voor het ontwikkelen van een socialistische theorie. Dit betekent dat bijvoorbeeld een sociologie-student

wel een socialisti-

sche theorie kan ontwikkelen door (de arbeiders) in de practijk te helpen bij
hun klassenstrijd, maar dat een uitgebreide kennis van de burgerlijke sociologie en bijvoorbeeld afstuderen niet nodig is. Voor de sociologen bestaat er
als socioloog (met kennis van de burgerlijke sociologie) geen revolutionaire
beroepspractijk". ^7
Beide visies (van Schmierer en van Krahl) rekenen af met de voorhoedepretenties van de studentenbeweging en ontroven de student zijn moeizaam verworven identiteit als voortrekker in de democratisermgsbeweging. Beide visies
impliceren dat er een maatschap^eltjke

strzjd

gevoerd moet worden, de univer-

siteit kan als verloren beschouwd worden. Het alternatief: men sluite zich aan
bij politieke bewegingen, richte zich tot de arbeiders om hen een hoofd op de
brede romp te verschaffen, of - zoals Schmierer propageert - zich aan hun revolutionaire bewustzijn te laven, lussen deze twee alternatieven gemanoeuvreerd
- beide ontnemen de student een eigen identiteit - bezwijkt menig student. De
USN, aan het begin van het studiejaar 1969/70 een vereniging met +_ 35S0 leden
(dat is ongeveer 40°» van de toenmalige studentenbevolking^) gaat er geheel
aan ten gronde, een jaar lang verneemt men er weinig van. l\at overblijft
is een lange lijst van actiegroepen en politieke bewegingen. Op één ervan, de
"arxtstbes

Lerzmstzese

Studenten

Bond (MLS), zullen wij wat dieper ingaan.
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Hoedt U voor de

voorhoede

Het anti-mtellectuele moment dat wij in de hoogst ingewikkelde (hier
en daar echter volstrekt onlogische) theorie van Schmierer menen te onderkennen, ^ spreekt diverse studenten - uiteraard vooral sociale

wetenschappers -

aan; voor sommigen \vordt het tot uitgangspunt. Hun devies luidt: "Hoedt U voor
de voorhoede". Het uitgangspunt is - en dat wordt steeds weer herhaald - "simpel"; het program is "concreet": "de taal van de theorie moet altijd de taal
zijn van wat wij de 'massa' noemen

...

een echte voorhoede ziet de problemen

van de mensen, venvoordt deze en stelt de mensen in staat die problemen zelf
op te lossen. Dit is allemaal simpel".'*10 Studenten dienen daadwerkelijk te proletanseren en af te dalen (c.q. op te stijgen) naar de bclc\ringswereld van
de arbeidersklasse. De taal die men spreekt, het werk dat men verricht, de
plaats waar men leeft, het doel uaarvoor men leeft .... dit alles ontleent men
aan de arbeidersklasse. Dat de ideeën van de grote roerganger Мао Tse Tocng
weldra de koers die men vaart medebepalen, is daarmede vanzelfsprekend.
De Marxist-i-es ЬепгпгьЬгезе

StudenLen

Bond

Voor het genoemde identificatieproces, waarin de studentenbeweging
voor het eerst haar academische belangstelling opgeeft, wordt begin 1970 een
organisatorisch kader geschapen als vanuit de Kormumstische
hederland
tenbond
Dien

marxisttsah

Zenimstvsah

(KENml) de 'ylarxisties

EetiheiasparLij
Leninistiese

Studen-

(MLS) wordt opgericht. April 1970 verschijnt de eerste aflevering van

het volk,

het blad der MLS. De Imkspolitieke signatuur van de bond na

dert - althans voor Nederlandse begrippen - de limiet van het denkbare: men
staat links van de CPN. De KbN werd opgericht vanuit het Marxistisch
tbsah

Centrwr

Nederland

(MLCN), een groepering die m

Leninis-

1964 de CPN verliet. De

CPN noemt men revisionistisch,het vigerende staatsapparaat in Rusland wordt de
zelfde kwalificatie toebedacht. Het Chinese communisme wordt ten voorbeeld ge
steld.
Het aantal studenten dat de MLS organiseert, blijft steeds k l e m . Naar
wij her en der vernamen waren er in Nijmegen maximaal 30 leden; Ilarmsen noemt
het getal van 15 actieve leden. ^11 De invloed die deze studentenbond gedurende
korte tijd verwerft, is onevenredig groter. Al snel is de MLS de enige lande
lijk georganiseerde studentengroepering. De organisatie is strak en het lid
maatschap schept voor de leden tal van verplichtingen zoals de colportage met
bladen en het volgen van een cursus Marxisme-Lenmisme. Bij dit onderricht
wordt de KrU-fase uiteraard scherp becntisccrd. De theorieën uit die periode
noemt men elitair en idealistisch: de protagonisten ervan lijden onder een
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dubbelzinnig klassebewustzijn,omdat zij m hun klasse-positie als hoofdarbeider m het beste geval slechts indirect tegenover het kapitaal staan. Bijgevolg koesteren zrj de illusie dat "de gewelddadige revolutie door een proces van
revolutionaire hervormingen vervangen kan \vorden". De materialistische basis
van het marxisme moet hersteld worden en daartoe moet de aandacht gericht worden op de klasse der handarbeiders, de enige die werkelijk en direct tegenover
het kapitaal staat. Voor de MLS-leden betekent dit. "luisteren naar de arbeiders om te leren wat er onder hen leeft, deze ideeën en problemen systematiseren en concretiseren. Γη ze daarna in de vorm van practische voorstellen en
suggesties weer voorleggen aan de arbeiders. Dit alles natuurlijk in nauwe sa
menwerking met en onder leiding van ervaren communisten".1*12
De MLS: een

studentenbeweging?

Studenten representeren - aldus de MLS-filosofie - geen revolutionaire
klasse. Bovendien is men niet bereid actie te voeren voor een kleine minder
heid van de Nedeilandse jeugd (+ 3o) die bovendien al geprivilegieerd is. Dat
de MLS, op dit punt althans, de opvattingen van het volk 'dient' , blijkt uit
het verkiezingsonderzoek van 1972: in een lijst van 13 bevolkingsgroepen wor
den studenten - na mensen met hogere inkomens, ambtenaren en werkgevers - als
de meest bevoorrechte groep genoemd....43 De MLS verbindt aan deze uitgangsstel
ling de conclusie dat de universiteit geen politieke arena is en dat studenten
alleen interessant zijn als recrutcrmgspotentieel voor de beweging. Universi
taire acties worden aangegrepen ("er kan geen strijd genoeg zijn, ook aan de
universiteit niet"'*IL), maar het gaat daarbij slechts om de onthullende en wer
vende functies van dergelijke acties. Zij zijn nooit doel op zich, of ze sla
gen of niet is secundair: "ons werk onder de studenten en überhaupt elke actie
van studenten moeten wij analyseren vanuit het standpunt \an de arbeidersklasse. Dat wil zeggen: elke actie die wij op de academies en universiteiten ondersteunen, moet de belangen van de arbeidersklasse dienen, moet brede lagen
van de studenten rijp maken voor een bondgenootschap in de revolutionaire
strijd, moet beuerken dat de meest bewuste studenten zichzelf in dienst stellen van de strijd van de arbeidersklasse voor het socialisme, dat de revolutionaire theorie van het marxismc-lenimsmc zich verbieidt en de invloed van de
burgerlijke ideologie teruggedrongen wordt"."15 Het anti-intellectualisme, dat
Schmierer nog voor de sociale-wetenschappers reserveerde, wordt nu totaal.
De student die het volk dient, stopt met studeren. Wanneer een //Ì/S-verslaggever de vraag steltwat een medische student voor de arbeidersklasse kan doen,
luidt het boute antwoord: "niet veel, omdat de problemen van de arbeiders al-
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leen opgelost worden door politieke strijd en niet door medisch ingrijpen. Pas
m

een latere fase kunnen zij als artsen ingeschakeld worden"'.'16
De MLS beschouwde zichzelf niettemin als "de enige sterke, landelijke

studentenorganisatie., .en de opvolger \an de antiautoritaire studentenbeweging op een hoger politiek niveau"1;17 Het aanvankelijke succes van de MLS -dat
ongetwijfeld mede als gevolg van het organisatorische vacuum (met name m de
Nijmeegse studentenwereld) kon ontstaan- blijkt echter moeilijk te continueren.
Het extreme karakter dor MLS en vooral haar gebrek aan belangstelling voor
wetenschap, univeisiteit én student, maken haar als studentenbeweging ongeschikt.
Zij ontnam de student zijn identiteit en mtellectualiteit

De M S had gepro-

beerd de ingewikkelde problematiek aangaande de maatschappelijke identiteit
van de student op te lossen door een tweetal niveau's te abstraheren, deze
weg te denken. Dat was een ideologische truc, het was een poging een probleem

¡

(en wel dat aangaande "de positie van de intellectueel in de klassenstrijd")
op te lossen, door "simpelweg" te ontkennen dat het bestaat.
OSN op

(

poten.
De monopoliepositie van de "41 S woidt dan ook ernstig bedreigd^anncer

begin 1971 stemmen opgaan

de Urne oan Studenten

Nbjmegca nieuw leven in te

blazen. Sinds het congres van maart 1СГ0 was er van een gcoiganiseeide Unie
geen sprake meer. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Amsterdam, waar de ASV\ als
studentenvakbond bleef opereren^1B kende Nijmegen gedurende ongeveer een jaar
geen alternatief vooi de MIS

de US\ slaagde er m e t m de Krahl Schmicrer-dis-

cussic m termen van actie en organisatie te vertalen, lal van trouwe leden
waren ν ei duenen m de diverse politieke actiegroepen.
Op 3 maart 1971 wordt tijdens een openbare studcntcnvergadeimg gepoogd
de USN als "brede democratische studentenbeweging" weer "op poten" te zetten.
Goed honderd studenten komen daartoe bijeen. Tot onze niet geringe verbazing
-wellicht zijn wij hi ei getuige van een uniek voorval in de geschiedenis van
het Nederlandse verenigingswezen- slaagt deze samenkomst slechts op liet nipper
tje van de aanwezigen stemmen er slechts 54 vóór een hei oprichting van de
USN, voorts worden 52 stemmen tegen en 8 onthoudingen geteldï19 Enthousiast en
veelbelovend kon een dergelijke start niet genoemd worden. In de propaganda
van de USN wordt hierom

m e t getreurd en heet het al snel "dat op 3 maart

1971 een honderdtal studenten

vaststellen

dat een al-omvattende studen-

tenorganisatie m e t meer bestaat...., maar absoluut noodzakelijk is om de beweging

uit het slop te halcn"!i2CI
Het programma van de US\ stelt een drietal zaken centraal

"ten eerste
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moet de strijd voor een democratische universiteit en wetenschap worden voortgezet

Ten tweede moet de strijd voor de materiele belangen weer worden op-

genomen

Ten derde moeten wij ons blijven aansluiten bij algemeen democra-

tische acties"';21 De drie niveau's die wij m

het schema op p. 196 aangaven

worden nu expliciet vernoemd. De USN onderneemt daarmede althans een poging om
de sferen waarin de student zich beweegt in haar beschouwing te betrekken. De
vraag wordt dan uiteraard hoe dit complexe geheel organisatorisch en ideologisch geïntegreerd zou moeten worden. Daarin slaagt men naar onze mening voorshands niet. De drie programmapunten vormen een optelsom van datgene wat de
studentenbeweging in de zestiger jaren bewogen heeft: de democratisering van
de universiteit en de materiele belangenbehartiging (die vanaf 1967 enigszins
op de achtergrond geraakt was) hebben wij reeds besproken als de centrale topics van het voorbije decennium. Het derde actiepunt is betrekkelijk nieuw:
uitdrukkelijker dan voorheen zoekt men aansluiting bij links georiënteerde
groeperingen m de samenleving, D'66, PPR, PvdA, maar vooraldcPSP(en later de
CPN) ziet men als partners in de strijd tegen rechts, voorts kan het N W (en
dan met name de ABVA) een bondgenoot zijn in die strijd. Ook de USN richt hiermede haar ogen op de maatschappij: ook haar politieke perspectief is nu gelegen
in de verandering van de Nederlandse samenleving. Dat studenten alléén daartoe
m

staat zijn en dat aansluiting bij groepen in die samenleving noodzakelijk

is, is uit de mislukking van democratisermgsacties wel duidelijk geworden.
De proeftuingedachte van 1969 (via de universiteit de samenleving veranderen)
wordt verlaten. Men volgt nu als het ware de omgekeerde strategie: geruggesteund door de linkse beweging hoopt men te komen tot een behoud c.q. uitbouw
van de democratisermgsmaatregelen en een verzet tegen technische reorganisaties (herstructurering).
Het landelzjk

overleg

grondraden

(LOG).

De reactivering van de USN wordt ingezet op een moment dat ook landelijk
de studentenbeweging pogingen onderneemt de'touwtjes',die haar nog met het roemruchte verleden verbinden, te bundelen. Juni 1971 wordt het Landelijk
Grondraden

(LOG) opgericht, de USN sluit zich er bij aan.

Overleg

Binnen het LOG

speelt de ASVA voorshands een centrale rol; deze Amsterdamse studentenvereniging
(die dan nauwe contacten met de CPN onderhoudt) was -ondanks een aanzienlijke
teruggang m
роігігеке

vakbond

ledental- overeind gebleven en ontwikkelde het concept van de
de belangenbehartiging is uitgangspunt, maar van daaruit moet

gepoogd worden studenten politiek bewust te maken1?22 Erg nieuw is deze conceptie
overigens niet, wij zijn er niet in geslaagd enig verschil te vinden met de
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'syndicalistische' benadering zoals de 5 Б die in 1967 propageerde (zie ρ 158).
Wel moet men constateren dat terwijl de 'syndicalistische' SVB de belangenbe
hartiging na 1967 snel uit het oog verloor (er was op dat punt ook weinig te
klagen), de grondraden geconfronteerd worden met de geleidelijke onafwendbaar
wordende bezuinigingen in het Hoger Onderwijs. De plannen van de regeringBiesheuvel (en met name de ƒ. 1000,-- wet) geven concrete aanleiding tot acties
die de belangenbehartiging als uitgangspunt nemen. Naarmate de zeventiger jaren
vorderen wordt de vakbondsstratcgie van weleer steeds belangrijker, omdat de
materiële positie van de student en zijn toekomstverwachtingen verslechteren.
Het geringe

succes

van de ¡JSN.

Wanneer wij nu terugkeren naar Nijmegen anno 1971, moeten wij constateren dat de plannen van LOG en USN op dat moment nauwelijks aanslaan. Dat de
MLS weinig waardering kan opbrengen voor het USN programma, mag -in het licht
van het voorgaande- als vanzelfsprekend worden beschouwd. Het behartigen van
de belangen der bourgeois-jeugd en de zorg voorwetenschap en universiteit liggen buiten het gezichtsveld der MLS. Ook de beoogde samenwerking met de gevestigde
politieke partijen is haar een gruwel: de MLS ziet achter het USN-standpunt de
revisionistische stroming die van Moskou via de CPN naar de ASVA lopend, nu
ook naar Nijmegen is afgetakt. Dat in Nijmegen de PSP-studcntcn voorlopig de
belangrijkste rol spelen, is voor de MLS een irrelevante nuance!;23
Niet alleen de MLS komt met critiek. Met паліс het punt van de belangen
behartiging spreekt voorlopig weinig studenten aan en stoot de actiefsten onder
hen juist af. De laatstgenoemden (die tesamen met MLS-stud ent en de heroprichting
van de USN bijna verhinderd hadden; zie p. ¿04) zien de belangenbehartiging als
een tijdelijke (voorbije) fase in de geschiedenis van de studentenbeweging:
het was "de politieke vorm waarin de aristocratische studentenwereld van de
corpora werd aangevallen, en waarin het besef tot uiting kwam dat de student
niet langer tot een elite behoort maar -globaal gezien- tot de werkende bevolking"!!2 ^ Nu dit besef er is (bij hoevelen kan men zich overigens afvragen),dient
de vakbondsstrategie verlaten te worden; studenten moeten gaan werken aan de
totstandkoming van een socialistische maatschappij. Noch de USN noch de MLS
-aldus een groeiend aantal Nijmeegse studenen- opereert vanuit dit perspectief.
De USN voert dan wel "anti-kapitalistiesc"

acties op de universiteit, maar

mikt teveel op eigen belang en mist een positief socialistisch perspectief. De
MLS beschikt over het laatste, maar heeft haar werkterrein buiten de universiteit gelegd.
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weg'.

Met name uit discussies van sociologie-studenten ontwikkelt zich een
'derde weg': de sooiologenbond.

Vooral in de beginfase staat deze bond dicht

bij de MLS die, zoals men zegt, "op het ene cardinale punt van de bepaling van
de klasseverhouding tussen studenten en proletariaat altijd volstrekt juist is
geweest". De al te simpele oplossing die de MLS bood voor de relatie tussen
' theorie ' en 'practijk' wordt echter afgewezen: de studie van het wetenschappelijk socialisme acht men een onmisbaar element in de revolutionaire strijdt25
Heftiger -en van meer principiële aard- is de critiek op de USN. Vooral
in de discussie met Harmsen, die MLS en Sooiologenbond
"sociologisme" verwijt (Te Elfder

Ure),

"arbeiderisme" en

en in de kolommen van het NUB, dat

steeds openlijker partij kiest voor de bonden-strategie, wordt de USN zwaar becritiseerd. Geen van de actiepunten die zij voorstaan, vindt enig begrip1;26
De argumentatie die de bonden geven, is conform de visie van de MLS. Strijden
tegen herstructureringsmaatregelen acht iren zinloos: "vanuit socialistisch
perspectief is het volstrekt onverschillig of de universiteit de studenten tot
wetenschappelijk onderzoeker opleidt zoals tot nu toe het geval is geweest, of
dat zij practijk gerichte opleidingen verzorgt, zoals in de toekomst het geval
zal zijn"lí27 Belangenbehartiging acht men een te eng perspectief en ook de pogingen van de USN om aansluting te zoeken bij politieke partijen en vakbonden
worden becritiscerd. De ruzie tussen bonden en Unie naar aanleiding van de metaalstaking van januari igyZ"28 maakt duidelijk dat de Bonden evenals de MLS
de bestaande arbeidersorganisaties en politieke partijen als "reformistisch"
afwijzen. "Waar het wel om gaat is dat tegenover een burgerlijke wetenschap
en het burgerlijk onderwijs -of dat nu wetenschappelijk of hoger beroepsonderwijs is- het wetenschappelijke socialisme en de studie in dienst van het volk
worden gesteld"!?27 Waar het om gaat is dat studenten "op het standpunt van het
proletariaat" worden gebracht. De directe identificatie, zoals de MLS die
voorstond, wordt dus afgewezen; pas door studie van het wetenschappelijk socialisme kan dit doel bereikt worden. De leuze is niet simpelweg "dien het volk",
maar "Studie

in dienst van het volk" (onze curs.).

De bonden-ideologie slaat aan en diverse, facultair opgerichte groepen
creëren een overlegorgaan dat -naar de oprichtingsdatum- de 6-oktober

groep

(1971) wordt genoemd. In het programma van de bonden staan voorlopig twee zaken
voorop: de zgn. bondgenoten-politiek en de confrontatie-studie. Met de bondgenoten-politiek

wordt bedoeld "dat studenten hun strijd, kennis en inzicht moe-

ten gebruiken om de strijd van de arbeidersklasse en de volkeren van de derde
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wereld, die door het kapitalistische Uestcn uitgebuit en onderdrukt worden,
te ondersteunen. Met andere woorden studie m dienst van het volk, in plaats
van de heersende klasse"1?29 Voor de vereiste scholing is men in eerste instan
tie aangewezen op РоІгЬега,

dat cursussen m de marxistische en

leninistische

leer organiseert. Vanuit het aldus verworven inzicht moet dan critiek geleverd
worden op de burgerlijke wetenschap. Het voorlopige doel is niet meer en niet
minder dan de totale ontmaskering van de traditionele wetenschap. Al spoedig
eist men dat de discussie tussen 'burgerlijke en 'marxistische' wetenschap
geïnstitutionaliseerd wordt

confrontale

dergelijke studie dan precies m
gebleven

sbuch-e is de nieuwe leuze. Uat een

zou moeten houden,is ons overigens verborgen

men wenst niet te vervallen m een theoretisch debat, het gaat er

om, zo lezen wij hier en daar, dat de burgerlijke wetenschap geconfronteerd
wordt met 'de werkelijkheid' (wat dat is blijft duister), de uitslag van de
confrontatie staat bovendien bij voorbaat vast1?30
De scholing buiten het officiële curriculum om bordt zoals gezegd te
beperkt geacht

men wenst marxistisch geschoolde wetenschappers benoemd te

zien aan de diverse faculteiten. In 1971, 1973 en 1974 worden met dit doel
felle en langdurige acties gevoerd, aanvankelijk niet zonder succes. Juist door
deze acties wint de в-окЬоЪсг jfoep
31

groepen studenten te inspireren!!

veler sympathie. Men blijkt in staat grote
De MLS -die juist in dit opzicht faalde

-boet zeei snel aan betekenis m . Na een interne ruzie valt zij in twee groe
pen uiteen

de Зоаъаігзігезе

Partbj

(SP), die gaat deelnemen aan locale,

later ook landelijke, verkiezingen en daarmee officieel tot politieke partij
is geëvolueerd,1*32 de andere tak, de

iConmumstbese

Studenten

Bond (KSB) leidt

een marginaal bestaan (wij hebben er althans niet meer dan de naam van vernomen) . Vooral na de succesvolle acties op Politicologie (zomer 19 73) bepalen de
bonden de Nijmeegse

studcntenpolitiek?зэ De USN blijkt niet m

staat de lei

ding van de acties die zij alleen qua doelstelling en m e t naar de gehanteerde
methoden ondersteunt, over te nemen en deze m andere

minder woelige wateren

te voeren.
Twee jaar lang (1973 en 1974) hebben de socialistische bonden een belang
rijke invloed gehad op de Nijmeegse situatie. Continuïteit hebben zij de studentenbeweging niet kunnen verschaffen. Daarvoor zijn meerdere redenen aanwijsbaar. Allereerst zij er op gewezen dat de bonden-acties, althans dat is onze
opvatting, met al te extreme middelen en uitlatingen omkleed waren. Dat wij
daarmee een persoonlijke waardering zouden uitspreken aangaande twee troebele
jaren m de Nlijmeegse studentenpolitiek, is hier niet van belang. Waar het om
gaat is dat zeer veel studenten op den duur afstand namen van de gehanteerde
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strijdwijze en dat de universitaire en plaatselijke overheden aldus tot optreden 'gedwongen' werden. Tijdelijk verkregen de acties - na het ingrijpen van
hogerhand- juist meer aanhang, maar op langere termijn werden weinig resultaten
geboekt. De van de MLS geërfde stelregel dat niet het materiele succes van de
actie telt, maar het bewustmakende effect ervan op de deelnemers,heeft m de
practijk niet gefunctioneerd. Slechts weinig

studenten werden aan het beoogde

'bewustzijn' deelachtig en bovendien ontbrak het kader waarin een eventueel
verworven 'bewustzijn' geconcretiseerd kon worden. Men streefde een bondgenotenpolitiek na, een solidarisermg met het proletariaat, maar tegelijkertijd
werden alle denkbare organisaties waarin arbeiders verenigd zijn, als "reformistisch" afgewezen. Men stelde zich op het standpunt van een proletariaat dat
alleen in de hoofden der studenten bestond: een proletariaat dat vanuit de bestudering van de marxistische theorie geoonstrueerd

Het kapitaal

is ook

was.

'student-vijandig'.

In het laatste jaar van hun bestaan (1974) hebben de bonden een interessante metamorfose ondergaand3 ^ Ingevolge de herstructureringsmaatregelen en
-ook naar wij aannemen- vanuit de negatieve ervaringen omtrent hun eigen verleden, ontwikkelen zij een nieuwe strategie. De 'theoretische arbeider' wordt
ingeleverd voor de 'practische student' . De oorspronkelijke, aan de Ml-S-ideologie gelieerde opvatting dat studenten een bevoorrechte positie innemen (gezien hun toekomstperspectief als hoofdarbeider), en pas door een degelijke
studie van het marxisme medestanders van de arbeidersklasse kunnen worden (in
dit laatste opzicht verschilde men van de MLS), wordt verlaten. Ook in het
dagelijkse leven van de student -aldus de bondemdeologie- kunnen de wrange
vruchten \an de kapita1istische staat geproefd worden. Het kapitaal is ook
'student-vijandig' . "toenemende tentamendwang, door sterkere selectie,een toenemende concurrentie en prestatie-dwang, een toenemende disciplinering van het
verzet, door een zwaarder studiepakket, een toenemende greep op vrijetijdsbesteding, een toenemende vertechnisermg en methodisermg van de studie, ontwikkeling van de creativiteit in slechts die richting die direct m het beroep
bruikbaar is". De effecten van de 'vervreemding' die ingevolge deze ontwikkelingen bij studenten optreden, omschrijft men als volgt: "vereenzaming, communicatie- en contactstoornissen, faalangst, sexuele stoornissen, mmderwaardigheidscomplezen, nervositeit en lusteloosheid"1?35 l\aar het om gaat, is dat de
studenten leren "subjectief ervaren problemen maatschappelijk te vertalen".
De bonden ontwikkelen aldus een scherpe cntiek op de'prestatie- cultuur' , het
thema van de persoonlijke emancipatie -zoals men erkent, een verwaarloosde erfe-
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nis uit de anti-autoritaire periode- wordt weer opgenomen en verbonden met de
politieke strijd. Niet de materiële positie van de student, maar zijn
lijke

integriteit
Echter

geeste-

staat nu op het spel.
ook deze nieuwe thematiek blijkt niet in staat student en socia-

lisme te verbinden in massale acties. Na de weinig succesvolle bezettingen van
1974 neemt de betekenis van de bonden snel af. De verwachting dat acties -ook
als ze geen concreet resultaat op Leveren- studenten bewust maken van hun positie en aldus ontvankelijk voor het socialistische perspectief, is nooit bewaarheid geworden. Noch op basis van studie noch op basis van persoonlijke
ervaringen komen studenten massaal "op het standpunt van het proletariaat".
In 1976 -bij de acties rond het 'tuchtrecht'- is nogmaals gepoogd de bondenide^ gestalte te geven: men spreekt van de 8-novembergroep.

Erg succesvol is

ook deze bundeling van krachten niet geweest; momenteel wordt er niets meer
van vemomcn'J3 6
De USN blijft

over.

Wij hebben er reeds op geduid dat de Unie van Studenten

Nijmegen

(USN)

aanvankelijk nauwelijks aanhang verwierf, In 1973 en 1974 -als de bonden op
hun hoogtepunten zijn- wordt van de USN weinig vernomen. Nu eens

haast zij

zich om -achteraf- solidariteit met een door de bonden geïnitieerde actie te
betonen, dan weer wordt de tactiek der bonden gecritiseerd. Een eigen actiethematiek komt pas tot stand,wanneer van regeringswege een verhoging van het
collegegeld en een herstructurering van het studieprogramma worden voorgesteld.
In het kielzog van het LOG en geloodst door de CPN, wordt een herkenbare koers
bepaald. Het concept van de politieke

vakbond

(zie p. 205) blijkt werkelijk-

heidswaarde te hebben; er worden sucessen geboekt (met name in de ƒ.1000,—
actie). Maar liet gaat de USN' niet alleen om materiële zaken, van meet af aan
heeft de Nijmeegse Studentenbeweging een sterke wetenschappelijke
getoond, die onlangs

interesse

vooral gestalte kreeg als ideologiecritick. Auteurs

als Gramschi en Althusser krijgen daarbij veel aandacht. Bovendien constateren
wij een toenemende aandacht voor de subjectieve component van het menselijk
bestaan: de psychoanalyse (Freud, Lacan) wordt druk bestudeerd. Zowel deze
wetenschappelijke als deze subjectieve heroriëntatie ontleent men aan de filosofie van de socialistische bonden, die, zoals wij gezien hebben, deze beide
aspecten afwisselend beklemtoonden.
Wij achten het niet onze taak de

wetenschappelijke interesses van

studenten hier te analyseren (dat zou een studie op zichzelf zijnjen volstaan ÏÏ
deze korte vermelding. Wel willen wij nog even ingaan op de strategie die de
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USN voert met betrekking tot de universiteit. l\at zij beoogt is
tebt'

pluvbform-

de totale ontmaskering van de vigerende ivetenschap (een doelstelling van

MIS en Bonden) wordt niet nagestreefd. Zij erkent de betekenis van de 'burger
lijke wetenschap' en beoogt

slechts dat m het totale studiepakket meer aan

dacht geschonken wordt aan met name de marxistische wetenschapsvisie. Onlangs
Herd de wens tot pluriformiteit vooral gehoord m de discussie over het
katholieke karakter van de Nijmeegse Universiteiti!37 Kenmerkend voor haar re
latie tot de universiteit was bovendien dat de USN -na een aanvankelijke aar
zeling- deelnam aan de jaarlijkse universitaire verkiezingen.
\iet alleen m haar houding t.a.v. universiteit en wetenschap, ook in
haar kijk op de samenleving geeft de USK blijk van gematigder opvattingen dan
de Bonden van weleer. Wij hebben reeds \ermeld dat aansluiting gezocht wordt
bij 'erkende' politieke bewegingen. Bovendien beschouwt

ze zich als open stu

dentenorganisatie waaraan studenten met d n erse politieke achtergronden kunnen
participeren. In de practijk van de afgelopen jaren waren het tenslotte echter
vooral de CPN-studcnten die aan het roer van de grondraad stonden, niet alleen
in Nijmegen. Onlangs nog (medio 1977) werd deze dubbelzinnige opstelling (men
predikt openheid, in feite bepalen de CPN-leden de koers) uitdrukkelijk ver
laten, nadat de CPN bij de verkiezingen van 1977 grote verliezen geleden liad-Met
name aanhangers van PvdA en PPR treden dan toe tot de USN1;38
0'42 en

tegenspraak.
Er is nog een koerswijziging binnen de USN te bespeuren die hier het

vermelden

waard is. Sinds haar wederoprichting werd de opstelling van de USN

in niet geringe mate bepaald door de voortdurende discussie die met MLS en
Bonden gevoerd werd. Met name het subjectivistisch

karakter van de laatstge

noemde organisaties werd vooitdurend beklemtoond en aan de kaak gesteld. Het
openbare optreden van de USN werd gekenmerkt door koelheid en zakelijkheid,
de directe band met de CPN was daaraan wellicht niet vreemd. Maar ook in ait
opzicht valt eennieuw geluid te horen en heeft men wederom lering getrokken uit
het succes dat de bonden-ideologie had. Uitdrukkelijker dan voorheen wordt
erkend,dat wetenschappelijke interesse, politieke stellingnamc en materiele
belangen een onvoldoende basis zijn voor een brede studentenbeweging. Vereist
is bovendien dat de student een eigen leefwereld geboden wordt,waarin hij zich
zelf kan zijn, waarin hij niet gereduceerd wordt tot economische, politieke of
wetenschappelijke categorieën. De vestiging van het politiek-cultureel café
042 (Oranjesingel 42) en de uitgave van het blad Tegenspraak

("politiek cul-

tureel periodiek") moet in dit licht gezien worden. Het is een poging om de
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diverse aspiraties van studenten \vederom leefbaar

te maken.1,B Impliciet komt

eruit naar voren, dat met de ineenstorting van het traditionele gezelligheidsleven iets verdwenen is, dat onmisbaar is in het studentenleven en dat -volgens
een geheel nieuw bestek uiteraard- weer opgebouwd moet worden.
De modale

student

V\ij hebben m het voorgaande een poging gedaan de 'zoektocht' van de
diverse studentenorganisaties die Nijmegen sinds 1969 rijk is (c.q, is geweest)
te omschrijven. Daarbij bleek hoe steeds verschillende accenten werden gelegd,
hoe eenzijdigheid ontstond en werd doorbroken, vaak ten koste van nieuwe eenzijdigheden. Alleen in de lecente ontwikkelingen binnen de USi\ bleek iets van
een totaal-aanpak, waarin de diveise elementen die wij m het schema op p. 196
genoemd hebben, aandacht krijgen. Of men erin zal slagen al deze facetten in
het hedendaagse studentenbestaan op elkaar af te stommen, en of het zal lukken
dit pakket aan vaardigheden over te dragen (zodat de studentenbeweging m e t
ieder jaar opnieuw behoeft te beginnen), blijft onzeker, de nog zeer geringe
aanhang die men tot op heden verkorven heeft laat voorlopig geen al te positieve verwachtingen toe.™
Maar keren wij terug naar het recente verleden met de vraag m welke
mate

de 'zoektocht' van de linkse studentenbeweging meer is geweest dan oen

poging van een kleine minderheid van studenten,
hun leven

de marxistische filosofie in

te integreren. Waar bleef de modale student9 Wat had hij met dit

alles van doen17 Wat hééft hij ermee van doen' ben antwoord op deze vragen
mag vooral venvacht worden uit het veldonderzoek dat wij verricht hebben. Het
veldonderzoek is juist met dat doelwit opgezet

het is een expliciete uitno-

diging aan de gemiddelde student, die pen noch megafoon hanteert, zijn mening
kenbaar te maken. Maar ook binnen het historisch materiaal kunnen tentatieve
antwoorden geformuleerd worden uit de gegevens die bekend zijn aangaande de
diverse acties
aan umjersztazre
De

die studenten de afgelopen jaren gevoerd hebben en de deelname
егкгеггпдеп.

achterban.
Wat de acties betreft, achten wij ons ontslagen van een volledig© op

somming en uitvoerige beschrijving. Wij volstaan met een korte karakteristiek
waarin het in deze paragraaf centraal gestelde schema wederom opduikt. Aller
eerst zijn er de acties aangaande de materiele ЪеІапдепьеЬагігдгпд
denten, vooral gevoerd door de USN m

van stu

samenwerking met het LOG (de ƒ.1000,—

actie, de recente acties m verband met de studiefinanciering). Vervolgens
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zijn er diverse acties aangaande studieverzwaring, de vertechnisering van de
studie, in Nijmegen vooral gevoerd door de Bonden, met name onder jongerejaars
sociologie
heid

(in 1974 ook onder wiskunde-studenten). De individuele

betrokken-

bij de studie -emotioneel en politiek- staat hier centraal. Op het

versitaire

niveau

uni-

werd bij voortduring geageerd tegen de herstructurerings-

maatregelen (landelijke acties; LOG en USX gaan aan de leiding). Locaal staan
steeds benoemingsproblemen voorop: de Bonden hadden hier aanvankelijk de leiding
en pleitten vóór de benoeming van marxistische stafleden (Politicologie 1973;
Nederlands 1974) en samen met de USN tégen de benoeming van prof.mr. F.
Duynstee tot rector magnificus (1973-74). De USN ageerde vanuit het pluriformiteitsprincipe (bezetting Aula 197S) en stelde de katholiciteit als criterium
bij de benoemingen ter discussie. In 1976-77 volgen de anti-tuchtrecht acties
(USN), de perikelen rond het 'Derde Wereld Centrum' en rond Sociale Geografie.
Onlangs werd door pedagogen en biologen actie gevoerd tegen een uitbreiding
van het aantal stafleden. Tenslotte komen de acties op samenlevingsniveau:
het strokartonoprocr(begin 1970), de Шэ^с^алізе havenstaking (aug.1970) en
de mctaalstaking (jan. 1972). MLS, Bonden en USN hebben -in hevige, onder
linge rivaliteit- aansluiting gezocht bij deze arbeidersacties.
Met uitzondering van de laatstgenoemde, kan gesteld worden dat de di
verse acties steeds aanmerkelijk meer studenten in beweging brachten dan de
aanhang van de diverse bewegingen zou doen vermoeden. Vooral in 1973 en 1974
waren honderden studenten actief betrokken bij de toen

gerezen benoemings-

conflieten (wij schatten hun getal tussen 1000 en 1500). Bovendien zal uit ons
veldonderzoek blijken (liet werd ten dele vlak na de perikelen anno 1974 uitge
voerd) dat de overgrote meerderheid van de jongerejaarsstudenten
doeleinden

van deze acties eens was. Dit gegeven accordeert met de in het

activisme-onderzoek steeds weer vastgestelde feit,
klein is maar dat de sympathie bij
niet bij

het met de

dat de kernbeweging

de gemiddelde student groot is; uiteraard

alle studenten en met name vooral bij

sociale wetenschappers (ook

hierover zal het veldonderzoek nadere informatie verschaffen).
Vervolgens iets over de deelname aan universitaire verkiezingen. Aan
vankelijk werd hieraan door studenten nauwelijks geparticipeerd (in 1970
bracht 2,5°6 zijn/haar stem uit). Pas is 1972 besluit de USN, nadat met name op
faculteits- en sectieniveau al enige bestuurservaring is opgedaan, aan de
universiteitsraad-verkiezingen van dat jaar deel te nemen, maar niet met al
te veel enthousiasme: "de massastrijd staat centraal, het radenwerk is slechts
secundair"!; ^1 Inmiddels neemt ongeveer 301, laatstelijk zelfs 401 der studenten
deel aan de verkiezingen; dat ook hún motivering daartoe overwegend negatief
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is, zal uit het veldonderzoek blijken, Hier gaat het om de vaststelling dat
zeer veel studenten de USN-candidaten ondersteunden (de USN claimde in 1974
een getal van 3.000)!:'*2
Al men al kan gesteld worden dat veel studenten zichzelf herkend hebben
in de activiteiten en programma's van de diverse linkse studentengroeperingen,
althans véél meer studenten dan deze organisaties aan leden rijk waren. Maar
uit dat alles mag niet geconcludeerd worden dat de massabcweging uit de zestiger jaren simpelweg gecontinueerd is, dat de 'rode draad' die toen gesponnen is, de student van heden verbindt met zijn voorgangers uit de democratiseringsperiodc.
De ideologische

fase.

Op de eerste plaats is in het voorafgaande gebleken dat de 'rode draad'
na 1970 uiteengerafeld

is in tal van elkaar bestrijdende bewegingen en groepe-

ringen. De coalitie versplinterde; de studentenbeweging viel uiteen.

In de

terminologie van Pinner, die wij reeds eerder gehanteerd hebben, wordt de
'role-secking' -periode gevolgd door een fase waarin de ideologie
staat. En inderdaad moet

centraal

vastgesteld worden,dat de (Xijmcegsc) studentenbe-

weging -zeker tot voor kort- gevangen bleef in onderlinge ideologische strijd.
Het vereist welhaast een complete marxistische scholing om in deze discussie
overeind te blijven. Dit is weinigen gelukt, mede omdat de relatie met de
reëele politieke machtsverhoudingen in ons land in het vuur van de discussie
verzengde. lieden ten dage menen wij een toenemende moedeloosheid waar te nemen
onder de actievoerders en hun sympathisanten:

zo blijkt uit het veldonderzoek

dat de acties uit 1974 weliswaar in brede lagen van de Nijmeegse studentenwereld gesteund werden maar dat het succes ervan laag gewaardeerd werd. Voorts zal
blijken dat er een grote discrepantie waarneembaar is tussen datgene wat studenten beogen en datgene dat zij haalbaar achten. Idealen zijn er te over,maar
middelen om deze in concrete gedragingen om te zetten ontbreken. Van de moedeloosheid waartoe dit leidt zullen wij nog verslag uitbrengen.
Tegelijkertijd is een toenemende aandacht waarneembaar voor 'gezelligheid' , zelfs voor gezelligheid in traditioneel verband. Men is -zo heet het"door het dal heen", "het k^r krijgt weer fleur"'.'143 Juist echter de diepte
van het dal waardoor de traditionele verenigingen gegaan zijn, doet bij de geringe toename in ledenaantallen die heden ten dage te zien valt, het vermoeden
ontstaan dat men op de terug-weg is. Het lijkt ons zeer onwaarschijnlijk dat
de traditionele verenigingen ooit weer de positie zullen bereiken,die zij tot
in de zestiger jaren innamen. Men organiseert zich, naar het lijkt, ongaarne
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in grote verbanden. Persoonlijke relaties komen steeds meer op de voorgrond,
en

veel studenten trekken zich terug in het kleinschalige verband van de

vriendenclub. De 'praatgroepen' "^1* en de recente activiteiten van de USN zijn
'alternatieve' exempelen van deze tendens.
Maar toch; de 'vergruisde',

soms moedeloze,'op zichzelf teruggeworpen'

studentenbeweging is daarmee niet bijgezet in de grafkelder der historie. Wie
de kranten er op naslaat,constateert bijna wekelijks dat her en der de onvrede
zich verzamelt en ontlaadt: bezettingen zijn aan de orde van de dag en behoren
bijkans tot de normale procedure rond benoemingen (en ontslagen). In milieuacties (en met name in de anti-kernenergiebewcging die onlangs ongekend grote
mensenmassa's op de been bracht) zijn veel studenten actief. De vrouwenbeweging
heeft inmiddels vaste voet op

de universitaire bodem gezet. Wat de toekomst

brengt blijft in nevelen gehuld, maar zeker is dat de conflictstof aan de universiteiten hoog ligt opgetast (men denke aan de nieuwe herstructureringsplannen) . Dat de studentenbeweging nog ooit die massale omvang zal bereiken

als

in 1968/69 lijkt niet onwaarschijnlijk. Dat zij in beweging zal blijven en
geen verschijnsel van voorbijgaande aard is, lijkt zeker.

Het maatschappelijk

nut van de

universiteit.

Wij willen nu een poging wagen de maatsahappelijke
recente omslag in het studentenleven zich voltrok,

context

waarin de

te schilderen. Toen wij

de laatste maal spraken over de betekenis van de universiteit voor de samenleving (p. 187), hebben wij geduid op de aan haar anno 1969 toegekende rol als
centrale factor in het maatschappelijke gebeuren: de economie vond er een onontbeerlijke geachte bron van ontdekkingen en bekwame vaklieden; de democratisering van onze samenleving werd er in de weck gezet door de creatieve geest
der sociale wetenschappers. De universiteit ontleende deze prerogatieven aan
de wetenschap die zij onder haar hoede had en bood de studenten aldus een maatschappelijk perspectief. Sinds het begin van de zeventiger jaren is er een opmerkelijke kentering aan te wijzen in de maatschappelijke relevantie van het
universitaire bolwerk. Steeds meer dreigt de universiteit een leverancier van
een vervlakkend kennisbestand te worden en verliest zij de onverbrekelijk geachte band met de wetenschap. Dit geldtnict voor al haar afdel ing en, m zeker niet
voor alle afdelingen in dezelfde mate. In toenemende mate echter dreigt het
wetenschappelijk onderzoek los te

raken van de universitaire context: er

verschijnen aparte research-instellingen. Zeker kan onzes inziens gesteld worden,dat
de relatie tussen onderzoek en onderwijs vervaagt.Door de enorme toename van de
aantallen studenten is het steeds moeilijker geworden van iedere student een
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wetenschapsiiante maken en -wat belangrijker is- de maatschappij heeft, althans
momentcel, geen behoefte aan een alsmaar groeiend reservoir van intellectuelen
en wetenschappers. Ook de vraag naar hoog gekwalificeerde vaklieden lijkt van
beperkte elastiteit: de sinds 1971 nog steeds toenemende
acadeirriai

werkeloosheid

onder

getuigt hiervan. Augustus 1977 was _+ Зо der afgestudeerden zonder

v/crk. nat is bij een algemeen percentage 5,5-althans relatief-niet alarmerend.
Voor de toekomst vreest men echter een aanzienlijk overschot. De Rabaanota
voorspelde anno 1975 een overcompleet van 15 tot 40° m

199Ü ( er is veel ver-

schil naar studierichting). De cormissbe van advies voor de
van аоааетгег
markt,

en hoger

Іегагпдде

епа personeel

arbeidsbemiddeling

aan de raad voor de

arbebds-

voegde hier onlangs aan toe, dat "gezien de verslechterde economische

situatie in de afgelopen jaren de werkelijke ontwikkeling van de vraag wel
eens ongunstiger zou kunnen zijn dan m de Rabacnota wordt aangenomen". De
International

Labour Organisation

(ILO) voorzegt onvrede en werkeloosheid

5

onder academisch gevormdeni'' Een vergelijking met de dertiger jaren dringt
zich op na deze onheilsboodschappen. Ook toen was er een dreigend overschot
aan academici. Toen was een herstel van de conjunctuur ( m 1936) een voldoende
remedie. Nu lijkt de problematiek ingewikkelder en van meer structurele aard.
Als de conjunctuur weer

aan zou trekken zal de werkeloosheid onder academici

ongetwijfeld dalen, maar m e t verdwijnen.
Hoe reageert de student op deze ontwikkeling9 Gelaten en -tot de dag
van afstuderen- bijna onverschillig zouden wij willen zeggen. Idenburg sig
naleerde in de dertigei laren het verschijnsel van dc'Vcrlcgcnheidsstudent":
hij studeert om m e t werkeloos te worden, de studie is het "palliatief tegen
werkeloosheid"!!'*6 Zolang de studie duurt heeft het leven ritme en z m , zolang
de medicijn wei kt is er geen pijn, wat daarna moet gebeuren is van later zorg.
Bovendien wordt de student er regelmatig aan herinnerd dat hij - hoc dan ook bevoorrecht blijft. In m e t ten omechte: de werkeloosheid onder hoger ge
schoolden heeft een neeruaaitse druk tot gevolg die voor mindergeschoolden
haast ondraaglijk wordt. De student lijkt verooideeld tot een geprivilegieerde
vorm van deprivatie die bovendien verzacht wordt zolang hij studeert.
Bezuiniging

en

restjurat-ie.

In het kielzog van de achteruithollende maatschappelijke relevantie
van de universiteit en de verduisterde toekomst van de academisch gevormden,
borrelt bovendien de steeds toenemende negatieve cntiek op het universitaire
bedrijf. Voor de stelling dat aan de universiteit minder financiële middelen
moeten worden toegewezen, staat gans het volk pal. Waar de argumentatie

m
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koele economische termen is gevat en geplaatst wordt in het kader van algemene bezuinigingen, is zij ongetwijfeld steekhoudend. Waar verspilling en overbesteding aantoonbaar is, valt weinig af te dingen op bezuinigingsmaatregelen.
Wij ontkomen echter niet aan de indruk dat steeks vaker negatieve, evaluatieve
argumentaties in de publiciteit verschijnen waarin de universitaire bezuinigingen niet als een noodzakelijk kwaad, maar als een goed op zichzelf worden
afgeschilderd. Met een toenemende regelmaat wordt de universiteit omschreven
als een geldverslindende, onrendabele instelling, door overbetaalde hoogleraren
en stafleden gerund, en door m
De critiek die m
gespuid,

de watten gelegde studenten gefrequenteerd.

de discussie rond de bezuinigingsmaatregelen wordt

is overigens in de boezem der Alma Mater ontstaan. De democratise-

ringsmaatregelen van 1969/70 weiden niet door alle universiteitsburgers toegejuicht. Oktober 1973 verscheen de brochure wetenschap
WUB van haar kwalijke zijde werd belicht
hoogleraren hadden reeds

adhesie

en democratve

waarin de

meer dan 200 stafleden en vooral
betuigd, voordat de brochure gepubli-

1 7

seerd werdï * Februari 1975 verschenen concrete overheidsplannen om met name
de invloed van studenten op vakgioepsmveau te beperken,^^β de bedoelde voor
stellen werden op het laatste moment ingetrokken. Niet alleen de bestuurs
structuur werd becritisecid. November 1974 werd de Sttahttng
van een Onbevangen Beoefemng
en Hogescholen

1 9

^ ' opgericht

van Wetenschap

en Onderwijs

ter
aan

Bevordering
Umversttezten

de stichting wenst een halt toe te roepen aan

de politisering van de universiteit, men bepleit het herstel der objectivi
teit. De critiek op de universiteit (en dan met name op de rol van de studen
ten daarin) heeft inmiddels ook de publieke opinie bereikt. Het Sociaal
Cultureel

Rapport

en

(van 1976) vermeldt dat ЪУо der Nederlanders van mening is

dat "de insnraak van studenten op het bestuur van de universiteit" een beetje
of veel kleiner moet worden (in 1970 was dit percentage 16). Een ongeveer
even groot percentage personen (32°) pleit voor meer inspraak, een mening die
in 1970 nog door 62o van de ondervraagden werd gedeeld.^50
Die Arbeit

tun die

Anderen.

De negatieve critiek waar wij op doelen, geldt vooral de socialewetenschappers. Zij ressorteren onder "de nieuwe vrijgestelden", "die Arbeit
tun die Anderen"!;51 De door marxistische Studenten gehuldigde stelling dat de
sociale wetenschappen geen productieve functie hebben en dus irrelevant zijn,
heeft daarmee haar 'burgerlijke' pendant. Vanuit een soort van gelijkmakende
ongerechtigheid richt de samenleving haar critiek op de critici der samenlevmg, de wachters worden beuaakt. Het ideologische crediet dat de universi-
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XXV, KXVII en XXX hebben betrekking op bewoners van het Amsterdamse studentencentrum "Uilenstede" (voor + 2/3 deel VUstudenten). Kolom XXVIII is gebaseerd op het stemgedrag inde studentencentra van Amstelveen, Utrecht en Drienelo.
XXXII

: Blei, H. Jcrslag
van het lezersonderzoek.
Sociologisch Instituut, afd. Massamedia, Groningen, juni 1976. Voor een korte
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teit anno 1968/69 in zo ruime mate bezat, lijkt verdwenen. Verspild door een
verpol itiseerde 'pricsterkaste' van sociologen en pseudo-sociologen ? Ontroofd
in de tendens naar rechts, zoals die hier en daar gesignaleerd wordt? De lezer
verwachte van ons geen definitief oordeel. De ontwikkelingen waar het om gaat
hebben een zeer recent karakter. In het veldonderzoek dat wij verricht hebben,
zullen enkele gegevens verschijnen die een tipje van de sluier oplichten die
over de actuele universitaire crisis heen ligt. In de slotconclusie van het
totale onderzoek hopen wij enig nader inzicht te hebbengekregen, althans wat
betreft de Nijmeegse studentcnbevolking.
Politieke

voorkeur.
Ook aan liet slot van deze paragraaf kunnen wij de lezer enkele gegevens

aangaande de politieke en levensbeschouwelijke voorkeuren van studenten presenteren. De politiek speelde in hot studentenleven van de laatste jaren een centrale rol

'links' , 'linkser' en 'linkst' voerden in de studentenorganisaties

de boventoon. Daaruit mag echter niet worden geconcludeerd,dat zich sinds
1969 aanmerkelijke verschuivingen voltrokken hebben in de partij-politieke
opinies van studenten. Met name blijkt uit tabel 3.14 (zie p. 218) dat de
linkse partijen weinig aanhang wisten te verwerven. Wel opvallend groot is
de steun die de gematigd-linkse partijen ontvingen: ongeveer een kwart der
studenten stemde PPR;1*52 een vergelijkbaar percentage prefereerde de IVdA.
Wat de aanhang van CDA en W D betreft toont de Nijmeegse studentcnbevolking
een eigen karakter: er is meer aanhang voor de CDA dan aan andere universiteiten (voorzover gepresenteerd); er is minder interesse voor de W D . Bovendien
constateren wij uit de Nijmeegse gegevens over 1976 een (lichte) toename voor
het CDA sinds 1974: het gaat van 11 naar 18 procent. Recentere gegevens ontbreken helaas. Of het revival van D'66 en het verval van de PPR ook onder
studenten aanwijsbaar is, kan niet met zekerheid gezegd worden, waarschijnlijk
is het wel.
Levensbeschouwing.
Aangaande de levensbeschouwelijke opvattingen en practijken van studenten zijn de gegevens -althans voorzover aan ons bekend- zeer schaars. In Nijmegen, evenals in Tilburg en Amsterdam (V.U.), is er een discussie waarneembaar aangaande het confessionele karakter van de betreffende instellingen,
met name met het oog op benoemingen. De gemiddelde mening van studenten die
wij in ons onderzoek onderrraagd hebben, laat een negatief oordeel zien aangaande de confessionaliteit der K.U.: jongerejaars (N=150) die vóór de aan-
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vang gevraagd werd

(op een zevenpuntsschaal), of zij het eens warenmet de

stelling "er is duidelijk behoefte aan een katholieke universiteit", vertonen
een gemiddelde van 4.8 (1= helemaal eens; 7= helemaal oneens). Een jaar later
is de gemiddelde score van dezelfde informanten 5.0. De stelling "als je
katholiek bent kun je het beste aan een katholieke universiteit gaan studeren"
werd met grotere unanimiteit afgewezen: gemiddeld vóór aanvang studie: 5.6; na
één jaar: 5.8. Ongeveer de helft der studenten is het met deze uitspraak
heel

ge-

53

oneensï

De volgende tabel laat enkele gegevens zien betreffende het kerkbezoek
van de Nijmeegse jongcrejaarsstudenten:
TABEL 3.1S:

Het kerkbezoek van Nijmeegse jongerejaarsstudenten en hun ouders,
voor 1973, 1974 en 1975.

%
kerkbezoek

1973
studenouten
ders

1974
s tudenten

ouders

elk weekend

17

73

35

63

1 à 2 χ p.m.

19

10

22

13
9
16

incidenteel

20

8

23

nooit

44

8

20

Totalen

100%

100%

100%

(130)

(130)

(138)

1975
sta
denouten
ders

%
kerkbezoek

22.5

iedere week

64

25

12

iedere maand

30.5

10

feestdagen

29

14

nooit

100%

100%

100%

(126)

(138)

(126)

Harmeien van, W. (noot 454, Het onderhavige onderzoek, steekproef 2 en 3
p. 31). Het onderzoek werd
N = 140,Vil en V28, zie bijlage
2, р.Ь28
in 1973 uitgevoerd onder
2e en 3e jaars sociale geo
grafie.
In het onderzoek van Van Harmeien zijn de Ouders' niet nader gespeci
ficeerd; in onze gegevens wordt het kerkbezoek van de vader vermeld;
er is overigens nauwelijks verschil tussen vaders en moeders in dit
opzicht.

De hier gepresenteerde gegevens zijn helaas beperkt en laten een ver
gelijking met eerdere onderzoeksresultaten (zie p. 149) niet toe. Wel blijkt
er duidelijk uit dat het kerkbezoek met het klimmen der studie-jaren afneemt:
terwijl van de aankomende studenten (1974) SSï, nog iedere week zijn kerkelijke
plichten vervult, is dit percentage een jaar later 22,5 (het gaat om dezelfde informanten, die 2x ondervraagd werden). Dit laatste percentage komt dicht
in de buurt van het gegeven dat van Harmeien constateerde voor 2e en 3e jaars.
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Uit onze resultaten blijkt dat -na 1 jaar studie- 310ê der informanten minder
vaak de kerk bezoekt (bS% is gelijk gebleven, bij Ή

is een toename aanwijs

baar; ouders: 7% afgenomen kerkbezoek, 84% gelijk gebleven, 9% toegenomen).
Ook anderszins blijkt een afname

ал kerkelijke betrokkenheid: 171 der aanko

mende eerstejaars (1974) zegt tot geen kerkgenootschap te behoren; een jaar
1

s3

later is dit percentage bijna verdubbeld ;

Van Harmeien heeft erop gewezen dat het kerkbezoek van studenten sterk
samenhangt met de mate waarin zij contact onderhouden met hun ouders: van de
genen die thuis wonen, bezoekt 62% geregeld de kerk; van degenen die elk week
end naar huis gaan 47°s, van degenen die 1 χ per maand naar hun ouders gaan
?

5ц

28 о!; Onze gegevens spreken dezelfde taal: van de aankomende studenten (1974)
gaat 52% van degenen die eens of meer per week naar huis gaan, wekelijks ter
kerke; voor degenen die 1 of 2 χ per week gaan is dit percentage 37, voor de
genen die minstens 1 χ per maand gaan 32 en voor degenen die nooit hun ouders
bezoeken 0° (N=slechts 3). Eén jaar later echter is het kerkbezoek over de
hele

linie

ge-

gedaald: de percentages zijn dan respectievelijk: 32, 30, 14 en 0.

Degenen die regelmatig contact hebben met de ouders gaan dus nog steeds vaker
naar de kerk, maar ook bij henvaltnaécn jaar een duidelijke afname te constateren. "s
Al deze gegevens impliceren echter nog niet dat de godsdienstige interesse der studenten is afgenomen. De gemiddelden die wij op twee vragen hieromtrent berekenden, blijken nauwelijks te verschillen:

-"ben je geïnteresseerd

in godsdienstige aangelegenheden" (1=zcer zeker; 7= zeker niet) 1974; 3.5,
1975: 3.8; -"neemt de godsdient een belangrijke plaats in je leven in?" (1=
zeer zeker; 7= zeker niet) 1974: 4.3; 1975: 4.5. Er is dus enige afnemende
interesse te signaleren, maar de verschillen zijn uitermate geringd53De behoefte aan godsdienstige inspiratie is -ondanks duidelijk teruglopend kerkbezoeknauwelijks afgenomen. Blijkbaar geldt de afwijzende houding eerder de kerk
dan de godsdienst. De sinds korte tijd snel toenemende interesse voor alternatieve (Oosterse) godsdiensten is in dit verband het vermelden

waard. Gegevens

zijn hieromtrent nog nauwelijks bekend maar in Nijmegen en omgeving zijn zeker
30 nieuwe religieuze bewegingen van uiteenlopende aard actief1;55 Met name studenten zijn er

bij betrokken: ze zoeken het zoveelste alternatief voor

de zoveelste traditie.
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Wij zijn m onze historische beschrijving gestuit op de grenzen van het
heden en zeer recente verleden. De beioefte aan een veldonderzoek, waarin de
globaliserende beschouwingen aangaande de maatschappelijke identiteit van de
student, zijn politieke voorkeuren en toekomstverwachtingen nader gespecifi
ceerd kunnen worden, drong zich naarmate de actualiteit naderde sterker op.
Alvorens daartoe over te gaan, willen wij een korte samenvatting presenteren
van de belangrijkste ontwikkelingen die zich in het studentenleven sinds 1900,
en vooral sinds 1960, hebben voorgedaan.
Parallellen
Wie de historische ontwikkelingen over langere perioden volgt.bespeurt
niet zelden de onweerstaanbare opwel 1 ing,dat er tussen bepaalde tijdvakken en
gebeurtenissen gelijkenis bestaat, dat er parallellen

in de geschiedenis aan

wijsbaar zijn. Nu is het aanwijzen van parallellen een hachelijke onderneming,
een gedachte die niet zelden verwekt wordt door de wens van de onderzoeker.
Wij hebben er ons in het voorgaande dan ook niet toe verstout en volstonden
met een beschrijving van wat naar ons beste weten is voorgevallen лп de poli
tieke en levensbeschouwelijke geschiedenis van de Nederlandse studentenbewe
ging. Er is echter één parallel die zich opdringt en lie wij hier zullen aanstippen,

niet als vaststaand, maar als zinvol onderwerp voor nader onderzoek.

Er zijn in de voorbije historie drie politiek geladen, ideologische fasen
aanwijsbaar

de eerste: rond 1890 in Delft en Amsterdam, wanneer studenten

aldaar worden opgestoten m de vaart van het opkomend socialisme; de tweede:
in de dertiger jaren onder katholieke studenten m Amsterdam en Nijmegen,die
aan het fascisme een warm

hart toedragen en de derde

zeer recent, de sinds

1970 met name in Nijmegen gegroeide aanhang van het marxisme m zijn diverse schakeringen. De aanwijsbare parallel tussen 1 en 3 bestaat in de gemeenschappelijke interesse voor het socialisme, met name zoals die zichtbaar wordt
m de discussie aangaande de positie van de intellectueel in de klassenstrijd.
De toespraak van Henriette Roland Holst hieromtrent (zie p. 78) -die de studenten anno 1970 onbekend was- laat een frappante gelijkenis zien met de discussie die in Nijmegen anno 1971 gevoerd werd. De overeenkomst tussen 2 en 3
bestaat vooral bij de gratie van een gemeenschappelijk beleden anti-conformismeen
antiparlementarisme. Kenmerkend voor alle drie de genoemde fasen is de critiek
op het kapitalisme. Aan de voorlopige schamelheid der parallellie valt weinig
troost te ontlenen voor wie op zoek is naar 'evenwijdige' ontwikkelingen. Wij
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willen deze ook niet verschaffen, daarvoor ontbreken de benodigde, gedetailleerde studies.
Wel willen wij er tenslotte op wijzen dat bij een eventueel nader onderzoek met grote omzichtigheid tewerk gegaan moet worden. Waar het steeds gaat
om adolescenten die in een belangrijke overgangsfase verkeren, op het breukvlak tussen jeugd en volwassenheid,bestaat het gevaar van een eenzijdige, ontwikkelingspsychologische verklaring. Men beschouwt de felheid, wereldvreemdheid, doldriestheid etc. van de jeugdige zeloten, en klaar is de parallel.
De benodigde specificatie van de historische sztuatve

(met name aangaande de

positie van de jeugd in de samenleving) en de politieke bnhoud waar het om
gaat, mag echter m e t achterwege blijven. Immers wie een psychologistisch verklaringsmodel hanteert, zal niet verder komen dan de evidente ontdekking dat er
tussen psychologismen parallellie bestaat.
Een schematbsch

overzicht.

Het gaat ons m deze samenvatting niet primair om suggesties voor verder onderzoek. Wij willen bovenal de draadjes die in de historische beschouwingen gesponnen weiden, hier verweven tot een voor de lezer overzichtebjk
stramien en vervolgens aangeven,op welke wijze het veldonderzoek aanknoopt bij
het historisch onderzicht. In het overzicht op p.224 zijn de belangrijkste
tiefwoorden vermeld die wij in onze samenvatting zullen hanteren. Het is een
poging de ontw:kkclingen in de Nederlandse studentenbeweging te schematiseren.
Twee momenten van

verandering worden daarbij geëxpliciteerd, de omkeer in het

studentenleven zoals wij die aan het begin van de zestiger jaren waargenomen
hebben en de recente -nog moeilijk te dateren- omslag m de studentenwereld
die wij in momentele ontwikkelingen menen te onderkennen.
Tot ongeveer 1960 vertoont de universiteit een vrij stabiel karakter.
Haar betekenis voor de ontwikkeling van de economie is beperkt, de overheid
kent weinig bemoeienis met wat achter de poorten der cvvitas
vindt. De waardevrijheid staat hoog genoteerd.

academica

plaats-

Er zijn zeer weinig studen-

ten; zij zijn in overgrote meerderheid uit hogere milieu's afkomstig en gericht op een terugkeer binnen die milieus, nadat het voorrecht van de universitaire vorming is genoten. Het zijn overwegend de ouders die de lasten dragen;
de staat houdt zich afzijdig, beurzen worden bij grote uitzondering toegekend.
De studentenorganisaties verenigen aldus de bevoorrechte jeugd. Na 1900 -zoals
wij gezien hebben- ontstond er een zekere hiérarchie m de elite en worden de
contouren van een studenten-standenmaatschappij zichtbaar; het corps bleef
echter toonaangevend en de legitimiteit van het bestaande standensysteem werd

SCHEMA 3.6:

Overzicht, geschiedenis Nederlandse studentenbeweging.
+ 1960

1970

economische betekenis
universiteit

gering

groot (toenemend)

afnemend

betekenis overheid

passief

wordt aktief

zeer aktief

criterium functionering
universiteit

waardevrijheid

gelijke kansen

rendement

inkomsten van studenten

ouders

beurzen

studiefinanciering

toekomstverwachting
studenten

hoog (stratum)

hoog (vocation)

onzeker (werkloosheid)

aantallen studenten

laag

snel groeiend

zeer groot

(maatschappelijke)
identiteit student

traditie—^belangenbehartiging

I

—>transgressie ·

stratum

beroep

| 'role-seeking'

corpora

faculteitsvereniging

.

organisaties studenten
standen
structuur
jrote verbanden)

Ь onzekerheid

ideologie

I

belangen—•democratiesering —»politiek
I

(massale aktiegroepen)

(kleine groepen,
geen verband)
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algemeen erkend. Ook de rechtmatigheid van het totale maatschappelijke bestel
werd -met de aangegeven uitzonderingen- niet betwist: traditie en behoudendheid waren leidende principes. De toekomstverwachtingen van studenten waren
hoog gespannen (leidende posities, vrije beroepen).
Na de tweede wereldoorlog zijn verschuivingen waarneembaar op de diverse niveau's. De economie expandeert en wordt in toenemende mate geschraagd
door wetenschappelijke kennis. De overheid voert vanaf deze periode een actief
bcleid^eïnstigecrd door de maatschappelijke en economische importantie van de
wetenschap. Tegelijkertijd ontstaat de filosofie der gelijke kansen en wordt
het ingrijpen van de overheid ingegeven door de deplorabele toestand

waarin

vele studenten zich bevinden: steeds meer studenten gaan voortaan als bursalen
door het voorlopig nog studentikoze leven. Het aantal studenten neemt snel toe
Hun verwachtingen -die steeds meer op basis van aangeleerde kwalificaties gebaseerd worden- blijven hooggespannen: de ongewoon hoge achting die in Nederland bestaat ten aanzien van 'de academicus' (Pinner wijst daarop met name)
blijft gehandhaafd. Van een voorrecht van weinigen wordt het een

recht voor

allen .Aansluitend op de 'gelijke-kansen-filosofie' komt de SVB op en zet
zich in voor de materiële belangen van de modale student, die steeds verder
afwijkt van het

traditionele studententype.

In de tweede helft der zestiger jaren ontstaat een crisis in de westerse cultuur. Na enige tijd rukken de studenten op naar de voorhoede van vernieuwers en critici. Zij paren de belofte van een nieuwe tijd aan hun hoge
beroepsverwachtingen: de optimistische periode van de democratisering is aangebroken en in massale bijeenkomsten samen-gedromd gaan studenten op zoek naar
een nieuwe samenleving en hun positie daarin. Alles kan, als men maar wil; als
de verbeelding maar 'aan de macht komt'.
In vrij korte tijd -zoals de samenvattende tabel (3.16. zie p. 226)
aangaande de politieke partij voorkeur van studenten, laat zien- wijkt de gemiddelde student af van zijn gemiddelde landgenoot. Vooral van 1968 naar 1969
is een aanmerkelijke, vrij plotselinge verlinksing tebespeuren. Er zijn indicaties (zie p. 146) dat studenten aan het begin van de zestiger jaren rechts
van het midden stonden en dat de tendens naar links sinds die tijd is ingezet.
De scherpe daling van 1968 naar 1969 blijft echter -vooral voor Nijmegen- opvallend. Het is de periode tijdens welke de democratiseringsbeweging in een
coalitie van uiteenlopende, maar tijdelijk convergerende belangen haar hoogtepunt bereikt.
Zeer snel daarop echter valt de coalitie uiteen en vergruist de studen-
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TABEL 3.16:

De gemiddelde partij voorkeur voor de Nederlandse bevolking,
Nijmeegse studenten en Nederlandse studenten, van 1966 tot 1977.

VVD

5r

CDA

4 -

D'66

«
»
„--.
„.---«-—-3 -*
"^^-—_ ^---_
\ ^ ^ ^ ~ - - ~ - , N ederlandse studenten

Nederlandse bevolking

—«
PvdA
PPR

2

CPN
PSP

1

Nijmeegse studenten
1

É

I

'66

'67

'68

'69

Nederlandse
bevolking

3.5

3.5

Nijmeegse
studenten

3.2

3.2

Nederlandse
studenten

1

3.1

2.6

3.3

3.0

1

'70

'71

'72

3.4

3.5

3.4

'73

'74

'75

'76

3.4
2.3

'77
3.4

2.4

2.7

Deze gegevens zijn alle ontleend aan de tabellen 3. 10, 3.13 en 3.14.
tenbeweging tijdens wat Pinner haar ideologische fase heeft genoemd. Terwijl
de studenten gewikkeld zijn meenonderlmge, ideologische strijd, komt de
overheid met steeds verder gaande plannen om de mammoet-universiteit die zij
zelf geschapen heeft, in toom te houden. Het rendement van het wetenschappelijk onderwijs blijkt geen vanzelfsprekende zaak. Het economische nut van de
massa-universiteit wordt betwijfeld. De filosofie der gelijke kansen -ontstaan
m een periode van toenemende welvaart- wordt ingeruild

voor een stiategie

waarin loting en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt steeds belangrijker lijken
te worden. Wij willen daarmee niet zeggen dat de ideologie ten aanzien van
het Hoger Onderwijs direct in het verlengde ligt van economische ontwikkelingen; de ideologie der gelijke kansen wiekte ruimschoots uit boven het economische nut. Maar de aldus ontstane discrepantie kon niet onbeperkt m stand
blijven, zeker niet toen de economische situatie verslechterde. De kostenstijging van het Wetenschappelijke Onderwijs en de toenemende werkeloosheid
onder academici vragen om een nieuwe visie. En die gaat steeds meer in de
richting van een relativering van de universitaire opleiding (afschaffing
titels) en een toenemende nadruk op de theorie van de 'earning power' ;
het percentage 'echte' bursalen is lager dan ooit (zie tabel 3.2, p.110).Men
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spreekt heden ten dage over 'studiefinanciering1 ; ook
tieke

in de IVdA , de poli-

partij die in de 50-er jaren het 'studieloon' bepleitte.
Voor de studenten is toenemende onzekerheid aangaande hun maatschap-

pelijke identiteit het voorlopige effect. Er wordt gevraagd te investeren,
maar het is vaak onduidelijk met welk doel. Daarbij komt de negatieve critiek
die de universiteit heden ten dage te verduren krijgt: het experiment heet
mislukt; de proeftuin kan gesloten worden, nog voordat de eerste gewassen geoogst zijn. Een voor jongeren inspirerend alternatief wordt vanuit de leidende instituties der samenleving niet geboden. Er worden van daaruit te weinig
pogingen indernomen om studenten te boeien, om hen de spankracht die hun leven verdient, te laten voelen.
De invloed van al deze ontwikkelingen op het toekomstige studentenleven
kan met enige voorzichtigheid worden afgeleid uit de toenemende tendens onder
studenten,

zich in zeer kleine groepen die onderling weinig samenhang ver-

tonen, te'solidariscren'. De persoonlijke relatie is daarbij in toenemende
mate van belang. De universitaire arena wordt een markt waarop de onderlinge
concurrentie vrij spel heeft. Pas in kleine kring (politiek, cultureel of
relationeel van doelstelling) ontstaat menselijke betrokkenheid, solidariteit.
Ieder bouwt zijn eigen 'alternatiefje'. De student anno 1978 die in Nijmegen
gaat studeren, kan kiezen uit een eindeloze scala van religieuze en politieke
bewegingen: hij leeft in een vergruisde wereld; hij studecert aan een vergruisde universiteit.

Psychologische

i-mplioaties.

Het historisch onderzoek dat wij hier gepresenteerd hebben, leverde een
beschrijving op van de context,

de situatie

waarin de student leeft en de

(vooral recente) ontstaansgeschiedenis daarvan. Het veldonderzoek, waarvan in
de komende pagina's verslag gedaan zal worden, moet gezien worden als een poging

}

de psychologische

implicaties

van recente ontwikkelingen in het doen

en denken van studenten nader te analyseren. Het gaat daarbij vooral om de
(maatschappelijke) identiteit van de student en de sociale verbanden waarin
hij zich beweegt (zie het onderste gedeelte van het schema op p. 224). Centrale thema's zijn de politieke opvattingen van studenten, hun kijk op de samenleving, hun visie op de universiteit en hun persoonlijke relaties, problemen
en belangen.
Tenslotte: het veldonderzoek is gehouden in een periode waarin de
nieuwe tendenzen die in de zeventiger jaren ontstaan zijn (onzekerheid, kleinschaligheid, etc. zie laatste kolom, p. 224) nog slechts vaag aan te geven

228

GESCHIEDENIS

waren. De onderzoekers moeten daaraan toevoegen dat de herinnering aan de
zestiger jaren hun kijk op het huidige studentenleven aanvankelijk enigszins
vertroebeld heeft. Beide factoren hebben tot gevolg dat het veldonderzoek een
brugfunctie vervult: enerzijds is het een beschrijving en analyse van waarden
en opvattingen die studenten anno 1974-1975 geërfd hebben van de democratiseringsfase. Anderzijds werpt het pessimisme dat eruit naar voren zal komen,
zijn schaduw reeds vooruit.
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V E L D O N D F R Z O E K

N I J M F E G S E

S T U D E N T E N

Zoals aangekondigd woidt de histoiische analyse gevolgd door een onderzoek naar de actuele opvattingen, belevingen en gedragspatronen van de studenten aan de univeisiteit van Nijmegen.
Voor een deel ligt dit onderzoek in het verlengde van de geschiedschrijving, voor een deel is het opgezet vanuit overwegingen, ontleend aan de
sociale leertheorie, en als zodanig neemt het een zelfstandige plaats in. Dit
is vooral daar het geval, waar een poging m het werk gesteld wordt het optreden van studenten in verband te brengen met hun waardenoriëntatie, sistuaticbcoordclmg en de mate van dispariteit tussen deze twee. Vandaar dat het onderzoek, wanneer het uit het oogpunt van theoretische bijdrage bekeken wordt,
plaats vindt in het kader van de psvchologie over opvattingen en gedragingen
en de relatie tussen beide. In onze theoretische beschouwing is dit punt al
voldoende aan de orde geweest. Wij achten het wenselijk onze historische beschouwing aan te vullen met een ondcizoek naar de implicaties, die bepaalde
ontwikkelingen hebben gehad voor de feitelijke inzet van studenten. Het is
niet zozeer van belang de consistentie tussen woord en daad te achterhalen,
alswel na te gaan of de gebeurtenissen van de afgelopen 10 à IS jaar van betekenis zijn voor het begrijpen van het doen en laten van de tcgcnivoordigc student. Het veldonderzoek richt zich vooral op de problematiek die m.b.v. trefwoorden is samengevat m de laatste twee rijen van het op het einde van het
vorige hoofdstuk gepresenteerde schematisch overzicht van de geschiedenis.
De vragen waar het m de eerste plaats om gaat, houden verband met de
maatschappelijke identiteit van de student. Dit probleem wordt vooral gekenmerkt door het toevoegen aan de bestaande typen studenten van een nog nader te
karakteriseren en onder te verdelen groep studenten, voor v\ie een Imks-politieke oriëntatie en het overschrijden van de traditionele kaders waarbinnen de
deelname aan het onderwijs van oudsher plaats vond, een houdingsverandering ten
aanzien van de opleiding impliceeit. \ermoedelijk heeft deze hier en daar de
nodige gedragsconsequentics, een empirische vraag, die wij nader zullen onderzoeken.
In de tweede plaats zullen we laten zien, dat de persoonlijke omstandigheden van studenten gekenmerkt worden door de nieuwe fase van onzekerheid en
pessimisme, die vooi universiteit en studentenbeweging geruime t n d geleden al
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i s begonnen.
Hoofdstuk 4 valt uiteen in twee hoofdparagrafen. In 4.1 wordt de opzet
van het veldonderzoek gedetailleerd uiteengezet. In 4.2 zullen de resultaten
worden gepresenteerd in drie afzonderlijke secties, waarin vragen betreffende
de houding ten aanzien van de samenleving, de oriëntatie op de opleiding en
de rol van persoonlijke omstandigheden uitvoerig aan bod komen.
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PAR.

4. 1

DE OPZET VAN HET VELDONDERZOEK.

Deze paragraaf is onderverdeeld in vier secties. In 4.1.1 wordt een
schets gegeven van de situatie in Nijmegen ten tijde van het veldonderzoek.
Hierin zal worden ingegaan op de concrete aanleiding tot dit onderzoek, en
op de voornaamste focus. In 4.1.2 worden de onderzoeksgroepen gepresenteerd. In 4.1.3 komen de variabelenselectie, vragen en hypothesen aan de orde.
Daarbij is dezelfde indeling gevolgd als in de probleemstelling is gehanteerd
en later ook bij de presentatie van de resultaten gebruikt zal worden. In deze paragraaf worden het formele schema van de SLT en de inhoudelijke oriëntatie
aan de geschiedenis ontleend, in elkaar geschoven. Daar ook worden de conceptuele definities gegeven van alle variabelen die in het onderzoek worden gespecificeerd en bewerkt tot het instrumentarium, waarmee het onderzoek in feite is uitgevoerd.

PAR.

'1.1.1

DE SITUATIE

II·! NIJMEGEN TEN TIJDE

VAN HET VELDONDERZOEK.

De geschiedenis eindigt ongeveer op het tijdstip waarop ons veldonderzoek begint. De eerste ondervraging vond plaats bij het begin van het academisch jaar 1974-1975. Nog maar kort daarvoor, in de maanden januari tot maart,
beleefde de K.U. te Nijmegen de

langdurigste

bezettingsperiode uit haar

geschiedenis.
De gebeurtenissen van destijds vormden de directe aanleiding tot dit
onderzoek. Aanvankelijk hadden wij bij de Stichting Zuiver Wetenschappelijk
Onderzoek (ZlvOJ een aanvraag ingediend voor een onderzoek naar probleemgedrag
onder studenten en werkende jongeren. Met de term probleemgedrag werden overigens al die gedragingen bedoeld waarover in brede kring discussie gaande was
en waartegen nogal eens verzet werd aangetekend. Het zou in elk geval niet
uitsluitend over gedrag gaan dat vergezeld zou gaan van probleemervaringen bij
de actor zelf. Zo rekenen wij bijvoorbeeld ook de bezettingsactiviteit van
studenten onder probleemgedrag, omdat de negatieve reacties op dit optreden en
de pogingen tot onderdrukking van deze handelwijze

duidelijk kenbaar maakten,

dat heel in het algemeen de verantwoordelijke gezagsdragers in universitaire
kring en daarbuiten er moeite mee hadden. Het politieke optreden van studenten
zou dus zeker onderzocht worden.
Ongeveer een jaar nadat bij de sectie politicologie in 1973 een benoemingsconflict had gespeeld, raakte de Nijmeegse Universiteit in maart 1974 we-
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derom in ccn vergelijkbaar conflict betrokken, ditmaal in de letterenfaculteit. Wij waren inmiddels ai begonnen met een nadere precisering van de vraagstelling van het onderzoek. Gaandeweg raakten wij steeds meer op de hoogte van de
aard van het conflict in de sectie Nederlands·

Door participerende observa-

tie en veel gesprekken met sympathiserende en minder enthousiaste studenten
werd ons het belang van het onderzoek naar het politieke klimaat op de universiteit -zoals we dat toen nog noemden- steeds duidelijker.
De snelheid waarmee de gebeurtenissen elkaar opvolgen en de escalatie
van het conflict, droegen sterk bij tot een scherpere

bewustwording van de

draagwijdte van het conflict. De aangewakkerde verzetshouding van studenten
door de afkondiging,tijdens een sectievergadering op het instituut Nederlands»
van wat toen "repressieve maatregelen" genoemd werd, de tijdens een bezetting
van het Curatorengebouw buitgemaakte brief van Prof.Dr. F. Duynstee (lid van
het College van Bestuur)

over de gang van zaken, het politie - optreden, de

gelijktijdige bezettingen bij sociologie en wiskunde -beide evenzeer gemotiveerd door actuele problemen met de studie-inhoud-, de bezetting van het
directoraat A-faculteiten en de ontruiming door personeel van het directoraat,
de sluiting van het psychologisch laboratorium, de ultimata en solidaritcitsbezettingen bij geschiedenis, pedagogiek, sociale geografie, culturele antropologie en politicologie creëerden een sfeer ,die de toespitsing van onze
vraagstelling op de politieke achtergronden van de Nijmeegse studentenbeweging alleszins rechtvaardigde. Onze problccmintuïties werden scherper, toen
op het einde van de roerige bezettingentijd de actie waarmee studenten wilden
interfereren bij de opening door staatssecretaris Klein van het Erasmusgebouw,
op het plein voor liet gebouw kennelijk dood bleekte bloeden. Vanaf dat moment
namen wij ons voor, het onderzoek uitsluitend op studenten (waaronder ook HBOstudenten) toe te spitsen en het een bredere basis te verschaffen,door niet
alleen de actuele uitingen van studenten op dat moment, maar vooral ook de
psychologische situatie aan de universiteit bij ons onderzoek te betrekken.
Twee karakteristieken van de gebeurtenissen hebben een onmiskenbaar
stempel gedrukt op de opzet van ons onderzoek.
In de eerste plaats was het opvallend hoezeer de politieke betekenis
van de studie steeds maar weer onder de aandacht werd gebracht. De leuze was
voortdurend: "studie in dienst van het volk". Rijmende varianten zoals:
"studie voor ons allemaal en niet voor het kapitaal" wezen op de onverholen
boodschap die studenten wilden uitdragen: een wetenschapsbeoefening met een
maatschappelijk engagement dat niet beperkt bleef tot de kring waaruit het
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merendeel van de beoefenaren is voortgekomen. De reactie van de universitaire
overheid liet geen tuijfcl bestaan over het interpietdtiekader met behulp
waai van deze boodschap als het \vdie werd gedecodeerd. Aan de felheid waarmee
het conflict werd uitgevochten kan gemakkelijk uorden afgelezen, hoezeei het
universiteitsbestuur twijfelde aan de ware aard van de bedoelingen die studenten met deze boodschap hadden. Daar tegenover bestond aan studentenzijde een
grote twijfel aangaande de belangeloosheid waarmee het ideaal van een hoogstaande, door vciantwoordelijkc stalleden bewaakte, in alle rust bedreven,
onpaitijdige wetenschap uerd hooggehouden. Daar komt nog bij, dat de beweging voedsel iond m de scherpte waarmee de tegenover elkaar staande standpunten werden geformulecid. De socialistische studentenbonden van dat moment
gaven zelf uitdiukke]ijk te kennen dat hun oppositie "veel verder (ging) dan
de manier waai op aan de meeste andcie universiteiten de in het LOG verenigde
grondraden, de stiijd tegen de herstructurering opvatten (·.· ). Waar de
giondradcn (AS\A, SRW), USN etc.) de strijd tegen de herstructurering voornamelijk opvatten als een uiteindelijk op pailemcntair niveau uit te vechten
zaak,die vooral een defensief kauktei heeft (tegen de afbraak van het onderwijs), richt de stiijd van de Kijmccgse studentenbonden zich priman tegen
het kapitalistisch karaktei van de studie zelf" (Zwartbroek, 1974, voonvoord).
Aan de andcie kant leken de officiële bestuursmstanties baat te zoeken bij
het voortdurend benadiukkcn van de omedelijkhcid van een dergelijke oppositie. Juist deze politisering van de onderwijsproblematiek mspirecide ons
tot een toespitsing van ons ondcizoek op de Nijmeegse studentenbeweging en
haar politieke inhoud.
Lr is nog een tweede aspect van de toenmalige beweging,dat van invloed
is geweest op de aard \an onze studie. De studierichtingen konden destijds
globaal geoidend worden naar de mate van betrokkenheid bij de gebeurtenissen.
Dit gegeven is van invloed geweest op de keuze van de studierichtingen die
wij in ons ondeizoek hebben opgenomen. Allereerst waren er studierichtingen
w a r een acute probleemsituatie zorgde voor een dzrerte

basis

tot

асіге

Dit

was het geval bij Nedeilands, sociologie en wiskunde. Hij hebben van deze
groeperingen sociologie en \cdcilands bij ons onderzoek betrokken.
Vervolgens waren er
uit solrdzri^ett.

instituten waar bezettingen werden uitgevoerd

\an een acute probleemsituatie was geen sprake, hetgeen

mede mag worden afgelezen uit de relatief late fase waarin deze groeperingen
zich als sectie ol subfaculteit m de stiijd mengden. Van deze studierichtin
gen zijn uiteindelijk nedagogick en psychologie in ons onderzoek betrokken.
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Tenslotte de studierichtingen die zich min of meer afzijdig

hielden.

Van deze studierichtingen is de keuze gevallen op rechten en tandheelkunde.
Op die manier beschikken we over zes studierichtingen die naar de situatie van dat moment te oordelen zich minstens twee aan twee onderscheidden
in de mate van betrokkenheid bij de acties. Dit schiep een unieke gelegenheid
de invloed van actuele omstandigheden, tot uitdrukking gebracht in de mate
van engagement met de actie, nauwkeurig na te gaan.
PAR.

4.1.2

DE OHDLRZOFKSGROFPEN.

Allereerst zullen we precies aangeven welke onderzoeksgroepen bij deze
studie zijn betrokken. Vervolgens zullen wc kort vermelden, wat ons ertoe
heeft gebracht een zevental steekproeven te nemen

en het onderzoek niet in

zijn geheel toe te spitsen op één aselecte steekproef uit de Nijmeegse studentenpopulatie .
üc eerste groep informanten, hierna te noemen steekproef 1, bestaat
uit studenten die al een jaar aan de universiteit hadden vcitoefd. Onderzoek
onder deze groep fungeerde als een pilot

study.

Deze groep bestaat uit 305

tweedejaarsstudenten, gekozen uit de zes studierichtingen die -zoals al is
aangegeven- varieerden in de mate van betrokkenheid bij de acties in 1')7Ί.
Het is bij deze groep, dat wij in de gelegenheid waicn de deelname aan bezet
tingen e.d. te bestuderen. Zoals bekend, hebben zich in het jaar daarop geen
acties van dien aard meer voorgedaan.
De tweede groep (steekproef 2) omvatte een steekproef (λ=282) uit de
aankomende eerstejaarsstudenten, wederom gekozen uit de zes reeds genoemde
studierichtingen. Ilonderdveertig studenten uit deze groep, aangevuld met
nog eens 165 willekeurige anderen uit de zes studierichtingen, zijn het jaar
daarop (1975-1976) -dus na één jaar verblijf op de universiteit- nogmaals
over vrijwel dezelfde onderwerpen ondervraagd. Zij vormen tesamen

(\=265) de

derde groep informanten (steekproef 3).
De vieide onderzoeksgroep (steekproef 4) is genomen uit de algehele
studentenpopulatie van de K.U. te Nijmegen (N=195). Aan deze groep zijn uitsluitend vragen gesteld over hun waardenoriëntatie ten aanzien van de opleiding en over hun politieke opvattingen.
De vijfde groep informanten (steekproef 5) bestaat uit 172 studenten
afkomstig uit steekproef 4 die in een latere fase ,tocn dit naar aanleiding van
de historische analyse nodig bleek, bereid waren ons additionele informatie te
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geven over stemgechdg en lidmaatschap van studentenorganisaties.

De laatste onderzoekbgioep (steekproef 6) is samengesteld uit de deelncmeis aan de diverse instellingen voor Hoger Beioeps Onderuijs (HBO). Deze
groep omvat 305 studenten. Лап hen is een verkorte vorm van de vragenlijst,
gebruikt m

stcekpiocf 2 en 3, \roorgclegd, -waaidoor het mogelijk uerd hun

uitspraken met die \an studenten te \ergelijken.
Tenslotte zijn in het kader van dit onderzoek 522 willekeurige Neder
landers ondeivraagd over hun politieke voorkeur en stemgedrag. Zie voor een
ovcrzidit van de onderzoeksgroepen het schema 4.1, p. 236.
Redenen ooor deze

keuie.

Voor de keuze van elk der steekproeven zijn duidelijke aigumenten aanv\ezig. \ooi de keuze \an de eerste steekproef vaaren twee redenen

m de eer

ste plaats uildcn uij enkele onderdelen \an onze vragenlijst testen. Ver
volgens wilden uij de onaang van de deelname aan de acties weten. Do zaken
waarover wij geïnformeerd wilden uorden,strekten zich dan ook alleen maar uit
over de politieke voorkeur, de strikt op de universitaire situatie algestemde
maaiden en venvachtingen van studenten en over het politieke optreden van
studenten (i.e. bezettingen en deelname aan de univcrsitaiie verkiezingen).
Uij konden toen niet vermoeden, dat het meer dan twee jaai zou duren, vooraleer zrch een tweede gelegenheid zou voordoen, een dcigelijkc directe vorm van
actie te onderzoeken. Uhteraf is ons gebleken, dat wij op deze Mize de beschikking kregen over de enige cijiers betrelicndc deelname aan bczettingsactrviteitcn en de steun die deze kreeg van de met-deelnemende studenten.
Nadien in 197-1-19~5 en 1975-1ιΓ() hebben de acties zich immers beperkt tot
demonstratieve bijeenkomsten tegen de herstructurering en g m g de relatief
gemakkelijk onderzoekbare, politieke activiteit van studenten op de universi
teit m e t \eidcr dan deelname aan deze meetings en lidmaatschap van politieke
studentcnvcicnigingen.
Uit steekproef 2 en 3 is de voor ons onderzoek belangrijkste informa
tie alkomstig. Uij hadden ons van het begin af aan voorgenomen het onderzoek
toe te spitsen op de groep eerstejaars die direct van de middelbare school
ilkvwim. Dooi de jongerejaars studenten tuee maal met een tussenpoos van ебп
jaar te ondervragen Jioopten uij een paat interessante vergelijkingen te kunnen
maken tussen opvatting vóór en ná een jaar verblijf aan de universiteit. Voorts
kon op die wijze -zo dachten wij bij de op-et- de uit de SLT afkomstige veronderstelling uorden getest,

dat specilicke op de universitaire situatie

afgestemde waaidcnoiicntatics ,op het moment

dat de meningsvorming hieiovcr

SCdLt4A 4.1

De steekproeven: jaargang en studierichting, steekproefgrootte, verzonden en terugontvangen vragenlijsten, responsepercentage, datum afname.
Terugontvangen

Responsepercentage

Datum
afname

Steekproef

Jaargang en studierichting/opleiding

Steekproef 1

2e jaarsstudenten sociologie, pedagogie,
psychologie, Nederlands, rechten en
tandheelkunde.

305

500

305

61

juni 1974

Ie jaarsstudenten
idem

282

500

282

56

augustus 1974

2e jaarsstudenten
idem')

265

500

265

53

juni 1975

Steekproef 4

alle jaargangen uit de studierichtingen
letteren, wijsbegeerte, theologie, sociale geografie, sociale wetenschappen,
rechten, medicijnen en wis- en natuurkunde

195

400

195

49

november 1975

Steekproef 5

alle jaargangen
idem

172

400

172

43

mei 1976

Steekproef 6

alle jaargangen van het HBO. Studierichtingen: "medische opleidingen", opleiding voor leraar en onderwijzer en
de sociale opleiding.

305

580

305

53

februari 1976

(pzLot

studyj

Steekproef 2
Steekproef 3

N

Verzonden

1) 140 Informanten uit deze steekproef hadden het jaar tevoren Dok aan het onderzoek deelgenomen. Deze doorsnede van steekproef 2 en 3 wordt voor veranderingsanalyses geb ruikt.
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nog ongearticuleerd v,as duidelijk zwakker samenhangen met het optreden van
studenten dan een jaai latei. Zwakker in elk geval dan de gegeneraliseerde
waarden die in onbekende situaties tot richtsnoer dienen. In feite is het ons
niet gelukt,een overgrote meerderheid een tweede maal voor ons onderzoek te
interesseren. Het was toch al moeilijk studenten te motiveren.Toen eenmaal bekend werd, dat wij een onderzoek wilden doen naar het politiek optreden van
studenten

>

1S

er zelfs in het Nijmeegs Universiteits

Blad (denTurk, 1974)

geprotesteerd tegen ons voornemen. De eerstejaars werd zwaar ontraden aan
ons onderzoek mee te doen .omdat het niet onmogelijk was dat er een instrument
ontwikkeld werd waarmee activistische studenten tijdig konden worden opgespoord. In een latere fase van ons onderzoek mochten wij ons overigens verheugen in voldoende belangstelling van de zijde van studenten, zeker toen wij
m

ruime mate aandacht waren gaan besteden aan de geschiedenis van de Nijmeeg-

se studentenbeweging. Destijds was het tij echter minder gunstig, zodat een
tweede momentopname slechts bepeikt bleef tot de genoemde 140 studenten.
Achteraf -dat kan nu alvast gezegd worden- bleken de verschillen na een jaar,
afgezien van een paar zeer relevante uitzonderingen, zo gering dat samenvoeging van steekproef 2 en 3-met uitzondei ing van de overlap-tot

een totale

onderzoeksgroep van 407 jongerejaars,geen bezuaar opleverde.
V\at de resterende steekproeven betreft:

al deze dienden

vooral ter

vergelijking. Om de positie van jongerejaars op een aantal opvattingenmaten
te kunnen beoordelen, leek het wenselijk,na te gaan in hoeverre deze groep
zich van de populatie onderscheidde. Maar dat niet alleen ook een vergelijking met studenten uit het Н Ю leek wenselijk om tot een zo informatief moge
lijke karakterisering van universitaire studenten te komen.1 In datzelfde ka
der is er .speciaal op het punt van de politieke opvattingen .een vergelijking
gemaakt met de Nederlandse bevolking.
Buiten de beoogde mformatievere karakterisering zijn er nog een paar
andere voordelen

verbonden aan het werken met meer steekproeven. In de eer

ste plaats kan worden vastgesteld of een eenmaal aangetroffen verband, ook in
andere vergelijkbare onderzoeksgroepen optreedt.Indien dit het geval is,is dat
een reden te meer de interpretatie van het eerst geconstateerde verband te

1) De afzonderlijke bestudering van de HBO-studenten geschiedt in het kader
van een stage door de heren J. Bakx en J. Schreurs die binnen
afzienbare

tijd

in een scriptie

hierover verslag zullen uitbrengen.
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handhaven, zo niet, dan dient sterker voorbehoud te worden gemaakt. In de tweede
plaats kan de constructie van schalen meer malen worden beproefd. Treffen we in
tot op grote hoogte vergelijkbare groepen

een vergelijkbare structuur aan, dan

is dat een reden te meer om de gekozen indicering te handhaven. Zo niet, dan is
ook hier voorzichtigheid geboden (Vgl. Jessor et al.,
PAR.

4.1.

Ζ

VAHIABELENSELECTIE,

1968, p. 147 e.V.).

VRAGEN EN HYPOTHESEN.

In het hoofdstuk over beschouwings- en werkwijze zijn de voornaamste
bronnen, waaruit de variabelen en veronderstellingen omtrent hun samenhang af
komstig zijn, al aangegeven. In formeel opzicht is het vooral de sociale leer
theorie die als bron fungeert; inhoudelijk en ook met het oog op een verscher
ping van de contouren van het probleemgebied, is het vooral de geschiedenis
die de thema's aanreikt, waarop een veldonderzoek zich met vrucht kan concen
treren. Wij hebben er voorts op gewezen, dat zo mogelijk, empirische generali
saties uit voorgaand onderzoek aan een nader onderzoek zullen worden onderwor
pen, wat een zekere aansluiting bij een bestaande sociologische of sociaalpyschologische traditie impliceert. Tenslotte is het verdedigbaar in een onder
zoek als dit, bepaalde intuïties, voortkomend uit een directe confrontatie met
de studenten en hun optreden, aan een nader onderzoek te onderwerpen. Zodoende
zijn er vier bronnen waaruit bij de selectie van variabelen, het beschrijvendcrwijs stellen van vragen en-waar mogclijk-het volgens een model onderzoeken van
verbanden,in ruime mate is geput: theorie, geschiedenis, traditie en intuïtie.

De niveau's

van onderzoek.

Tegelijkertijd is uit de probleemstelling en de uitvoerige schets van
voorbije gebeurtenissen in de studentenwereld duidelijk naar voren gekomen, dat
het voorlopig raadzaam is, beschrijving en analyse te

laten plaatsvinden op

drie niveau's : student en samenleving, student en universiteit en student en
zijn persoonlijke, materiële en geestelijke belangen. Immers, de geschiedenis
van de studentenbeweging is in zeker zin op te vatten als een geschiedenis van
het'zelfbeeld'van studenten waarin drie belangrijke referentiepunten zijn aan
te geven.
Allereerst zijn er de samenleving zelf en in elk geval de levensbeschouwelijke en politieke stelsels die op het niveau van de Nederlandse
samenleving als geheel, de studenten aanleiding geven zich te bemoeien met
de inrichting van het maatschappelijke bestel. De historische analyse
heeft uitgewezen, dat men op dit niveau in het allereerste begin
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het liberale gedachtenpoed aantrof, waar katholieke, protestante en socialis
tische studenten hun weinig succesvolle pogingen.dc hegemonie ervan te door
breken,tegenover stelden. In een latere fase is het de staat en het econo
misch dirigisme waartegen studenten m

opstand komen. Vanuit hun politiek

engagement wordt er dan op beleidsvoornemens van de kant van de regering ge
reageerd. Het ligt

оог de hand m

het verlengde hiervan een onderzoek te

doen naar de politieke opvattingen van dit moment en deze te karakteriseren
in het licht van de verwachtingen die studenten in de te volgen strategie tot
uitdrukking brengen. Ue komen hier straks nog uitvoerig op terug. Tevens
lijkt het ons raadzaam daarbij na te gaan, wat de rol is van de levensbeschouuirg van studenten, voorzover die in de religieuze opvoeding en de dis
tantie dan wel mcegaanheid in deze gestalte heeft gekregen.
Vervolgens is er naast de samenleving de universiteit zelf met de
diverse instellingen Kaarbinnen de discussies over levensbeschouwing en poli
tiek concreet hun beslag krijgen. Aanvankelijk waren het vooral dc studenten
verenigingen die op dit punt een belangrijke functie vervulden. Gaandeweg is
er echter, m m of meer gelijk opgaand met het uegvallen en afbreken van dat
beetje wat er aan extracurriculaire kanalisering van levensbeschouwelijk en
politiek engagement bestond, een accent komen te liggen op de universiteit
zelf. De universiteit uerd als

зоаапгд

een politieke arena,waar traditie en

transgressie met elkaar een controntatie aangingen. Deze omstandigheid
maakt een nader onderzoek naar de huidige waardering van de univer
siteit wenselijk. Door uit te gaan van de psychologische handelings
theorie, waarin waarden en de al dan niet daarbij aansluitende verwach
tingen een gedragsimplicatieve functie vervullen, kan tegelijkertijd inzicht
verkregen \%orden in het met dc waardering en verwachting samenhangend poli
tiek optreden van studenten aan de universiteit. Ook hier gaan wij straks
uitvoerig op in.
Tenslotte is er de student voor zover deze als aparte categorie pas
goed sinds de adoptie van een vakbondsstrategie voor zijn belangen is opge
komen. De historische verschuiving die zich op dit punt heeft voorgedaan,is
al genoegzaam aan de orde geweest. Belangenbehartiging betekent vandaag de
dag, dat aan de geestelijke belangen en aan het signaleren van persoonlijke
problematiek onder studenten even grote aandacht wordt besteed als aan de
materiele belangen van deze groep.
Op dit punt is het veldonderzoek het meest door intuïties geleid geweest. Het leek ons in de eerste plaats belangrijk na te gaan welke proble-
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matiek er bij studenten gesignaleerd kan worden. Voorts leek het relevant deze in verband te brengen met een verondersteld verhoogd belang van een thans
nauwelijks meer organisatorisch ondersteunde contactuele vaardigheid. Het is
althans onze intuïtie, dat de student vandaag de dag meer dein voorheen op deze vaardigheid wordt teruggeworpen. Daarnaast meenden wij een 'crisis van de
zin' te kunnen signaleren onder studenten. Het is niet zo duidelijk meer wat
voor zin het heeft zich binnen de huidige verhoudingen zo uitdrukkelijk positief te engageren met de studie en het universitaire leven. Het engagement,
voorzover dat uit een redelijke studiedeclname mocht blijken, lijkt te zeer
afgedwongen en alleen al om die reden weinig inspirerend. Wij hebben geheel
afgaand op onze eigen indrukken dit gevoel willen peilen en bij onze analyse
van het optreden van studenten willen betrekken, zonder ons overigens te realiseren om welk een belangrijke intuïtie het ging. Ook de historische analyse
kroeg een onverwachte afloop in de richting van een op het punt der zinbelcving nogal problematische situatie. We komen hier nog uitvoerig op terug.
Dit zijn in het kort de niveau's waarop ons onderzoek naar opvattingen,
beweegredenen en daden van Nijmeegse studenten zich zal afspelen. De centrale
vraag is die naar het politieke optreden van studenten en hoe dit gesitueerd
moet worden in de verhouding student-samenleving-universitcit en persoonlijke
belangen, een globale vraag die met behulp van de navolgende variabelen wordt
gespecificeerd en onderzocht.
PAR. 4.1.3.1
Politieke

STUDENT EN SAMENLEVING.

voorkeur

als

gegeneraliseerde

waarde.

Voor een inhoudelijke concretisering van de in het kader van de SLT
(zie 2.5) geëxpliciteerde gegeneraliseerde waarden, hebben we gekozen voor
de politieke voorkeursschaal (POYO) ontwikkeld door Hagendoorn e.a. (1970).
Hun studie had als uitdrukkelijke bedoeling opvattingen te indiceren van voldoende fundamenteel gehalte, met een zekere duurzaamheid en structuur en voldoende divers om een indruk te kunnen geven van de variëteit aan politieke
opvattingen in Nederland (ibid, p. 1). Omdat we vrijwel niets weten over de
ontwikkelingspsychologische oorsprong van voorkeuren voor bestaande, in de
historie verankerde politieke basissystemen (ook wel maatschappijvisies genoemd) , lijkt het vooralsnog plausibel ervan uit te gaan,dat deze ontstaan
op basis van ervaringsabstractie.

De term is globaal genoeg, in zoverre er
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nog allerlei specificaties van leerprocessen mogelijk blijven, en specifiek ge
noeg, in zovene er in elk geval op wordt gewezen, dat politieke voorkeuren,
hoezeer ook in de geschiedenis verankerd, resultaten zijn van ervaring m gezin,
buurt, school, vriendenkring en clubs en niet het product van bijvoorbeeld een
paar geschiedenislessen (al zullen 'bekcringservanngen' in deze niet uitgeslo
ten zijn). Wij gaan uit van de assumptie, dat het uiteindelijke resultaat van
het proces van crvarmgsabstractie een soort waardenbesef is op het globale
terrein van wat in de bamenleving als de onze гп poHtzczs

het nastreven waard

en nodig is. In dier voege is aansluiting gezocht bij het begrip gegeneraliseer
de bckrachtigmgsuaarde uit de SLT. Het komt er dan op aan in een reeks uitspra
ken waarderingen tot uitdrukking te brengen, die betrekking hebben op een aan
tal bclangiijke sectoren van het dagelijkse leven zoals gezin, arbeid, econo
mie. Deze dient men zodanig te systematiseren, dat tegelijkertijd mag worden
aangenomen, dat ze rcpicsentatief zijn voor historisch gegroeide varianten van
politieke stelsels, zoals liberalisme, conservatisme, socialisme -in zijn ge
matigde sociaal-democratische vorm en communistische vorm-, anarchisme, prag
matisme en fascisme. De POVO-schaal van Hagendoorn (1970) levert een eerste
aanzet tot inventarisatie. Op basis van de in deze studie geformuleerde en ge
selecteerde uitspraken is door ons een beperkt aantal beweringen ter beoorde
ling voorgelegd aan onze informanten . studenten en een steekproef uit de Neder
landse bevolking. Nadere gegevens over de schaalconstructie zijn te vinden in
4.1.4. Met behulp van deze concretisering van het begrip gegeneralbseerde

be

krachtigingswaarde willen wij op de eerste plaats een beschrijving geven van de
politieke waardenoriëntaties bij studenten. Dit sluit aan bij de historische reconstructie van het politieke en levensbeschouwelijke engagement onder studenten. De in hoofdstuk 3 getrokken lijnen willen wij thans doortrekken. Om deze
beschrijving te situcicn in het algemene kader van de politieke opvattingen

m

Nederland, zullen er vergelijkingen worden getroffen met niet-umvcrsitaire studenten en doorsnee-Nederlanders van beneden en boven de dertig jaar.
Een ander aspect dat ons interesseert is het verband tussen politieke
opvatting en studierichting. Tevens zullen wij in ons onderzoek aansluiten
bij de vraag van Dammers (1970) indertijd, of de universiteit een politieke
leerschool is. De reden het verband tussen studierichting en politieke opvatting te onderzoeken is gelegen m

een in het begin van de zestiger jaren ge-

dane uitspraak, dat destijds in Nederland studiekeuze niets met politieke opvattingen van doen had (Kanen,

1963), een bewering waarvan Lammers (1970) al

heeft aangetoond, dat deze m e t meer voor deze tijd (zeventiger jaren) opgaat.

242

OPZLT VI I DOXDERZOI К
Naast politieke voorkeur hebben wij ook de politieke interesse bij stu

denten en Nederlanders willen peilen. Dit ter vervol led ig m g van de informatie
о\ет de politieke vooikcur van de beide groeperingen. Dit gebeurde door uit te
gaan van de omschrijving van politieke desinteresse in Hagendoorn (1970, p.60
e.V.). Politieke ongeïnteresseerdheid wordt aldaar omschreven m termen \an
onkunde, machteloosheid en apathie, waaibij vooral de ervaring van een strenge scheiding tussen politiek en het leven van alledag de giondstcmming bepaalt. Wij sluiten ons bij deze formuleimg aan (\gl. 4.1.4).
Gegenef ili.seei>de

verwachsznjen

als

aspecten

'an de

strategie

Len politieke visie gaat zonder twijfel gepaard met een strategie.
Naast ucnselijkheid, oftewel politieke doelstellingen,speelt de haalbaarheid,
oitcwcl de wijze waarop deze doelstellingen gerealiseerd kunnen worden immers
een minstens even grote rol. Deze intuïtie krijgt de nodige steun vanuit de
sociale Iccitheoiie die naast gegcneialiscerde waarden gegeneraliseerde verwachtingen postuleert als lelatief situatie-onafhankelijke concepten over hoe
mensen te werk kunnen gaan bij het realiseren \an hun doelstellingen.
Uij hebben op d u e aspecten van de te volgen strategie de nadruk willen leggen. Allereerst hebben wc aansluiting gezocht bij Rotters

begrip m -

teinc-cvtcinc bchccismg (1). Hiermee woidt de o\cr situaties gcgcneialiseerdc verwachting aangeduid, dat (on)aangename gebcin tcnissen in iemands eigen
leven dooi gaans aan eigen mgiιjpen worden toegeschreven (zonder overigens
concieet op de benodigde handelingen in te gaan), dan wel afhankelijk gesteld
worden van klachten van buitenaf. Vervolgens hebben we de aanwezigheid onder
studenten willen nagaan \an de tendent ie,hun doen en laten afhankelijk te
stellen van de behoefte aan direct dan wel uitgesteld gewin (2). Het gaat
daarbij om de vraag in lioevene studenten thans nog bereid zijn,behoeltenbei lediging uit te stellen en om die reden nogal instrumenteel over hun studie
te denken. Tenslotte hebben wij,naar aanleiding van recent Amenkaans onder
zoek over Machiavellistisch gedrag,de vraag willen beantwoorden in hoeverre
studenten bij het kiezen van bepaalde middelen,uitgaan van de stelling dat
het doel de middelen heiligt (3).
AD. 1

het begrip

znterre

versus

externe

beheei

stng.

Zonder geforceerd aansluiting te willen zoeken bij thema's uit de ge
schiedenis van de studentenbeweging, is er enige reden de aard van het besef
het heft m

eigen hand te hebben versus het besef sterk van buitenaf gediri

geerd te worden nader te onderzoeken en er de aanwezigheid onder studenten
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van na te gaan. De geschiedenis laat zonder meer zien, dat de tendens om de
realiseerbaarheid van bepaalde doeleinden afhankelijk te stellen van per
soonlijk ingrijpen afneemt. De ervaring zelf de oorzaak te zijn van hoe
men het er als student vanaf brengt lijkt vervangen door een gevoel van
machteloosheid tegenover de onderwijsorganisatie. Steeds meer domeinen van
het leven van alledag worden aan individuele controle onttrokken. Tegelijker
tijd is er een tendens deze machteloosheid te politiseren en te collectiveren en zo tot basis te maken van gezamenlijk ondernomen acties. Dit alleen
al rechtvaardigt een onderzoek naar dit strategisch aspect. Hoc wordt dit door
studenten beleefd?
Rotter is er indertijd van uitgegaan, dat mensen met een eenvoudig in
strument in te delen zouden zijn in twee soorten. Лап de ene kant zijn er
mensen die op basis van ervaringen in meerdere situaties waarin zij bepaalde
doelstellingen nastreefden, de verwachting hebben opgebouwd zelf oorzaak te
zijn van wat hun te beurt viel.

Aan de andere kant zijn er mensen die op

basis van ervaring geleerd hebben voortdurend 'de buitenwacht' aansprakelijk
te stellen voor het verloop van de gebeurtenissen in hun eigen leven. Wat
hier met 'de buitenwacht' wordt aangeduid, is in feite een reeks relatief
nauwkeurig gespecificeerde externe beheersingsbronncn. Aanvankelijk was ge
luk of kans de enige externe bron waarmee geëxperimenteerd werd (James en
Rotter, 1958) en deze stond tegenover handigheid als interne bron. Later is
daar -onder invloed van sociologen als Veblen, Merton, G.H.Mead, en psychologen
als McClelland, Atkinson, IVitkin en Riesman-,lot, beheersing door'belangrijke
anderen'en door de ondoorzichtige complexiteit van de wereld om ons heen,aan
toegevoegd. Zo werden er vier externe bronnen van beheersing gedefinieerd
(vgl. Rotter, Seeman en Liverant, 1963) die later in een schaal verwerkt zijn
tesamen met indicatoren voor de interne component. Deze schaal, de I-K schaal
genaamd)is in Rotters

conceptie ééndimcnsioneel. Met behulp van deze schaal

is het mogelijk te discrimineren tussen mensen die,van binnenuit gestuurd als
ze worden, in allerlei omstandigheden doorgaans groot vertrouwen stellen in
eigen

ondernemingszin

en eigen actie en mensen die, nu eenmaal gestuurd

door krachten buiten hen, minder doelgericht te werk gaan, nieuwe informatie
inadequaat verwerken en gauw bij de pakken neerzitten.

1) Voor een overzicht van het 1-Е onderzoek zij verwezen naar Rotter, 1966:
Lefcourt, 1966, 1971; Joe, 1971; Throop en McDonald, 1971; Phares,
1975; Rotter, 1975.
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Nu zijn er in de literatuur beuijzen aan te voeren voor de juistheid

van dit ondeischeid. Er zijn gevallen waarin werd aangetoond, dat van binnen
uit gestuurde individuen duidelijk meer ondernamen dan hun door
krachten van buiten gcbtuurde giocpsgenoten. Tegelijkeitijd zi in ei ook aan
wijzingen in de literatuur rond het I-C begrip voor een grotere onderne
mingslust en meer activiteit van juist extern gecontroleerde mensen (vgl.
^bramowitz, 1973). Deze tegenstrijdigheid roept de vraag op wat interne ver
sus externe beheersing is, welke vraag op te splitsen is in twee subvragen
die in dit ondeizock aan de orde zullen komen:
- Vormen de externe Тось of aoniroL

tcsamen met de interne component een één-

dimensionale schaal en zijn alle externe loei gelijkwaaidig9
- Is het waar dat aan de I-L schaal .ondanks Rotter's bewering van het tegendeel (Rotter, 1475) een politiek vooroordeel ten grondslag ligt, zoals
Ihomas (19 70) en Pinxteien (1973) beweerd hebben, in die zin, dat er de
consci vatief- liberale ovei tui ging aan ten grondslag H g t , dat interne beheeising onder alle omstandigheden een betere handelmgsbasis verschaft dan
externe beheersing9
Wat de eerste vraag betreft, het is niet zonder meer aannemelijk dat
de externe attributies als kans, lot, ondoorzichtigheid van de wereld en'belangiijkc anderen! alle gelijkwaardig zijn en uit dien hoofde bij elkaar opgeteld mogen worden m

de veronderstelling dat zij alle toch in de richting

wijzen van eenzelfde tendens de wereld maar te laten voor wat zij is.
Uat de tweede vraag aangaat: mede tegen de achtergrond van een vrij
recente algemene tendens in de studentenwereld maar ook daarbuiten, collectieve actie op basis van gemccnsi-happelijk ervaren tekorten in het bestel, m
de plaats te stellen van geprivatiseerd tobben of het gevecht van de enkeling,
lijkt de vraag gewettigd, oi de keuze \an interne versus externe beheersing
niet politiek geïnspneerd kan zijn. li zijn omstandigheden dcnkbaai waarin
een aan bepaalde loei van externe beheersing gebonden ervaring faciliterend
werkt met betrekking tot de duiding \an de situatie als problematisch en rijp
voor verandering.
Vi/ij zullen deze vragen proberen te beantwoorden door uit te gaan van
een

eigen

Nederlandse vertaling van de 46 items tellende vragenlijst

door Rotter en zijn medewerkers ontworpen.
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uitsteltendentie

De aandacht voor de uitsteltendentie onder studenten vindt zijn oorsprong in een aantal in hoofdstuk III

reeds gememoreerde ontwikkelingen in

de studentenwereld. Het meest opvallend is wel, dat onder invloed van een
groeiende nadruk op de zelfstandigheid en mondigheid van studenten.er een
verschuiving is opgetreden in de waardering van de studie. De traditionele
definitie van de student plaatst de studie en degene die studeert in het
perspectief van het latere beroep. Traditioneel werd de studie immers gezien
als een voorrecht en studenten dienden zich daarop te concentreren. Het gemak
waarmee dit afgedwongen kon worden had alles te maken met het uitzicht op beloning in de vorm van geld en status achteraf. Studeren was oen soort "retirer pour mieux sauter". Daartegenover staat sinds de oprichting van de SVB
een geheel andere strategie. In plaats van politieke terughoudendheid en passiviteit (opnieuw gecultiveerd in de restauratieve periode na de tweede wereldoorlog) en in de plaats van de oprukkende tendens tot functionalisering
en deprofessionalisering,waardoor "de vorming niet om zichzelf gezocht wordt,
maar als noodzakelijke basis en onvermijdelijke voorwaarde voor het bereiken
van een maatschappelijke functie" (Vervoort, 1959, p. 248) ,ivordt de student
in de zestiger jaren uitgenodigd zich van zijn situatie bewust te worden en
geen uitstel meer te dulden. Hij moet zich nu op de universiteit concentreren. Het perspectief dat de student dan geboden gaat worden ligt niet meer in
de latere beroepsuitoefening; het moet in het hier en nu liggen, in de studietijd zelf waarin actuele lotsverbetcring moet worden nagestreefd, zonder uitstel, zonder als pleister op de wonde naar uitgesteld gewin te haken.
Cen actuele beschrijving en analyse van deze strategische lijn in de
studentenbeweging kan ons inziens geschieden door een schaal te construeren,
waarmee de tendens tot uitstel kan worden opgespoord. Daarbij maken wij gebruik van cen schaal ontworpen door iVinnubst (1957). De vraag die ons het
meest zal bezighouden is, of deze tendens tot concentratie op het heden dan
wel de toekomst, afhankelijk is van de politieke doelstellingen die men heeft.
De verwachting bestaat, dat dit gezien de met de vakbondsstrategie samenhangende links-politieke overtuiging, het geval zal zijn. Afwijzing van uitstel en concentratie op het hier en nu lijkt in dat opzicht eerder het strategisch kenmerk van een beweging die in haar politieke idealen onverwijld
verandering nastreeft.
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Maahiavellisme
Machiavcllisme is een benaming voor een gedragswijze, waarbij in de

interpersoonlijke sfeer gebruik gemaakt wordt van valse voorwendsels, bedrog
en opportunisme. Hierbij spoelt de verwachting een grote rol, dat op die manier het doel waarvoor men staat eerder bereikt wordt dan door handhaving van
de eigen morele integriteit. Voor een inventarisatie van uitspraken die dit
manipulatieve aspect benadrukken, werd door de ontwerpers van de schaal (Christie en Geiss, 1970) gretig gebruik gemaakt van de publicaties van Machiavelli
zelf. Wij hebben de zogenaajixie Mach IV van de beide auteurs tot uitgangspunt
gekozen.
De reden tot invoering van deze schaal heeft te maken met bevindingen
uit voorafgaand Amerikaans onderzoek, waarin wordt aangetoond, dat linkse studenten en activisten minder machiavellistisch zijn dan hun rechtse collega's
(Haan, Smith en Block, 1%8; Cryns en Finn, 1973), terwijl het verder toch
duidelijk is, dat het optreden van activistische studenten wel degelijk door
politieke tactiek en het gebruik van machtsmiddelen gekenmerkt wordt. Bij nadere beschouwing bleek de Mach IV, met behulp waarvan het genoemde onderzoek
werd uitgevoerd, volkomen van de doelstellingen die linkse en rechtse stutlcnten in onderscheidenheid van elkaar kunnen nastreven, te abstraheren. De formulering van de uitspraken ging geheel voorbij aan de situatie waarin mensen
verkeren en van waaruit ze tot een manipulatieve houding geraken. Wat ter beoordeling werd aangeboden, waren uitspraken die alleen de conventionele politiek tot voonverp hadden. Juist het voorbijgaan aan de specifieke omstandigheid waarin zowel de linkse activist of degene die vanuit een rechts-politieke overtuiging voor zijn belangen vecht, verkeert, maakt de schaal in
feite ongevoelig voor machiavellistische tendenties aan de beide

zijden van

het politieke continuum. Voor links is het immers al te eenvoudig machinaties in de conventionele politiek af te wijzen.
In de lijn van deze veronderstelling hebben wij naast de algemene Mach
IV van Christie en Geiss twee eigen versies, één waarin links

politieke en

één waarin rechts politieke machiavellistisch georiënteerde uitspraken waren
ondergebracht, ter beoordeling aangeboden, in de hoop op deze wijze iets meer
over de verbreiding van deze tactiek te kunnen zeggen.
De Cantrilsohaal:

persoonlijke

beoordeling

vom de

samenleving.

De Cantrilschaal wordt doorgaans gehanteerd in onderzoek, waarbij grote
waarde wordt gehecht aan wat Allport (19ò2) het morfogene aspect van de menselijke persoon heeft genoemd. Morfogcen staat tegenover dimensioneel. Met

OPZET VELDONDERZOEK

247

dit laatste wordt bedoeld onderzoek met behulp van bijvoorbeel een politieke
voorkcursschaal of een 1-Е schaal. In een morfogene benadering wordt er juist
naar gestreefd het abstracte karakter van de dimensionele werkwijze te door
breken en aan te vullen met een 'meetwijze' waarbij wordt uitgegaan van door
mensen zelf aangereikte inhouden met betrekking tot een bepaald voor het on
derzoek van belang geacht domein, bijvoorbeeld, zoals in ons geval, de samen
leving. De "Self-anchoring

Striving

Scale"

van Kilpatrick en Cantril (1960)

is hier een voorbeeld van. Het is een eenvoudige maat voor een "overall pic
ture of the reality world in which people live, a picture expressed by indi
viduals in their own terms" (Cantril, 1965, p. 21). De schaal valt uiteen in
een waarden- en verwachtingen-component. Het waardcringsaspect wordt vastge
steld aan de hand van een open vraag naar hetgeen voor de informant zelf, op
een tevoren gespecificeerd domein -in dit geval de Nederlandse samenlevinguitgaande van eigen assumpties, waarneming, doelstelling e.d., zijn grootste
hoop en meest bange vrees is. Nadat de informant zich hierover heeft uitge
sproken en daarmee in zijn eigen woorden uitdrukt, wat hem hoop geeft en vrees
inboezemt, wordt hem vervolgens verzocht een soort balans op te maken en
heden, verleden en toekomst te beoordelen in termen van deze zelf-gegenereerdc differentiatie in goede en slechte levenscondities met betrekking tot het
aangegeven domein. Dit geschiedt aan de hand van een ladderfiguurtje waarvan
de bovenste sport de meest bevredigende en de benedenste de meest fnuikende
levensconditic voorstelt. Door studenten op deze wijze in de gelegenheid te
stellen zelf aan te geven wat hun het meest bezighoudt in negatieve en

posi

tieve zin en door ze nadien een kans te geven hun eigen streven van vroeger,
nu en straks in het licht te plaatsen van een globaal oordeel over de twee
uitersten, krijgt de beschrijving van de politieke voorkeur meer vlees en
bloed. Tevens is het mogelijk concreet na te gaan wat voor verwachtingen er
bij studenten leven ten aanzien van de ontwikkelingen in de samenleving.
Gedragsaspecten.
Wij hebben er al eerder op gewezen dat gedrag, zeker voorzover het met behulp
van vragenlijsten bestudeerd wordt, geen ondubbelzinnige eindterm is.Er zijn al
lerlei soorten gedrag, variërend van een niet meer zonder betekenisverlies te
segmenteren individu-gebonden gedragsepisode (b.v. iemand een hand geven),tot
en met cen soorttypische aanduiding van een relatief hoog abstractieniveau
voor door meerdere individuen uitgevoerde en aan bepaalde voorschriften gebonden handelwijzen

(b.v. stemmen, winkelen, actie voeren). De uitvoering

van zulke gedragingen vormt,niet zozeer wat het feitelijke verloop, maar wel
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wat het uiteindelijke resultaat betreft, een object van studie. Dit neemt natuurlijk m e t weg, dat het heel legitiem is een analyse te maken van een
serie afzonderlijke episodes.
Welnu, de SLT gaat bij de verklaring van gedrag uit van een 'molan'
gedragsbegrip. Uij hebben -zoals imniddels viel gebleken is- daarvoor de term
optreden gekozen. De gedragingen die in deze studie aan een nader onderzoek
i\oiden onderworpen, zijn m dat opzicht duidelijk onderscheiden van de idcosyncratische handelswijze van afzonderlijke individuen! Uij richten ons in
deze studie op gediagscategorj.ccn, waarvan stemmen, partij 1 idjnaatschapskeuze,
]nformatie\en\erving \ia kranten e.d. en opinici end optreden m demonstraties
gericht tegen bclcidsioornemens van algemene aaid op het terrein van milieu
en buitenlandse politiek een paar vooibcclden zijn. Deze generieke termen laten volkomen in het midden op welke wijze deze gediagsvormcn piccies verwerkelijkt woidcn. In die zin gaat het om abstracte gedragscategorieën. Door deze geneiickc gcdiagstennen diicct in verband te brengen met gegeneraliseerde
waarden en het 'гпіеп a>' ос sus

'external

control'

begrip,wordt ei impliciet

van uitgegaan, dat deze waarden en veruachtingen geconccptualiseeid zijn op
een abstractieniveau dat geëigend is voor de voorspelling \an een dergelijk
soort gediagsvormcn. Dat is ons inziens verdedigbaar, omdat dergelijke hoog
gestiucturccide gediagsvormcn als stemmen of informâticvcrwciv m g en zich op
de hoogte houden \an de nationale politiek e.d. direct geïnstigccrd ziin vanuit de politieke \ooi keur en een globaal besef \an eigen kunnen. Wij
zullen straks nagaan hoe de velbanden precies liggen en in hoeverre de zojuist
geopperde verondetstelling luist is.
I) In de bociale wetenschappen wordt dit onderscheid, zelfs in die stromingen
waar uitdrukkelijk van een handelingstheorie wordt uitgegaan, nooit expliciet gemaakt. Zo is sociaal handelen bij Weber bijvoorbeeld relatief abstract omschreven als "any human attitude or activity (no matter whether
involving external or internal acts, failure to act or passive acquiescence)
if and in so far the a^i. }• cr ac * ι ?•
associate a subjective meaning with
it" (Parsons, 1968, p. 640 cursivering van ons). Het is duidelijk, dat het
in deze definitie om collectief optreden en individueel-ideosyncratisch
handelen gaat (handelen, wel te verstaan, met inbegrip van opvattingen en
houdingen als vormen van 'uitgesteld handelen') Toch is het handelen, dat
Weber wil bestuderen, ook weer niet helemaal het handelen dat de psychologie
tot voorwerp van onderzoek heeft.
Omdat wij het
(jpí-Λ. 'tän van studenten bestuderen en dus abstractie maken
van concreet individueel en ideosyncratisch gestuurd handelen, deelt de?e
studie in dezelfde onduidelijkheid als het werk van sommige sociologen,
waarvan niet een twee drie te zeggen is of het een sociologische dan wel
psychologische gedragsstudie is (Weber bijvoorbeeld).
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AchLergrordgegevens.
Wat betreft de achtergronden van politieke voorkeur, dat aspect van de
opvattingenstructuur dat ons op het niveau van de verhouding student en samenleving het meest interesseert, zullen we ons beperken tot studierichting en
jaargang en de politieke en levensbeschouwelijke aspecten van het ouderlijk
mi lieu.
Het aanbrengen van een differentiatie naar studierichting en jaargang
is gericht op de vraag,m hoeverre de politieke gezindheid in de loop der jaren verandert en op de vraag,of studiekeuze ook een zaak is van politieke opvatting. De zo op het eerste gezicht gescheiden werelden, waarin bijvoorbeeld
de tandheelkundestudent en de student sociologie aan deze universiteit leven,
doet vermoeden, dat er mede een verschil in politieke waardenoriëntatie aan
ten grondslag ligt. Deze kwestie is daarom zo interessant, omdat wij weten,
dat dit niet altijd het geval is geweest. In het begin van de zestiger jaren
was de opleidingskeuze in geen enkel opzicht een zaak van politiek geïnspireerde vooikcur (Kanen,

19ò3).

De concenti itie op de politieke aspecten van het ouderlijk milieu is
geïnspireerd geweest door een studie van Jennings en Niemi (1974) over politieke socialisatie. l\ij hadden overigens voordat wij met dit werk in aanraking kwamen, al de nodige aandacht besteed aan de door de student zelf gerapporteerde politieke voorkeur en interesse van zijn ouders. De belangstelling
hiervoor hing samen met het toegenomen politieke gewicht van de jeugd door
de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd en de repercussie van dit feit
op de verhoudingen tussen ouders en kindeicn. Lr is inmiddels een situatie
ontstaan, waarin binnen het ouderlijk milieu een directere confrontatie van
politieke voorkeuren tussen jong en oud geen uitzondering meer zal zijn, juist
door de toenemende politieke activiteit van de jeugd aan de universiteit en
door hun politiek gezien gelijkgerechtigde positie als het om stemmen gaat.
De studie van Jennings en Niemi die wij m de loop van ons onderzoek
onder ogen kregen leverde tal van vragen op die wij tot op zekere hoogte met
ons

onderzoeksmateriaal konden beantwoorden, zodat wij de resultaten konden

vergelijken. Het gaat daarbij om vragen aangaande de mate van overeenstemming
in politieke opvatting tussen ouders en kinderen, de rol van ouderlijke eensgezindheid, het effect van de politieke vooikeur van vader versus dat van de
vooikcur van de moeder, de rol van de politieke mtciesse van de ouders c.d.
\ooi

de beantwoording van deze vragen is uitgegaan van uitspraken die de kin-

deren over de politieke interesse van hun ouders deden, ei is via de kinderen
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naar de politieke keuze \an de beide oudeis afzonderlijk gevraagd en naar hun
sociaal-economische positie. Tenslotte is nagegaan of er politieke eenstemmig
heid heerste tussen de beide ouders.
De aandacht voor de levensbeschouivelijke, godsdienstige aspecten van
het ouderlijk milieu ligt m

het verlengde \an de geschiedenis, levens is er

hier en daar Kat onderzoek gedaan naar de samenhang tussen religie en politiek
(Lammcrs, 1967/68, Kanen,

]9(-Q , heltcrs, ІЭ"^; van Harmclcn, 1975).

Uit de geschiedenis en uit het zojuist genoemde ondcizock blijkt onder
studenten een voorkeur voor linkse partijen gepaard te gaan met een afnemende
belangstelling voor deelname aan conventionele religieuze bijeenkomsten. In
dit onderzoek zal dit verbandgiondig ivoiden onderzocht dooi de afstand tussen
het conventionele religieuze gedrag van de oudeis en dat \an hun kindcien bij
de adoptie \an een links politieke overtuiging te betrekken. Op deze wijze
hopen \\ij de populaire hypothese, dat links-iadicalc studenten het ene dogma
tische svsteem -katholocisme- vciruild hebben voor het andere -marxisme e.d.-,
aan een nadci onderzoek te ondenvctpcn. Daartoe zijn een aantal viagen over
het keikbczoek van ouders en studenten in onze vragenlijst opgenomen.
iVW.

t.l.i.?

STUDJi/T

"«

b'in.R

1^11.

De imivcisiteit is, naast de samenleving, een tueede duidelijk reieientiepunt in de studentenbeuegmg. Zij \oniit de doel gemeenschap ivaarmce de stu
denten bij het begin \an hun studie uoulcn gcconfionteerd. In dat opzicht
reikt zi") de doelstellingen aan waarmee studenten leien instemmen of waartegen
zij ziüi leren velzetten, zodat ze op zoek gaan naai altematicx.en. Zo althans
zou de uimersiteit beschicvcn moeten i\oidcn vanuit het perspectief van de SLT.
Uannccr we ons nu het model wcei in heiinnering roepen (zie 2.5.3), volgens
hctuclk spcciiiekc baarden en venvachtmgen tezamen op een nader uit te werken
wijze gedragsimplicatics bevatten, wordt duidcliik wat ons te doen staat

het

gaat erom bepaalde waarden of doelstellingen die in de loop der jaren op de
universiteit tot ontwikkeling zijn gekomen, vast te leggen en zodanig te systematiseren,dat eruit kan worden afgeleid wat voor oriëntatie ten aanzien van
de universiteit studenten vandaag de dag hebben. Iletzelldc geldt voor de verwachtingcn, voor zover daarin een situatrcbeoordeling tot ontwikkeling komt
(zie 2.3.2).
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universiteit.

De geschiedenis van met name ongeveer de laatste tien jaar is in dit
opzicht van groot belang. Daarin is naar voren gekomen hoe bepaalde, in de
traditie van de universiteit gewortelde waardenoriëntaties werden gecritiseerd
en hoe alternatieve visies ontwikkeld werden. Het gaat hier zeker niet om een
rustig verlopend proces. Tot op de dag van vandaag is de universitaire gemeenschap verdeeld in elkaar fel bestrijdende groepen. Ook onder studenten is dit
conflict aanwijsbaar. Voor het gemak

spreekt men meestal van linkse en recht-

se studenten, 'activisten' en 'corpsballen' , marxisten en reactionairen. Daartussen, in diezelfde universitaire arena, beweegt zich echter de meerderheid
der studenten die -zonder overigens de geprononceerde opvattingen van een van
beide groeperingen aan te hangen- wel degelijk een globaal oordeel heeft over
wat studenten in de geschiedenis van de afgelopen jaren heeft bewogen. Zij
zijn minder standvastig, minder rechtlijnig misschien, eerder geneigd kwalijke aspecten aan beide posities te onderkennen. Dit hars-zijn van uitersten
impliceert niet, dat zij geen oordcel hebben over de gerezen problematiek.
Voor de meeste studenten is wel duidelijk naar welke groepering hun uiteindelijke voorkeur uitgaat en welke visie hen het meest aanspreekt.
De discussie binnen de universiteit is veelvuldig voorwerp van typologische ordening geweest. Zo hebben Bcrgcnhcncgouwcn en Matthijsscn (1971,
p.ZIJ de discussie binnen de universiteit,aan verschillen in gewenste hoofdfunctie van onderwijs gerelateerd. Ondenvijs als cultuuroverdracht komt als
traditionele conceptie tegenover onderwijs als bron van cultuurinnovatie -de
moderne conceptie- te staan. Dronkcrs (1976) onderscheidt een tweetal "cultuurpatronen", het ene door tandheelkunde studenten, het andere door de sociaal-culturele sector opgeleide studenten aangehangen. Hij geeft er verder
geen namen aan en volstaat met een beschrijving op basis van de Λ11port-Vernon
waardentest en een zelf ontwikkeld instrument om waarderingen ten aanzien van
de opleidingssituatie na te gaan. Kroes (1971) onderscheidt in navolging van
Pinner (1967) een traditionele

en transgres

sieve

arena in de universitaire

situatie. De traditionele arena, zo kan men bij Kroes lezen (p. 92 e.V.), om
vat het hooglcrarcncorps en studenten die uit een vergelijkbare oligarische
élite zijn gerecruteerd. Keruncrkcnd voor hun houding ten aanzien van de universiteit -ideaaltypisch gesproken- is een positieve waardering voor de statusverlenende aspecten van het latere beroep en/of wetenschappelijke traditie
op de universiteit. De prestaties die men op de universiteit levert hebben
een instrumenteel karakter; zij dienen veelal voor het binnen bereik brengen
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van de distinctiva van de betoepsgroep uaarop men anticipeert. Uiteraard zijn
er accentverschillen binnen het traditionele patroon. Voor sommige studenten
staat op enigerlei wijze het beroep centraal, anderen zijn pumair op de wetenschappelijke aspecten van de studie georiënteerd, hun latei e beroepsuitoefening hopen zij in dienst te stellen van de wetenschap. Over het algemeen
impliceert een gerichtheid op bcioep, wetenschap en piestatie een zeker optimisme ten aanzien van de mogelijkheden binnen de huidige universitaire structuur. Fr bestaat geen garantie, zeker niet bij de toenemende werkeloosheid
onder academici, maar wel is het zo, dat de opleidingsstructuur en de kwalificatie die de universiteit biedt in redelijke mate bij de nspiraties van de
studenten uit de traditionele aiena aansluiten.
Tegenover deze traditionele aiena plaatst Kroes in navolging van Ρinner
de transgressieve arena. In de historische analyse is duidelijk naar voren ge
komen .hoezeer studenten zich hebben leren afzetten tegen bestaande legitima
tiesystemen en critiek hebben op het waardenpattoon, dat de universiteit van
oudsher kenmerkt. Studenten overschrijden het vigerende opvattingensysteem en
ontwikkelen een alternatieve visie op de betekenis van de wetenschap en uni
versiteit en zoeken naar een andere dan per tiaditie aangeboden lechtvaardig m g . In de eerste plaats kan de transgressieve student - m onze terminolo
gie- gekenmcikt wolden dooi een afunzende houding ten aanzien van de tiaditionelc waaiden. De status vcilenende aspecten van bcioep en de voorbereiden
de studie ontmoeten weinig waardering, liet leveren van prestaties met het
vooruitzicht op een latere beloning is vooi de studenten uit deze arena wei
nig zinvol.
Verder uit zich deze ei itisüie stel 1ingname in een lage waai der ing voor
het wetenschappelijk kaïaktcr van de opleiding. Pure wetenschap bestaat niet.
ledere wetenschappelijke handeling is iimei s ideologisch geladen. Noch is zij
erg zinvol, omdat pure wetenschap geen bijdiage levert aan de ontwikkeling
van menselijk geluk. In dier voege kan wetcnsdiap en de vooibereiding diaiop
alleen maar plaatsvinden m

een doelbewust kader waai in aan naatschappelijk

engagement vorm gegeven mag worden vanuit het bewustzijn dat er meer belangen
op het spel staan dan die van de gioep waaniit de univcisiteit haar wetenschappelijke staf recrutccit. De afwijzing van het traditionele bcioep en de
wetenschap, zoals die in de gevestigde piactijk haar beslag heelt gckiegen,
impliceert tenslotte een op zoek gaan naar nieuwe lollen die vooial in het
hier en nu gestalte moeten knigcn, al zal dit ook een bepaald perspectief
naar later wcik c.d. openen. Vanuit dit gegeven ervaren de tiansgressief ingestelde studenten een directe betrokkenheid op de universitaire situatie,
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waardoor zij, gegeven de historische ontwikkelingen, waarde zijn gaan hechten
aan de democratisering van de universiteit. Zij willen meepraten, meebeslissen over de doelstellingen en structuren van onderwijs en wetenschap.
Samengevat komen wij tot het volgende totaalbeeld:
Traditie betekent: beroepsgeoriënteerdheid, nadruk op de theoretische, wetenschappelijke relevantie van de studie en een zekere prestaticgcoriënteerdheid. Transgressie betekent: de democratisering van de universiteit belangrijk vinden en het aan de orde stellen van de maatschappelijke relevantie
van de studie.
IVij onderscheiden dus vijf oriëntatiepunten ten aanzien van de studie
en de universiteit, vijf zaken waar belang aan gehecht wordt en waarvoor een
zodanige voorkeur kan bestaan, dat ze met recht waarden genoemd mogen worden
die richtinggevend kunnen zijn voor het optreden van studenten.
In het navolgende willen wij deze vijf oriëntatiepunten conceptueel
definiëren, zodat straks bij de schaalconstructie gemakkelijk kan worden aangegeven,hoe deze begrippen in uitspraken vastgelegd zijn. Tevens willen wij
hier kort aankondigen,welke benadering wij kiezen bij het opsporen en systematiseren van de voorkeuren van de studenten. Vooraf dient duidelijk gesteld
te worden, dat de empirische bestudering van de discussie,zoals die zich de
laatste jaren aan de universiteit heeft afgespeeld, een vereenvoudiging van
de verschillende standpunten onvermijdelijk maakt. U'ie bijvoorbeeld de wetenschaps-theoretische discussie over de verhouding tussen wetenschap en samenleving heeft gevolgd, heeft een indruk van de gecompliceerde problematiek op
dit punt. Het is niet onze opzet aan deze discussie enige bijdrage te leveren.Het is wel onze bedoeling globaal aan te geven,welke weerslag deze discussie heeft gehad op het denken en beleven van de student. Het gaat er in
deze studie om residuen van een veranderingsproces bij studenten te achterhalen en daarvoor is het noodzakelijk zijn heil te zoeken bij relatief eenvoudige formuleringen. Wij gaan ervan uit dat het voor een doorsnee-student niet
is weggelegd,een wetenschappelijk verantwoorde of politiek goed gefundeerde
stellingname

te formuleren. Maar evenals de Nederlandse burger in de meeste

gevallen een goed onderscheid kan maken tussen de diverse politieke richtingen in ons land en hun doelstellingen, zonder dat de concrete partijpolitieke
beginselprogramma's en partijvoorstcllen uitvoerig zijn geraadpleegd, zo is
ook de student globaal geïnformeerd en in staat een zekere affiniteit tot
uitdrukking te brengen,van waaruit zijn standpunten en de weergave
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daan'cin begrijpelijk wordt. De situatie aan de Nijmeegse universiteit duingt
haar leden van tijd tot tijd tot een bepaalde stellingname

vóór of tegen een

bepaalde actie, vóór ol tegen een bepaalde uitlating van de universitaire
oveihcid, vóór of tegen een bepaalde opvatting van i\Jt de student te doen
staat en nat hij wenselijk vindt. Ook in de enquête die i\ij onder Nijmeegse
studenten hebben gehouden werd om een steilingnamc gevraagd. Het is daarbij
onvermijdelijk blcchts globale aanduidingen voor de verschillende oriëntatiepunten te hanteren.
De wete^sahappelb^Ke relevantie

oan de siuat& als ггаагЬгопеІе waarde.

Dat de studie aan de universiteit een uctenschappelijk kaïaktcr draagt,
lijkt vanuit de traditie van de universiteit vanzelfspickend. De ontwikkeling
van de wetenschap door onderzoek en het daaraan verbonden onderwijs, staat
hoog m het vaandel. De implicatie van dit accent op wetenschap is vaak een
zekere wereldvieemdheid, een maatschappelijke passiviteit. Scherp is de scheiding tussen de ingetogen studcerkamei en de uoclige кегеМ daaibuiten echter
niet. Men is er zich doorgaans zeei wel van bewust dat de resultaten van uetenschappelijk onderzoek en zeker de vorming van effectieve beoefenaren van
enigerlei wetenschappelijke discipline maatschappelijke implicaties hebben.
Met name aan een katholieke universiteit (k.U.) \\ordt dit onderkend. De op
richting vond juist plaats in het bewustziin, dat wetenschap een bijdiage kan
leveicn aan de ontuikkcling van de samenleving (i.e. de emancipatie van het
katholieke volksdeel). Een nauue relatie tussen wetenschap en maatschappij
wordt echter als ongewenst eivaren. Dit is bijvoorbeeld m de geschiedenis
van de K.U. te Nijmegen herhaaldelijk gebleken uit het steeds maar stipuleren
van de eigen veiantwooideliikhcid van de wetenschappelijke staf tegenover die
van het episcopaat (zie katholieke Univeisiteit Nijmegen IQZi-IIT'S, deel A en
deel B). Het is m dit velband, dat kennis en inzicht -kortom, het weten- om
wille van zichzelf nastievenswaard wordt geacht. Dit werd in 1971 nog eens
door van Meisen benadrukt in de eerste veigadermg van de universiteitsraad
"Wetenschap is weliswaar gericht op praxis, moet dat ook zijn, maar van fun
damenteel belang lijkt me echter, dat we opnieuw gaan inzien hoezeer kennis en
inzicht zelf innerlijke waarde hebben en daarmee direct tot de kwaliteit van
ons bestaan bijdragen, een oude wijsheid die voor ons nieuwe waarde kan krij
gen" (Universiatir Jaarboek 1972-1973). Het is deze opvatting die nogal eens
door studenten wordt aangevochten. Vooral door die studenten die m de eerste
plaats aan hun eigen leven zin en inhoud willen geven en daarbij de wetenschap,
voorzover deze zich niet met de samenleving en haar problemen engageert, eer-
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der een last dan een lust vinden. Op deze tegengestelde opvattingen gaan wij
straks verder in. Voorshands willen wij ons beperken tot de volgende omschrijving van de "wetenschappelijke relevantie van de studie":
- Uetenschap en universiteit kennen hun eigen geheel van normen, waarden en gewoonten, op basis waarvan de wetenschap een eigen verantwoordelijkheid heeft in het maatschappelijk proces.
- Studeren en wetenschappelijke arbeid impliceren een (tijdelijk)

naar

de achtergrond schuiven van de wens een directe bijdrage te willen
leveren aan maatschappelijke verandering; het bedrijven van wetenschap is in dat opzicht een omweg, die wordt geaccepteerd en gecultiveerd; men vertrouwt erop dat het een zinvolle omweg is.
- Aan deze gegevenheden ontleent de wetenschap en het bezig zijn met
theoretische vraagstukken haar intrinsieke waarde.
Het is een bijzonder hachelijke onderneming opvattingen over wetenschap en
universiteit, die bovendien gecompliceerder zijn dan in bovenstaande redenering werd aangegeven, in een vragenlijst te vangen. Wij doen dit toch in de
hoop straks een zekere rechtvaardiging daarvoor te vinden in het feit, dat de
uitspraken die wij hebben gekozen (zie 4.¡.1),relevant en bruikbaar zullen
blijken in het totaal van het onderzoek.

Prestatiegeoï'iënteerdheid

als tradiiionele

waarde.

Het realiseren van goede studieresultaten kan gezien worden als een
waarde>die van oudsher duidelijke betekenis heeft in de universitaire situatie. Het toetsen van studievorderingen neemt niet voor niets een belangrijke
plaats in het huidige systeem in.
Wanneer wij dit traditionele aspect proberen vast te leggen in een reeks
uitspraken, dan gaat het ons niet om een volledige empirische specificatie van
het prestatiemotwatiesyndroom, zoals dat met name door McClelland (1955),
Atkinson (1964) en ten onzent door Hermans (1967) is uitgewerkt. Wij zullen
ons beperken tot de globale vaststelling in welke mate studenten het belangrijk vinden om een hooggekwalificeerde opleiding te voltooien. De nadruk Jigt
daarbij zowel op de weg die bewandeld wordt (hard studeren, goede resultaten)
als op het aspiratieniveau (het willen voldoen aan hoge eisen). Overigens
wordt een omschrijving van deze waarde bemoeilijkt, doordat in de pamfletten
van studenten nauwelijks in positieve zin over de prestatiemotivatie wordt gesproken. Negatieve opmerkingen vindt men des te meer, enerzijds aan de kant
van de studenten waar woorden als "studiedwang" of "tentamenterreur" de gevoelens voldoende duidelijk weergeven en anderzijds aan de kant van universi-
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t a n e in-en outsл derb die op het huidige studeergedrag reageren met uitlatin
gen als het wordt tijd dat studenten ъеег gaan studeien, of

het peil van

de studie neemt duidelijk af, of er zijn mensen die merken en er zijn mensen
die studeren. In dat opzicht hoeven K I J niet bevreemd te zijn slechts van
zelfsprekende instemming onder studenten aan te treffen, wanneer hen gevraagd
wordt naar hun ijver, studievoltooiing en het streven naar goede kwalifica
ties. Tegelijkertijd mag wolden aangenomen, dat dit altijd nog de tekenen zijn
van hoog engagement met de bestaande onderwijsstiuctuur.
Beroepsjeorventeerahebd

аіь

ЫаагЬгопеІе

waarde.

Doorgaans wordt ervan uitgegaan dat de universitaire opleiding een ga
rantie biedt voor-of althans zekei een goede aanzet is tot- een redelijke maat
schappelijke c a m e r e . Dit gegeven biedt uiteraaid een belangrijk referentie
punt vooi studenten, üaai komt bij, dat studenten viocgci en ook nu nog m
belangrijke mate afkomstig zijn uit hogere milieu's. De CBS-gegevens van de
laatste jaicn wijzen wel in de richting van enige voi schuiving, maar het totaalbeeld is sinds 1936 niet ingiijpend veiandcrd. Hieruit mag men afleiden,
dat wanneer de sociale status voor studenten van belang is, dit eerder de betekenis heeft van statusbehoud dan van statusverhctering, wat niet wegneemt
dat beide aspecten in overweging dienen te worden genomen.
In onze conceptie is de bcroepsgcoiicnteerheid vooral een zaak \an het
belang dat studenten hechten aan de statusverlenende aspecten van de universitaire beroepsvoorbereiding. Het gaat dan voornamelijk om inkomen, carrière,
aanzien en de waarborgen daarvoor in voldoende duidelijkheid van het beroep
waarvoor een academische opleiding nodig geacht wordt en de positie van het
bcioep op de arbeidsmaikt. hij gaan uit van de veronderstelling, dat de traditionele student de genoemde aspecten van wezenlijk belang vindt en in het
veilengde van het gewicht dat hij eraan hecht, de universitaire opleiding
als een belangrijke doorgangsfase beschouwt.
Tot zover de precíese formuleiing van de traditionele waarden die typerend zijn voor de gangbare -hier globaal gekarakteiiseerdc- oriëntatie op
de umvcisitcit. Hier tegenover staat de transgressieve oriëntatie, tot uitdrukking gebracht m waarden die de grenzen van de traditie overschrijden.
Nu is uit de geschiedenis al wel gebleken, dat wat traditioneel of
transgressief genoemd kan worden van tijd tot tijd verschilt. Zo was in de
vijftiger jaren de toen opkomende beroepsorientatie op de universiteit in het
geheel geen zaak van traditie. Integendeel, door de nadruk op de bcroepsvoor-
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bereidende aspecten van de opleiding ,brak men radicaal net het gangbare profes
sionele model, waarbinnen studie en wetenschappelijke vorming een initiatie
betekende in de kennis, waarderingen, normen en gewoonten,van wat toen alleen
maar-met duidelijke kwaadwillende bijbedoelingen-'beroep' genoemd kon worden.
Van rechtspleging, gezondheidszorg, de doorvorsing der natuur en de studie
der cultuur maakte men geen beroep. Men sprak met een zeker eerbied van ambt
of professie. Hoe merkwaardig is het voorts, dat toen m het begin л^ап de
zestiger jaren de studentenvakbcwcging de prestaties der studenten centraal
stelde en daar graag een tegenprestatie van de kant van de overheid tegenover
gesteld zag, er imtverontwaardiging werd gereageerd op dit accentueren van de
plichten en lechten van de studenten. Men was gewend in termen van vooirecht
te denken, m e t in termen van prestatie en contraprestatie, inzet en beloning,
plichten en rechten. Prestaties leveren was altijd een kwestie van begaafd
heid geweest of een aan zijn stand verplicht verantwoordelijkheidsbesef en nu
werd het een zaak van bijna platvloerse en beleidsmatig ondersteunde, doel
bewuste activiteit. Aandacht voor 'achievement' , arbeidsmoraal, beloning en
bruikbaarheid was zonder meer transgressicf te noemen in de begintijd van de
SVB. De student was ineens een intellectuele arbeider en daarmee werden de
gienzen van de gevestigde conceptie overschreden.
luj hoeven hier niet te herhalen hoe uiteindelijk preoccupatie met het
beroep, prcstaticgcorienteerdheid en pure theorie en wetenschap om de weten
schap als traditionele iel ι eten werden gewaarmerkt. In een latere fase van de
vakbondsstrategie vlak voor de kritische universiteit werd de functionalisei m g van de universitaire opleiding scherp aangevallen. Vooral de stilzwijgen
de alliantie met de industrie en de arbeidsmarkt moest het ontgelden, toen
eenmaal gebleken was, dat daarmee de onafhankelijke positie van de intellectu
eel in gevaar kwam en hij een functionaris dreigde te worden. De kritische
universiteit benadrukte het ideaal van een wetenschappelijke Verlichting en
viel m

dat kader de vermeende neutraliteit van de wetenschap aan. Daarbij

werden de "gegenaufklarerische

Tendensen"

in de pure wetenschap nimmer afla

tend becritisccrd. De socialistische bonden tenslotte stelden op hun beurt
de studiedruk, competitie- en prestatiedwang aan de kaak. In hun ogen was het
kapitaal ook student-vijandig, hetgeen maar al te duidelijk bleek uit de
fnuikende invloed van de tendens de studie te stroomlijnen en aan scherpe
prestatie- c.q. selectiecriteria te binden.
Gedetailleerder hoeven we deze ontwikkelingen niet aan te geven. Wat
we wel zullen doen is een beeld schetsen van de concrete actuele uitingen van
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verzet om op die manier duidelijk te maken welke de reacties waren op de traditionele waarden.
Studenten sociologie formuleren hun critiek op de versluierde tendentie van een zich neutraal ten aanzien van de machtsverhoudingen in de samenleving opstellende wetenschap als volgt: "In de sociologische theorie die wij
krijgen wordt de maatschappij vanuit maar een hoek, de empirisch positivistische, bekeken, waarbij wordt voorbijgegaan aan het feit, dat er verschillende groeperingen in de maatschappij zijn waarvan de dynamiek bepalend is
voor de ontwikkeling van de maatschappij. Door haar "neutraliteit" neemt de
empirische sociologie uitdrukkelijk stelling voor een bepaald belang, het belang van degenen die alles willen laten zien zoals het is, die een maatschappij die gebaseerd is op winst, uitbuiting en onrechtvaardigheid slechts willen bestuderen zonder haar te bestrijden". (NUB, maart,

1974).

Studenten Nederlands willen niet langer gevestigde hogeschool-literatuur bestuderen. "Deze literatuur (...)

schuift de ideeën van de heersende

klasse in de maatschappij naar voren, hel vallen er aanklachten te bespeuren
tegen deze maatschappij, maar die reiken meestal niet veel verder dan het
niveau van een (eenzaam) spartelende middenklasser die in een bepaalde sector van het maatschappelijk leven (sex, opvoeding) frustraties heeft opgelopen
en ze op "literair verantwoorde wijze" uitspuit". (NUB, juli 1973).1
Studenten wiskunde willen geen wiskundeonderwijs "dat zich met zeer abstract grondslagenondcrzock bezighoudt, hen slechts technische vaardigheden
aanleert en zij alleen voor toegepast onderzoek voor het bedrijfsleven kunnen
gebruiken (...). Je hebt geen tijd meer om je af te vragen waar je nu mee bezig bent; je raakt platgeslagen en wordt gevormd tot een critickloze natuurwetenschapper, waaraan zoveel behoefte schijnt te zijn. Pogingen om politieke
betekenis van het wiskunde onderwijs te bespreken worden onmogelijk gemaakt
"(panflet, 1 mei, 1974).
Uit het blad "Morgen Meester?" (M.M.) van de rechtenfaculteit haalden
wij de volgende passage: "Zo wordt in de rechtswetenschap alleen de formulering van de nomi en haar interpretatie tot voorwerp van een critische belangstelling, niet het ontstaan en de betekenis van de norm zelf. Dat de positieve nomi zelf een uitdrukking is van een bepaalde machtssituatie (...) daar
wordt geen rekening mee gehouden, respectievelijk blijft voor de juridische
1) Vgl. de recente diesrede (1977) van Prof. Dr. W. Bronzwaer: "de zwijnen
lusten geen parels meer", waarin ervoor gepleit wordt de triviale literatuur
minder vijandig te benaderen.
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ref]ei.tie zonder consequenties (•·•)· Pas wanneer het waardenvrij lijkende
vooropgezette begrip van de norminterpretatie overdacht wordt, kan de preten
tie van wetenschappelijkheid waar gemaakt vvorden" (M.M., november 1970).
Op medicijnen wordt gereageerd tegen een al te eenzijdige technische
opleiding: "In de practijk blijkt dat de student noodgedwongen alleen maar
studeert voor tentamens (voor het punt). Onze critiek richt zich niet alleen
op onderwijstechnische aspecten, maar veeleer ook op de inhoud namelijk de
eenzijdige technische opleiding. Het gevolg van dit soort opleiding is dat
je je nauwelijks kunt bezighouden met je latere positie als arts m deze maat
schappij" (Medische Taculteitsveremging: pamflet aan de 3e, 4e en 5e jaars,
19 november 1973) .
Deze lijst van citaten zou gemakkelijk uitgebreid kunnen worden. Ook op
andere studierichtingen vragen studenten om minder theoretische en meer practische (soms politieke) vorming. Hoeveel studenten zich in bovengenoemde cita
ten hei kennen valt moeilijk te zeggen. Dat is een van de vragen die wij met
deze studie hopen te beantwooiden. Globaal kan men echter stellen, dat een
toenemende gioep studenten vraagt om een studie die meer betrokken is op de
maatschappij van vandaag. Over het algemeen wordt de studie te abstract, te
theoretisch, te 'wetenschappelijk' gevonden.
Concrete vormen krijgt ook de critiek op de studie-eisen die de univer
siteit stelt, looral de studievcrzwarmg m het eerste jaar moet het ontgel
den. br is een eenzijdige nadruk op prestatie: "Je loopt van het hoorcollege
via je (studeer)kamer naar een tentamen en terug. De schaarse tijd die nog
overschiet wordt gebruikt om zich af te zetten tegen de studie door b.v. in
de kroeg te duiken of te naaien. Als de sectoren vrije tijd en studietijd met
elkaar m de knoop komen klapt de student in elkaar en is het zoveelste
slachtoffer gemaakt in de studiewedstrijd" (Nijmeegs Universiteitsblad, fe
bruari 1974). Degenen die zich uit de naad werken, worden als volgt omschre
ven: "Een meute verwilderd ogende tentamenathleten die zich als een soort
JOJO'S 'S morgens om 7 uur met de boterham van de flat naar de bieb spoeden,
vandaar tussen de middag naar de mensa om te eten, dan weer terug naar de
bieb

dan weer naar de flat voor boterhammen en opnieuw naar de bieb etc"

(Nijmeegs Universiteitsblad, september 1973).
Ook de beroepsonentatie ontmoet bij veel studenten critiek. "(De) aan
de bestaande maatschappelijke verhoudingen \rerbonden inhoud en vorm van het
bestaande studieprogramma, blijkt de laatste jaren actiever dan voorheen aan
gepast te worden aan de veranderde behoeften van een door de klassenstructuren
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bepaalde samenleving, enerzijds

de behoefte aan mobiele, overal inzetbare

conformistische arbeidskrachten, en mensen die niet in de productieve sector
opgenomen kunnen worden (onderwijs, etc.)> anderzijds

de behoefte aan een-

zijdige, technische deskundigen op deelgebiedjes, onderzoekers, managers
e.d." (pamflet sociologie, 2 april 1974).
Bekend is bovendien de relatief geringe belangstelling bij bepaalde
groepen studenten voor het bedrijfsleven, overheid en bepaalde sectoren van
het onderwijs.
Van de doorsnee rechtenstudent wordt gezegd, dat hij m

een studie-

richting verzeild is geraakt waai "de studiemotivatie dikwijls erg negatief
is; of het afstreepsysteem is in het spel, of ze gaan rechten studeren om
binnen de kortst mogelijke tijd een zo hoog mogelijke functie in het bedrijfsleven te gaan bekleden. Met deze mentaliteit houden ze het kapitaal in stand,
rechtvaardigen ze het klasseverschil, ontkennen ze klassejustitie, stappen
ze aan het e m d van hun studie als bondgenoot van het kapitaal de universiteit uit" (M.M., november 1972).
De critick die hier werd vermeld is over het algemeen zeer scherp geiormuleerd en dan bovendien vaak vanuit een zeer bepaalde politieke overtuiging. Hiermee willen wij niet aangeven,dat alle studenten dezelfde critische
kanttekeningen plaatsen óf dat alle studenten vanuit dezelfde politieke overtuigingen hun critick formuleren. In het verdere verloop van dit onderzoek
zal met name blijken dat het studentengczelschap zeer gemêleerd is, zowel wat
het waardenpatroon betieft als met betrekking tot politieke opvattingen. Hel
kan men zeggen dat een grote groep studenten in meer

of mindere mate aan-

sluiting kan vinden bij de formuleringen zoals die boven zijn gebruikt. In ieder geval is de stijl en inhoud van deze citaten representatief te noemen
vooi geschiiften en pamfletten die studenten in de openbaarheid bicngen.
Zoals wc al gezien hebben in de historische analyse van de studentenbeweging, ontwikkelt zich naast de genoemde critiek op het traditionele waardenpatroon een nieuwe waardenscala. De democratisering van de universiteit en
de politieke relevantie van de studie zullen nu als representanten van de
transgrcssieve waardenoriëntatie worden besproken. Ook hier ligt de nadruk
weer op een conceptuele definitie, geworteld m
denten.

de actuele beleving van stu-
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De аетосгаггаеггпд

van de ипг егзъіегЬ

als

transgressteve

waarde.

Sinds 1968 is de dcn.oLratiscring van de universiteit ("het meebeslissen
van alle geledingen op alle niveau's over alle aangelegenheden") zonder meer
een belang]ijk actiethema voor studenten en studentenorganisaties, len tijde
van dit onderzoek ging het vooral om de invloed, die studenten hebben (en wil
len hebben) op de inhoud van de studie en de benoeming van medewerkers. Voor
\eel studenten is het vcruerven van meer invloed op deze zaken van niet te
onderschatten belang. Over liet algemeen hebben studenten echter -althans naar
hun eigen oordeel- geen of weinig invloed

"de democratie wordt afgeschaft zo

dra ze dreigt te functioneren", men spreekt van repressie en onderdrukking
van bepaalde groepen van studenten, van disciplinane

maatregelen en

schijndemocratie. kortom, de uitspraken die men heden ten dage van studentenzijde verneemt aangaande de democratisering van de universiteit,zijn over het
algemeen in negatieve termen gesteld, men constateert misstanden. De oorspron
kelijke idealen,zoals die rond de acties van 1969 zijn geformuleerd,worden
niet meer uitgcweikt. Deze liggen zo ver van de huidige gang van zaken af, dat
de studenten het niet langer zinvol achten er nog aan te refereren. Daar komt
nog bij, dat in tegenstelling tot 1969 de politieke relevantie van de studie
als waarde aan betekenis heeft gewonnen en dat de democratisering van de uni
versiteit vooral in dit licht woidt gezien. Dat wil zeggen

het gaat niet

langer om democratibcnng sec, de democratisering wordt vooral gezien als de
mogelijkheid om bepaalde oveituigmgen een betere kans te geven. Of, negatief
gestold, de mate van democratisering van de huidige universitaire structuur
maakt het niet mogelijk eigen idealen te realiseren.
De benocmmgsconflieten van ]977> en 1974 spraken in dat opzicht boekde
len. Juist deze •verschuiving van de oorspronkelijke idealen tijdens de discus
sie over de bestuursstructuur naar medebeslissingsrecht op het terrein van de
studicmhoud, studiezhaarte en studicorgamsatie,waarbij de invloed op benoe
mingen een belangrijk instrument is, hebben wij in uitspraken willen vastleg
gen.
De po¡.ttzeke

veTevхпЬъе

van de зіиаге

als

trarsgvesszevp

waarde.

De actualiteit van deze waarde was naar de pamfJetten en analyses die
van studentenzijde aan het brede publiek werden aangeboden te oordelen, ten
tijde van het veldondeizoek zo groot, dat wij er iets uitvoeriger bij stil
staan.
De politieke relevantie van het vak dat men studceit wordt in toenemen-
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de mate door studenten benadrukt. Men eist een directe confrontatie met de
maatschappelijke realiteit; de omweg die de traditionele wetenschap noodzake
lijk acht, ziet men als een zijweg die alleen tot theoretische discussie kan
leiden, zonder dat de maatschappelijke gevolgen duidelijk morden gespecifi
ceerd. Of scherper gesteld: de theoretische discussie laat de bestaande machts
verhoudingen onaangetast, uat zoveel betekent als instemming. De wijze waarop
studenten hun weerzin tegen een dergelijke wetenschap formuleren, laat niets
te wensen over.
Sociologiestudcntcn vragen om conlrontatiestudie, iraar: "confrontatiestudie in de zin van het naast elkaar zetten van positivistische en cntischc
of marxistische theorieën kan m e t het uitsluitende doel zijn van de huidige
acties, omdat het ons studenten gevangen houdt Ьгппеп

die theorieën, los van

de maatschappelijke practijk, waarin wij nu juist goed willen functioneren; de
stelling is dan ook: conlrontatiestudie moot inhouden een confrontatie van de
abstracte onderwijsinhouden niet de maatschappelijke realiteit, met het feitelijk functioncicn van die inhouden in die realiteit" (discussiestuk over confrontaticstudic 21-S-19"4).
Op con andere plaats heet het: "een maatschappelijk zinvolle studie in
het belang van ondeidruktc gioepen in de samenleving beperkt zich (. ...)nict
tot het niveau waai op men die pi oblemen als tb^csi

van studie neemt, ten op-

zichte waai van de Onderzoekei ' zich als 'neutrale' toeschouwer verhoudt (dus
de problemen onaangetabt laat . . . ) , г*гаг ,.;< г.ρ CLS imvli^e-rí
Sijhapper',
onderdrukte

c.q.

ae seiden'

jr'oepi-'л te jai

'.i'h

cht da

плпг ¿км>1ги'к чс ¿'Lindi mei de etri,'d

de rnaiiorh ippsi,,

^' oorzaken

'¿etenvan de>?e

ν m die problemen "(dis

cussiestuk sociologie 2-4-19~4).

Bij rechtenstudenten treft men de volgende fonnuleiing van de critiek
op de vige ι ende wetenschap aan- "Naast het de studenten bewust maken van het
feit, dat het recht m de maatschappi) heel andeis functioneert dan in de op
leiding naar voren komt, en dat, wil men dit veiandcicn, de hele maatschappij
veranderd moet woidcn, is de taak van de actiegioep de scheiding tussen theo
rie en practijk waaiop de buigeilijke wetenschap berust, te niet te doen door
ook in de practijk te gaan werken, bijvoorbeeld in de vorm van rechtshulp"
(Morgen Meester'', november 1472).
Op medicijnen treft men bij de leden van actiegroepen een vergelijkbare
cntischc houding aan. liet bewustzijn van de student aldaar wordt, aldus de
actiegroep medicijnen in Roodvonk (oktober 1471), gekenmerkt door kleinburger
lijkheid en het schipperen tussen twee klassen: "(de student) kan of wil nog
niet definitief kiezen voor het opkomen vooi de arbeideisklasse. Hij vermijdt
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deze keuze telkens met mystificaties van de werkelijke verhoudingen".
Op politicologie treft men een heel scherpe formulering aan van wat
studenten het meest adequate plichtsbesef van de wetenschapper vinden: "De
wetenschap en dus ook de politicologie moet een bijdrage leveren aan de opheffing van de ongelijke maatschappelijke verhoudingen. De theorie moet daarom een wapen zijn in de handen van de arbeidersklasse, de enige maatschappelijke groepering die uit de aard van haar plaats in het productieproces in
staat geacht moet worden fundamentele maatschappijveranderingen te bewerkstelligen. Het politieke standpunt van de 'critische' politicologie ten opzichte van de laat-kapitalistische maatschappij is negatief, in die zin dat
ze vindt dat deze maatschappij radicaal veranderd moet worden" (Zwartboek
van het conflict rond de benoeming van R., 29-5-1973, p. 1 en 2).
Uit al deze citaten kan een globale conceptie gereconstrueerd worden
van datgene wat studenten onder politieke of maatschappelijke relevantie van
de studie verstaan: politieke visie, emancipatie van de gewone man, besef van
de consequenties die aan wetenschappelijke arbeid zijn verbonden en inspiratie voor politiek handelen, dat alles mag men van intellectuele arbeid verlangen. De studicopzet zal met deze aspecten van de menselijke verantwoordelijkheid rekening moeten houden.
Dit zijn, relatief uitvoerig gepresenteerd, de vijf waarden die wij op
basis van historisch onderzoek, analyse van door studenten geproduceerde stukken en gesprekken met diverse groeperingen uit de studentenbeweging in ons
onderzoek hebben betrokken ter concretisering van de bekrachtigingswaarde.
Zoals de lezer zich zal herinneren wordt de bekrachtigingswaarde vastgesteld aan de hand van de voorkeur die studenten voor deze waarden hebben
[vgl.

2.3.3). Con voorkeur impliceert natuurlijk een keuzeproces. Nu bestaat

er sinds geruime tijd de mogelijkheid dit keuzeproces te binden aan een
schaal theorie, waarmee de vijf waarden op hun schaalbaarheid kunnen worden
onderzocht. Voor het verkrijgen van schaalwaarden voor stimuli en vooral ook
voor de informanten die daarin een rangorde hebben aangebracht, hebben we gebruik gemaakt van het ontvouwingsmodel van Coombs (programmabulletin 79:
MNRSAST; Roskam, 1968). De waardenvoorkeuren van onze informanten worden op
deze wijze hanteerbaar gemaakt voor verder onderzoek.
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De specifieke

verwachtingen ten aanzien van de

universiteit.

In de theoretische beschouwing (2.3.3) hebben uè verwachtingen in verband gebracht met situatiebeoordeiingen. Het gaat om de realiseerbaarheid of
haalbaarheid van gegeven waarden of doelstellingen .zonder daarbij de vereiste middelgcdragingen te specificeren.
Over welke zaken het bij het vaststellen van de verwachtingen gaan zal,
kunnen wc kort zijn. Het gaat om de waarden die zojuist zijn gepresenteerd.
Alle verwachtingenvragen zullen gelijk zijn aan de waardenvragen. Het verschil
is alleen dat nu niet naar de wenselijkheid ,maar naar de realiseerbaarheid
van een bepaalde waarde gevraagd wordt. Meer hoeven we er hier niet van te
zeggen. We kunnen volstaan met de formele definitie uit de SLT: de verwachting
ten aanzien van de universiteit is per definitie de subjectieve waarschijnlijkheid die het individu heeft, dat een bepaalde waarde in de gegeven omstandigheden te realiseren is.
Waarnaar gevraagd wordt is een globale indicatie, gevormd op basis van
ervaringen die het individu met zijn eigen optreden en dat van anderen heeft
opgedaan; een soort balans omtrent de uiteindelijke realiseerbaarheid van een bepaalde waarde. In feite ligt aan het opmaken van een dergelijke balans een complex
proces ten grondslag. Immers, als iemand gevraagd wordt aan te geven of dit
of dat te realiseren is of niet, moet hij uitgaan van concrete handelwijzen
en gebeurtenissen die nu eenmaal altijd het spanningsveld, waarin menselijk
gedrag zich afspeelt, bepalen. Bepaalde middelgcdragingen worden dan impliciet in zijn oordeel betrokken en als de realiseerbaarheid van een bepaalde
waarde laag wordt gevonden, dan houdt dit vermoedelijk tevens een negatief
oordeel m over de pogingen het doel, waarnaar men streefde, met vaak gangbare middelen binnen bereik te brengen. Het is dit globale oordcel dat wij
op het oog hebben, wanneer wij studenten vragen hun mening te geven over de
mate ,waarin een bepaalde waarde gerealiseerd of realiseerbaar is. Door dit
oordeel te betrekken bij uitspraken over datgene ,wat door studenten nastrevenswaard gevonden wordt, kan nagegaan worden,of er van enige spanning tussen
wenselijkheid en haalbaarheid sprake is.

Het

gedragingenpotentieel
Het gedragingenpotentieel wordt gereconstrueerd uit de waarde-verwach-

tingen verhouding. De precíese informatie over de werkwijze volgt straks. Hier
gaat het om een conceptuele omschrijving en de afleiding van een aantal veronderstellingen die later zullen worden beproefd. Hierboven werd al opgemerkt,
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dat in aansluiting bij de formele definitie in 2.3.3 het gedragingenpotentieel
een spanning

is tussen wenselijkheid en haalbaarheid, uitgedrukt in de mate

van ongelijkheid (discrepantie) tussen waarden en verwachtingen, gegeven een
bepaalde waardenoriëntatie. Deze spanning, waarvan wordt aangenomen dat deze
optreedt mede tengevolge van een negatieve evaluatie van bestaande middelen,
welke deze ookmogen zijn, heeft een belangrijke invloed -althans, dat hopen
wij aan te kunnen tonen- op het gebruik van nieuwe middelen. Indien deze redenering enig hout snijdt, dan zal dat moeten blijken uit het politieke optreden van studenten. Wij zullen dit m het verlengde moeten kunnen plaatsen
van een transgressie\re waardenoriëntatie met een hoge discrepantie tussen
wenselijkheid en realiseerbaarheid.
De CantrilschaaL

persoonlijke

beoorde Ling van de

untversitett.

\ve volstaan hier met de opmerking, dat studenten wederom in de gelegenheid gesteld zijn om hun waarden en verwachtingen nu ten aanzien van de
universiteit, in eigen woorden weer te geven. Op basis van een rubricering
van hun mtspiakcn en de beoordeling van de universiteit zoals die in het
verleden was, thans is en straks zal zijn, hopen we een levendiger indruk te
geven van de waaidcnorientatie van studenten dan aan de hand van hun voorkeui voor de d u c tiaditioncle en de twee transgressie\e waarden en verwachtingen mogelijk is.
Gedragsaspecten.
Op het niveau van de verhouding student-universiteit (onderwijs) hebben wij aan de onconventionele, 'buitenparlementaire' zijde vooral de nadruk
willen leggen op wat zich eenvoudigweg voordeed. Daaronder rekenen wij met
name de bezettmgsactiviteitcn in het academisch jaar 1974/7S. Daarnaast hebben
wij voor het daaropvolgende jaar nagegaan,hoe groot de deelname was aan allerlei bijeenkomsten georganiseerd in verband met het verzet tegen de herstruturermg. Aan deze politieke activiteit hebben wij lidmaatschap van politieke
studentengrocperingen en actiegroepen toegevoegd. Tevens hebben wij geïnformeerd naar gedragingen van een meer conventionele signatuur: deelname aan
universitaire verkiezingen en studiesucces. Op die manier is de brede scala
van het optreden van studenten aan de universiteit redelijk vertegenwoordigd.
l\ij zijn ons ervan bewust dat deze keuze min of meer een gedateerde indruk
kan maken. Cr zijn zoveel andere zaken waar studenten zich mee bezighouden en
getuigenis afleggen van hun opvattingen en beweegredenen. Staan blijft echter, dat op het moment waarop wij aan de ondervraging begonnen -dat was vlak
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na de actie op Kederlands, sociologie en vviskundc- er redenen te o\er waren,
ons te concentreren op de in o\crdiachtelijke z m buitenparlementaire poli
tieke activiteit van studenten. l\ij richtten ons daarbij op wat op dat ogen
blik

de gemoederen sterk beheerste.
Ook in dit geval gaat het om relatief abstracte gedragscategorieën,

wederom te vangen onder het begrip opti eden. Het belangrijkste verschil met
de gedragscategoiicên uit de voi ige paragiaaf is de toespitsing op de universitaire situatie. In dat opzicht is er sprake van meer situatiegebonden optreden, hetgeen een beioep op specifieke waarden en verwachtingen rechtvaardigt.
ιpondQeqevens.

Achter

Op het niveau studcnt-univeisiteit (onderwijs) zijn geen nieuwe achter
grondgegevens aan het ondeizoek toegevoegd. iMj volstaan met een differentia
tie van waaiden en verwachtingen naar studierichting en jaargang.
V zna.
Geheel in liet kadci van een nader ondei zoek m a i de bezcttingsactiviteit zijn er een aantal vragen gesteld naai de inteiesse in de acties, de inbtemnung met de doelstellingen van de acties en de succcsverwachting. Hat betieit de deelname aan de univcisitaiic vetkiczingcn

wij vroegen studenten

ook nog om, zo zij aan de unncrsitaiie vcikiezingcn hadden deelgenomen of
er om cnigeiLei leden vanaf hadden gezien, in beide gevallen in eigen be
woordingen hun motieven kenbaar te maken.
tAR.

1.1. Ζ.ύ

^ToD

ijli i.. iiüJ P'RSOOhLlJ^

BL^ilbcil.

Zoals wij in paiagraaf 4.1. "5 al opmcikten, steunen wii-voor wat dit
onderdeel van ons onderzoek bctreit- steik op onze intuïties en de eigen сгvaiingcn in het contact met studenten. Ivel is intussen gebleken, dat bepaalde
inzichten een zekere ondeisteuning krijgen vanuit de icsultatcn van liet lustoiisch onderzoek (vgl. paragraal ï.2.i).
De sacrale

гл*рдга'-ге

сап чг

tJenien.

loen wij dit onderzoek begonnen bevond de studentenbeweging zich op
een breuklijn die de pei iode van optimisme en geloof in eigen vermogen de
universiteit tot een democratische organisatie om te bouwen,afgrensde van de
periode waarin pessimisme, stuurloosheid en gebrek aan positieve veruachtingen de boventoon zijn gaan voeren. Langzaamaan deed zich ook de uitwerking

ΟΡΖΠΤ VELDONDERZOEK

267

gevoelen van de abrupte wij ze, waarop het traditionele studentendom had opge
houden te bestaan. De student deelde in wat de jeugd in haar algemeenheid
was overkomen; hij kreeg te kampen met dezelfde problemen en hij kon niet
meer zijn toevlucht nemen tot het beschermde milieu van de verenigingen of
andersoortige verbanden waarin studenten leefden. Laten we dit aspect eens
wat uitvoeriger bekijken.
Globaal gesproken hebben zich de laatste vijftien jaar in de leefwe
reld der jongeren een aantal veranderingen voorgedaan, waarin de tendens,-op
het breukvlak van deze en de vorige eeuw begonnen, na korte perioden van af
gedwongen na-oorlogs herstel г weer werden doorgetrokken: een versneld

zich

onttrekken van de jeugd aan het door de oudere generatie met gezag afgedwon
gen uitstel van behoeftenbevrediging in de emotionele en affectieve sfeer.
Wij geven er de voorkeur aan de veranderingen ietwat omstandig te karakteri
seren, in plaats van de gewraakte term tweede sexuelc revolutie te hanteren.
Kant wat is er in feite gebeurd? Verschillende auteurs hebben erop gewezen,
dat de'leefwereld'der jongeren zich steeds meer ten opzichte van die der ou
deren heeft'verzelfstandigd', (zie Erikson, 1975, p. 147 - 198; Romein-Ver
schoor, 1974). Economisch optimisme ten tijde van de overgang naar de zesti
ger jaren zorgde ervoor, dat deze leefwereld nauwelijks verstoord word door
allerhande bes 1оптеringen en vroegtijdige verantwoordelijkheid

in de sfeer

van de primaire behoeften. Het is moeilijk precies na te gaan wat er in een
tijd van relatieve overvloed precies gebeurt. De verklarende betekenis van
de term "affluent society" is vermoedelijk lang zo groot niet als in sommige
gesprekken tussen jong en oud doorgaans wordt aangenomen. Zoveel is echter
zeker, dat de jeugd zich stilaan sterk ging engageren met een eigen,

zoveel

mogelijk zelfgemaakte leefwereld, waarbinnen zij haar eigen problemen
formuleerde en trachtte op te lossen. Daarbinnen ook ging zij op zoek
naar een eigen politieke stellingname, hetgeen met de nodige emotionele
geladenheid gebeurde. Opvallend was dat de jeugd nauwelijks bereid bleek bij
dit alles de maatstaven der ouderen aan te leggen. Dit was meer dan een gene
ratieconflict, tenminste als men met deze term een of ander psychologisch
uitwisselingsproces bedoelt. Er waren immers teveel jonge mensen, die de ou
deren iedere

zeggenschap betwistten, niet slechts op grond van een diep

gaand verschil van mening over eenzelfde zaak, maar juist op grond van be
schuldigingen van politieke corruptie, onrechtvaardig optreden en
handelwijze.

repressieve

Deze laatste beschuldiging, hoezeer ook geuit in de context

van de beide andere, heeft in feite de weg vrij gemaakt voor een vaak ook re
latief a-politiek verzet tegen morele inperking, lustonderdrukking

en aange-
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pastheid. Daarbij ging het psychologisch gezien om zeer lijfsnabije zaken.
Met ging om de wens tot een andere еу аггпд

\an mensen, dingen en gebeurte

nissen rondom.
In de loop van de zestiger jaren krijgt deze Verzelfstandiging'van de
leefwereld' der jongeren zijn beslag m

een variëteit aan bewegingen van een

al dan m e t duidelijk politiek karakter. 'Anti-autoritarianismc' en 'sexuele
revolutie' zijn twee benamingen die een wonderlijk gestructureerd veld van
opvattingen en gedragingen aangeven met als voornaamste nawerking -tot op de
dag van vandaag-· een verhoogde en wijd verbreide aandacht voor intermenselijke verhoudingen en intimiteit, emotionele uitwisseling en relationele experimenten, veelal gekleurd door een soms aarzelende, soms vrjj boute exploratie van een gedeelde lichamelijkheid. De ervaringswereld van meisje of
vrouw krijgt daarbij langzaamaan, althans zeker in opiniërende literatuur,
eenzelfde primaat als die van jongen of man.
l\ij moeten het bij deze gedrongen en toegespitste weergave van een
uiterst complexe zaak laten, ben belangrijk gevolg moet echter nog koit worden aangegeven, om dan als uitgangspunt te fungeren voor een nadere karakterisering van de persoonlijke belangen van studenten. Intellectuele jongeren
worden steeds minder -zo lijkt het althans- in hun identitcitsverwerving geruggesteund door anticipatie van de 'wereld' -d.i. gezin, beroep, rol, taak
en verantwoordelijkehid e.d.- der ouderen. Dit heeft ons inziens tweeërlei
effect. De jeugd schept zichzelf een

eigen ambiance

en ziet met lede ogen

de tijd tegemoet, dat zij deze wereld zal moeten verruilen voor die der verantwoordelijke ouderen, of zij werkt, al dan niet geduldig, aan de overname
van haar idealen door de ouderen. Dit laatste effect wordt wel eens bezongen
in de lofliederen op de verfrissende invloed van de jongere generatie en op
haar tegen-cultuur en protest. Het eerstgenoemde effect krijgt zijn beslag
in een ofwel triomfantelijk dan wel pessimistisch onderzoek naar de toch nog
hier en daar aanwezige anticipatie bij de jeugd van de opvattingen en verantwoordelijkheden der oudere generatie, waardoor de overgang verzacht ¿ou kunnen
worden of -bij economische dreiging- in elk geval minder ongunstig wordt
beïnvloed door a-typische verlangens. Deze twee gezichten van de jeugd bestaan

en het gevecht om de wereld van morgen speelt zich in dit spannings-

veld af.
Bovengenoemde verschuiving heeft zijn uitwerking niet gemist op de
leefsituatie van studenten. Het traditionele gezelligheids leven, de verbintenissen met het ouderlijk milieu of -indien dit werd weerstreefd- met het
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milieu waarin men later hoopt terecht te komen, de heersende moraal ten aanzien van sexualiteit, huwelijk en gezin (al of niet in een liberaal jasje),
boden de studenten van weleer voldoende gelegenheid om hun ego te spalken en
overeind te houden, totdat het grote moment kwam, waarop het 'stratum' of de
beroepsgroep, waartoe zij gingen behoren, daar nog betere basis voor verschafte. Als er al van 'identiteit' gesproken kan worden in een tijd waarin
de psychologie nog geen mode was, werd deze in elk geval stuksgewijs ontleend
aan de ontmoetingen in het corps of de gezelligheidsvereniging en aan de confrontatie met mores, hiërarchie, toekomstverwachting, rol en gedragsstijl van
'het student' .
De afbraak van dit patroon, geheel in de lijn van de reeds eerder aangeduide ontwikkelingen in de leefwereld van de jongeren, heeft mede tot gevolg gehad, dat een belangrijke regel van het oude gezelligheidsleven werd
doorbroken. Dit was de regel, jolijt, discussie en kameraadschap nimmer te
laten doorkruisen door vroegtijdige intieme verbintenissen, die al te spoedig
verplichtingen met zich mee zouden brengen. In deze regel treffen wc op het
niveau van het studentenleven hetzelfde afgedwongen uitstel aan, dat de samenleving van haar jongere leden vorderde en waartegen inmiddels onder allerlei namen en banieren verzet is aangetekend. Vanzelfsprekend interpreteerde
de bohémien uit die dagen deze regel anders dan de hardwerkende of de doorsnee-student.
Natuurlijk, de weergave van deze regel als een kernstuk van de vroegere contactuele sfeer is een enonne simplificatie. Zij is echter voorlopig
voor ons doel geschikt. Het doorbreken van de door deze regel gekarakteriseerde verhoudingen dient overigens voor rekening te komen

van het reeds

uitvoerig behandelde complex aan factoren dat de studentenmaatschappij in de
zestiger jaren drastisch veranderde. Kameraadschap in brede kring met daarnaast de branie, lef en pose "op de kroeg" verloren hun suprematie. Naast het
voortbestaan van een thans door politiek en strategie afgedwongen en gelegitimeerde ascese, ontstond hier en daar een aarzelende pre-occupatie met het
gevoelsleven. Nonnatieve uitdrukking

van en expérimentâtie met deze ge-

voelens, vaak geruggesteund of geremd door een bepaalde levensstijl, door
concubinaat, commune, los-vaste verbintenissen of eenzaamheid, komen in de
plaats van de oude studentikoze gezelligheidsbanden tussen vrienden en de
beide geslachten. Was sex in vroeger dagen nog een uitspatting, in de zeventiger jaren lijkt ze stilaan een noodzaak te worden.

Daarbij is niet zo-

zeer van belang te wijzen op de ook nu uiteraard nog feitelijk constateerbare terughoudendheid; waar het op aan komt is, dat emoties en gevoelens,
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ervaringen van onvermogen en onhandigheid, succes en satisfactie, alle afkomstig uit de sfeer der intimiteit, gaan fungeren als dimensies, waarop men
beoordeeld wordt, of met behulp waarvan men

van zichzelf een beeld

vormt. Daarbij zal het altijd wel een vraag blijven voor hoevelen dit precies
geldt. Onderzoek dat de opbouw der eigen identiteit onder bovengenoemde opzichten bestudeert, is er vrijwel niet. Wij zijn gedwongen voorlopig op eigen
indrukken en op onze intuïties af te gaan. De sfeer van de intermenselijke
verhoudingen -nu niet meer een vanzelfsprekend en relatief probleemloos domein binnen de organisatievormen die het studentenleven eens kende- doordringt de dagelijkse bezigheden al vanaf het eerste moment, dat men geconfronteerd wordt met de massaliteit en de grote diversiteit aan medestudenten.
Twee zaken lopen daarbij als het ware dwars tegen elkaar in: enerzijds de
steeds grotere nadruk op de eigenheid van het relationele beleven en de vrijheden daarin, anderzijds de toenemende studcntenaanvallcn, de schaalvergroting en onderwij sstroomlijning die een allesbeheersende negatieve invloed
hebben op de contact bevorderende eigenschappen van het leefklimaat. In deze
constellatie ontstaan sociale integratie en contactuele vaardigheid als een
persoonlijk belang. Vandaar dat het ons gewenst leek voor deze vaardigheid
een maat te construeren en in dit verband tevens aandacht te besteden aan de
beleving van het zelf als uitgangspunt en betrekkingspunt bij het aangaan
van verhoudingen met medestudenten.
De contactuele

Vdardigheid.

Wij hebben deze vaardigheid niet direct willen vaststellen door onze
informanten te dwingen zichzelf in dat opzicht te beoordelen. Wij zijn daarentegen uitgegaan van de Sociale Leertheorie als een hulpmiddel bij het construeren лгап een gedragspotentieel of vaardigheid in de contactuele sfeer.
Deze vaardigheid beschouwen wij als de uitkomst van een combinatie van toe
geëigende waarden op het gebied van sociale relaties,en ondervonden mislukking of succes op dat terrein. Door onze informanten te vragen naar hun waardering van en venvachtingen omtrent sociale integratie en hun verhouding met
medestudenten, zijn wij in de gelegenheid uit de mate van ovcreenstcmning tussen
beide, het spanningsveld,te reconstrueren waarbinnen de sociale integratie
plaatsvindt. Juist dit spanningsveld,uitgedrukt in de discrepantie tussen
waarden en venvachtingen, bepaalt in belangrijke mate of de student al dan
niet een zekere vaardigheid aan zichzelf toekent om met medestudenten om te
gaan. Een hoge discrepantie mag naar onze inzichten opgevat worden als een
indicatie voor terughoudendheid of onhandigheid in de contactuele sfeer.
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Juist in deze vaardigheid nemen wij een verder uitgangspunt bij de

analyse van de persoonlijke belangen van studenten onder de assumptie, dat er
alle reden is om aan te nemen,dat studenten onder de huidige omstandigheden
in sterke mate op deze vaardigheid worden teruggeworpen.
De Cantrilschaal

Ъсоогаеіъпд

van de егдеп

persoon.

Voor de derde maal worden de studenten in de gelegenheid gesteld eigen
maarden en verwachtingen onder woorden te brengen maar nu specifiek gericht
op de beleving van de eigen persoon. Op die manier krijgen we meer inhoude
lijke informatie over de zelfbelevmg. Zoals ook bij de verhouding studentsamenleving en student-umversiteit het geval was, wordt ook het domein dat
thans voorwerp van onderzoek is -de eigen persoon- beoordeeld in de tijd. De
ze zeifbeooideling met behulp van de Cantrilschaal levert een maat op voor de
meer situatieve aspecten van de eigen persoon, omdat de studenten krachtens
de aard van het instrument de positieve en negatieve omstandigheden waaronder
liet zelf zich ontwikkelt bij de beooidelmg moeten betrekken. Wij zullen
straks de beoordeling van de eigen persoon m het heden gebruiken als een op
zichzelf staande evaluatieve maat. In deze zelfbeoordeling komt immers tot
uiting hoe men in de gegeven omstandigheden op dit moment tegen zichzelf aan
kijkt. Uij achten enige informatie hierover wel op zijn plaats en wij zijn
daarbij in het bijzonder geïnteresseerd in de rol van de contactuele vaardigheid.
De

zelfaanvaavdbng.
Een analyse van de contactuele vaardigheid en de beoordeling van het

zelf in termen van bevorderlijke of fnuikende ontwikkelingen m

de persoon-

lijke sfeer (Cantrilschaal), vraagt om een zelfconcept als betrekkingspunt
of punt van uitgang in de intermenselijke verhoudingen. Het is van belang te
weten, of dit "betrekkingspunt" voor iemand een aanvaardbaar en tegelijkertijd
prescntabcl zelf vertegenwoordigt of dat het iets is, dat op zich genomen
geen redelijke basis verschaft aan wat er m

de contactuele sfeer ondernomen

wordt. Deze overwegingen hebben geleid tot de invoering van de zelfaanvaardingsschaal ontleend aan het werk van Phillips (1951) en Berger (1952).
De ггпде

ъпдч

гоЫетаігек.

Een tweede opvallend punt in de sfeer der persoonlijke belangen, naast
het veranderde leefgevoel inzake intermenselijke verhoudingen, is de alom
voelbare 'crisis van de zin'. Er heerst een zekere moedeloosheid, pessimisme,
een gebrekkige loyaliteit ten aanzien van de organisatie waarin men, hoe men
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het ook wendt of keeit, op het maatschappelijk leven v,ordt voorbereid. Op
dit domein -de studie, het engagement met het universitaire leven e.d.- lijkt
de zingeving op een of andere wijze behoorlijk bemoeilijkt te worden. Zingeving zullen we hier opvatten als een bij uitstek menselijke activiteit, waarbij men met behulp van beginselen zichzelf als totaliteit structureert, m
het leefmilieu waarin men geplaatst is situeert en zich tegenover de ontwikkelingen van dit milieu oriënteert (Kruithof, 1968, p. 505). De recente geschiedenis van de studentenbeweging laat zien, dat deze structurel ing, situering en oriëntatie vandaag de dag geen eenvoudige zaak is. Nu moeten we
overigens wel vaststellen dat we ons hier op een terrein begeven, dat laakt
aan zeer veel aspecten van het hedendaagse leefgevoel. Crisisverschijnselen
zijn er oieral. In dat opzicht gaat het om een erg onoverzichtelijke problematiek. Wij kunnen slechts een eerste aanzet geven.
In de zestiger jaren kon Verhoeven (1467) nog korzelig opmerken, dat
het geroep om z m "gedrens (is) van een veruend kind, dat voor elk gaatje

m

zijn vrijheid een passende vulling eist". De vraag is of een dergelijke beoordeling \an de zingevingsproblematiek als een soort "angst vooi de vrijheid" vandaag de dag nog uel opgaat. Zodra de zingeving als zodanig gevangen
lijkt te zitten in een overgcorganiseerd studentenbestaan enerzijds -als
onderdeel van een overgcorganisecrde samenleving- en m een onthutsende diversiteit aan beginselcii (-'ismen' en 'zingcvingsbvstemen') andcizijds, dan
is het zeer de vraag,of de zingeving sociaal wetenschappelijk gezien, nog
wel ondcideel kan zijn van het piobleem van de vnjhcid. Diezelfde vrijheid
is immers al te zeer teruggediongcn dooi institutionele voorschriften en
regels van bijvoorbeeld de onderwij soiganisatie, waardoor het merendeel van
de activiteit dei studenten wordt gestructureerd. Bovendien uordt de rechtvaardiging van of critiek op deze inperking zwaar bemoeilijkt door een inmiddels al te gecompliceerd keuze-proces gericht op de selectie van de broodnodige beginselen. De "gaatjes m

de vrijheid" zijn veeleer al te zeer ge-

vuld, in plaats van beangstigend leeg te zijn. Zingevingsproblemen lijken
eerder voort te komen uit een embarras

du choix,,

een soort verlegenheid, dan

uit angst voor de vrijheid. De angst ligt meer op het terrein van de maatschappelijke identiteit. De persoonlijke geldigheid, in de vijftiger jaren
en deels ook

zestiger jaren, gemakkelijk te ontlenen aan de verzekerde po-

sitie als intellectueel, is door de principiële vervangbaarheid van mensen
met gelijksoortige aangeleerde vaardigheden -nu ook op het terrein van de
wetenschap- een schaars goed geworden. Hoe moeten studenten zich de broodnodige distinctieven verwerven, nu aan de kwalificaties van academisch ge-
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vormden steeds minder waarde wordt gehecht, zeker als het gaat om de sociale
en culturele opleidingen9 Studenten uit deze studierichtingen vormen één grote -pool, waaruit straks op de arbeidsmarkt naar willekeur gekozen kan worden.
Het aanbod is groot. Er zijn vaker dergelijke slechte tijden geweest m de
geschiedenis. De academisch gevormde is al eens eerder een probleemgroep geweest (vgl. 3.1.1) maar thans treft dit lot een groep, die - behalve dat ze
zo talrijk is, ook nog een vak beoefent, dat niet alleen onder invloed van
de economische crisis, maar ook tengevolge van een negatief imago

kampen

heeft met ernstige legitimiteitsproblemen. Het vermoeden lijkt gewettigd,
dat alleen al om deze redenen vele studenten van hun universitaire vorming
geen heil meer zullen verwachten, omdat de universiteit geen middelen tot
haar beschikking heeft het maatschappelijk nut van de jonge leden van haar
gemeenschap veilig te stellen. Zij heeft al moeite genoeg met zichzelf.
De twee bovengenoemde tendenzen -het complexer woidend keuzeproces
gericht op de selectie van een zingcvingssyteem en de pioblematischcr wordende maatschappelijke identiteit- wolden nog verscherpt door een derde proces: er zijn studies die tot de slotsom komen, dat de zingevmgsproblematiek
steeds meer \'erglijdt naar het overzienbare domein van eigen huis en haard.
Daar wordt de problematiek opgelost. Men spreekt ook wel van privatisering
en vertrossing (vgl. Dekker, 1977, Kleijn, 1977). Zingeving wordt meer en
meer een kwestie van gelukkig leven m

de kleinschalige verhoudingen van

prettig werk, prestige, redelijke materiele voorzieningen, en bevredigende
intimiteit (zie: Peters, 1977). Het is echter precies deze verschuiving die
vele studerende jongeren een gruwel is, niet

omdat zij niet strookt

met hun idealisme. Het is veeleer zo, dat de anticipatie van een andere
wijze van le\en, geënt op reële verwachtingen afkomstig uit de sfeer der
politiek en het streven naar een betere wereld, onder druk van deze kleinschalige zingevingsstructuren, waarnaar de maatschappij steeds meer tendeert,

verkruimelt en tot zodanige proporties wordt teruggebracht, dat

de studenten zich gaan afvragen waar het nu allemaal nog om gaat. Daar komt
bij, dat een oudere generatie die met welhaast een teveel aan zingeving -bevrijding, wederopbouw, religieuze overtuiging, verworven vrijheden m dat
opzicht e.d.- is opgegroeid, nauwelijks enig begrip kan opbrengen voor de
inertie, motivationele problematiek en gebrek aan studiezin van deze welvaar tskmderen. Zij vergeet

hoezeer m de jaren '50 en '60 hun studiezin

gemotiveerd werd door strijd tegen bijvoorbeeld religieus dogmatisme, onwetenschappelijkheid en morele inperking of-m nog vroeger dagen- door bewuste
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en gestimuleerde pogingen de door geen d\vang van buitenaf bedreigde studie,
te verrijken met extracurriculaire activiteiten op levensbeschouwelijke basis.1 In dat opzicht zijn de omstandigheden radicaal veranderd en is het
zeer de vraag, of de zinloosheidservaring thans alleen nog maar "iets ergs
is voor mensen die menen dat alles zin moet hebben en dat de eventuele zin
van dit alles maar meteen duidelijk moet zijn, zonder uistel of ambivalentie" (Verhoeven, 1967, p. 63). Zinvolheid is nu een van de belangen waarvoor
studenten niet zonder reden opkomen.

De

zinloosheidservaring.
Onze bijdrage aan het in kaart brengen van de zingcvingsproblematiek

is niettegenstaande deze uitvoerige beschouwing beperkt gebleven tot het stellen van een aantal vragen over zich lamgelegd voelen, zich terugtrekken in
een eigengemaakte wereld, vcrgeteJheid zoeken, er genoeg van hebben, zich
onaangesproken voelen, negatief en gespannen in de grote groep, zich geïsoleerd voelen, ongevraagd, ongeïnspircerd en machteloos. Het gaat daarbij om
ervaringen

van deze strekking en niet om wat studenten

op de genoemde ter-

reinen ervan vinden.
Wij veronderstellen dat de student vandaag de dag nogal te kampen moet
hebben met gevoelens van zinloosheid. Wij zullen daarbij nagaan in hoeverre
deze gevoelens samenhangen met de contactuele vaardigheden en het zelfbeeld
van studenten.
Daarnaast interesseert het ons in hoge mate in hoeverre deze gevoelens
te maken hebben met politiek geïnspireerde standpunten ten aanzien van de samenleving en universiteit.

1) Gesprekken met hoogleraren die in de jaren '20 en '30 hadden gestudeerd en
die de 50er, 60er en 70er jaren als hoogleraar hadden meegemaakt, brachten
aan het licht hoezeer het kleine verband waarin men toen studeeerde, niet
gehinderd door een al te georganiseerde studieopzet, de weg vrij liet
voor met name die intellectuele activiteiten die op zingeving gericht waren.
Wij hebben daar al op gewezen in het hoofdstuk over de geschiedenis. Er kan
niet genoeg nadruk gelegd worden op het merkwaardige gegeven, dat het in de
vroegere vooroorlogse periode wemelde van allerhande alternatieven -georganiseerd in een toevallig verband- op het bestaande studieprogramma, zonder dat het daardoor voortdurend tot een critische confrontatie met de bestaande organisatie en opzet van de studie kwam (enkele uitzonderingen
daargelaten) of zonder dat men ook maar één moment de vrees had in tijdnood
te geraken, of aan de 'eigenlijke' studie niet toe te komen.
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Gedragsaspecten.
Tot slot zullen viij drie domeinen waarop
men en belangen sprake

is

aan de orde stellen

bij studenten van problede zogenaamde riskante ge-

woonten, als roken, drinken en druggebruik, de financiële problematiek en m
het bijzonder de relatieproblematiek. Het hoeft geen betoog, dat een mdiccnng
van de omvang van problemen op deze terreinen in een studie als deze geen
oveibodige zaak is.
Hat de financiële problemen betreft

voor het m kaart brengen van

deze belangensfeer hebben wij onze informanten gevraagd naar te verwachten
en feitelijke problemen -ook met hun ouders- inzake financien.
\oor het construeicn van een index voor alcohol en druggebruik maakten we gebruik van viagen naar de frequentie en naar het effect.
De relatieproblematiek, die duidelijker dan ooit tevoren -daar hebben
we al op gewezen- m de sfeer der persoonlijke belangen is terecht gekomen,
zal zeer globaal m kaart worden gebracht. l\ij hebben om te beginnen geïnformeerd naar de -voorkomende relatievormen, inclusief de afwezigheid van
enigerlei verbintenis. Vervolgens zijn er drie domeinen afgebakend, waarop
naar onze inzichten zich problemen kunnen voordoen. Dat is m

de eerste

plaats het domein van lichamelijkheid en intimiteit. Het lijkt ons van belang
na te gaan in hoeverre er sprake is van een problematisch dan wel onproblematisch lustkaraktei van het lichamelijk contact en wat met een prettige ervaring in deze interfereert (b.v. morele bczuaren of de omstandigheden waaronder het contact plaatsvond). Daarnaast lijkt het ons van belang te weten
in hoeverre sexuele verlangens gehonoreerd en beantwoord worden en in hoeverre lichamelijk contact mede een redelijke basis verschaft aan de omgang
met een partner. Tenslotte is het van belang te weten of de eventuele homoerotische betrekkingen die zonder twijfel onder studenten voorkomen, al dan
niet problematisch van aard zijn.
Het tweede domein waarop wij problemen trachten te localiseren is dat
van de kwaliteit van de intieme omgang. Uiteraard is hierover geen gemakkelijk oordeel te vellen. Hij leggen daarom de studenten alleen de vraag voor
of er van een uitgebalanceerde zelfstandigheid bij beide partners en van
voldoende beschikbaarheid en communicatie sprake is.
Het derde domein is dat van de vriendschap. Beschikt men over een
vriendenkring, voldoende gesprekspartners als er moeilijkheden zijn en is er
de bereidheid een redelijk deel van wat men aan prettige dingen zo door de
dag meemaakt op rekening van vrienden te schrijven. Zo geen van deze zaken

Schema 4,2

Samenvattend overzicht van de variabelen. N.B. Elke cursivering verwijst naar schema 4.8, 4.9 en 4.10.
1. Student en samenleving

Gegeneraliseerde waarden:
роІгЫеке
opvattingen
pofotieke
interesse
Cantnl-schaal
Nederlandse
menleving

2. Student en universiteit

sa

Gedragsaspecten
stemgedrag
\ opiniërend optreden
) (demonstreren)
Gegeneraliseerde verwachtingen. / informatieverwerving
interne versus externe controle /
(lezen van kranten e.d.)
uitsteltendent
ie
Machiavellisme
Cantnl-schaal
Nederlandse
samenleving
.
\

Waarden t.a.v.
de
universiteit
wetenschappelijke relevantie
prestatiegerichtheid
beroepsgerichtheid
democratisering
politieke relevantie van de studie
Cantnl-schaal
universiteit
Vemachtmgen
t.a.v.
de universiteit
wetenschappelijke relevantie
prestatiegeorienteerdheid
beroepsgeonenteerdheid
democratisering
politieke relevantie van de studie
Cantnl-schaal
universiteit

Gedragsaspecten
deelname bezettingen
Het gedragingendeelname herstructu\
potentieel·
in
reringsmeetings en
\ funktie van een lidmaatschap aktieУ combinatie van—»groepen en politieke
/ waarden en ver- studentengroeperin/
wachtingen
gen
Cde discrepantie)
deelname universitaire verkiezingen
studieprestaties

Achtergrondgegevens
en varia
de universiteit: studierichting en jaargang,
interesse in akties, succesverwachting, instemming met de
doelstelling, de legitimiteit van akties, redenen tot wel/
niet deelnemen aan universitaire verkiezingen

Achtergrondgegevens
en varia
ouderlijk milieu, politieke voorkeur en interesse van
vader en moeder; sociaal-economische positie, kerkbezoek
van ouders in vergelijking met dat van studenten

3. St udent en persoonlijke belangen
Waarden m de
sfeer
Cantnl-schaal

Vemachtmgen
tuele sfeer
Cantnl-schaal

contactuele
eigen persoor

ir de contaceigen

De discrepantie
tussen waarden en
\ verwachtingen als
/ maat voor contac/
tuele vaardigheid
.
\

persoon

De ¿el f aar vaar ding
Zmloosheidservanng
Ovenge
gegevens
burgerlijke staat

Probleemgedragingen
riskante gewoonten
»financiële problemen
relatieproblemen
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het geval is, hebben we gemeend op dit punt van een problematische situatie
te moeten spreken.
Het bezwaar

van deze driedeling is ongetwijfeld de ongelijksoortig-

heid. Tegelijkertijd kan er echter op die manier een breder scala aan verbintenissen worden afgetast.
Het spreekt vanzelf, dat wij met behulp van een index voor relatieproblemen zullen nagaan in hoeverre deze in verband te brengen is met de contactuele vaardigheid, aspecten van het zelf en de zingeving. Op die manier
hopen we na te gaan welke consequenties er aan eventuele problemen op deze
drie gebieden verbonden kunnen worden. Pas dan wordt duidelijk welk belang er
op het spel staat en in hoeverre sociale integratie thuis hoort in de sfeer
van de belangenbehartiging.

Op het einde van ons onderzoek hopen we meer informatie te gunnen geven over de vraag in hoeverre de studentenbeweging, wat haar politieke aspiraties betreffen, nog geworteld is in de persoonlijke belangen die hier aan
de orde gesteld zijn. Alle variabelen worden nog eens d.m.v. trefwoorden samengevat in schema 4.2, p. 276. In de nu volgende paragraaf zal ingegaan worden
op de schaalconstructie. Voor wie de technische beschrijving wil laten voor
wat zij is, kan volstaan met de samenvattingen waarin de schalen nog eens kort
worden getypeerd en waarin voldoende informatie staat over de indicering en
over welke betekenis er aan de cijfers gegeven moet worden (zie Schema 4.8,
4.9 en 4.10, p. 327 e.V.).
PAR. 4.1.4

EMPIRISCHE SPECIFICATIES EN SCHAALCONSTRUCTIES

Wij zullen in deze paragraaf -uitgaande van het schema dat zojuist
gepresenteerd is- het variabelenbestand dat in de veldstudie gehanteerd werd,
nader specificeren. Deze prozaïsche, nogal saaie, tussenfase is noodzakelijk
in een empirisch veldonderzoek: de betrekkelijkheid die elke empirische
specificatie kenmerkt, zal voor ieder waarneembaar worden gepresenteerd. De
onderzoekers leggen aldus verantwoording af voor de door hen gehanteerde
procedures.
De lezer die deze onderzoeksfase (een minutieus monnikenwerk) wil
overslaan, wordt daartoe de gelegenheid geboden. Aan het einde van de onderhavige paragraaf zal een kort overzicht gepresenteerd worden waarin de belangrijkste resultaten zijn samengevat (zie p.327 e.V.). Bovendien kan de
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lezer -op ieder denkbaar moment- bij de bespreking van de onderzoeksresultaten (Par. 4.2.), alsnog de schaalconstructie die aan de diverse variabelen
ten grondslag ligt, controleren. Boven iedere tabel zullen de
lenmvmers

vermeld worden die in het codeboek

vanabe-

staan afgedrukt (bijlage, p. S28

e.V.); aldaar is vervolgens aangegeven op welke pagina's de benodigde informatie ingewonnen kan worden.

Pen hartelijk uelkom aan de lezer die na zoveel aangeboden uitwijkmogelijkhcdcn toch bereid is met ons de omweg te volgen, die Langs talloze technische beschouwingen en tabellen zal voeren. Beginnen wij met enkele algemene
opmerkingen vooraf, waarin regelmatig terugkerende onderzoeksprocedures en
-problemen belicht worden. Achtereenvolgens, de methode van data-opslag, de
diverse onderzoeksgroepen, de data-vergarmg

het gebruik van de factorana-

lyse en tenslotte de berekening van schaal scores.
Data-opslag
De door ons verzamelde gegevens werden -vooizover ze hier gepicsentcerd
worden1- volgens het SPSS-systeem2 opgeslagen. Nadat diverse berekeningen zijn
uitgevoerd (waarvan zo straks acte) werden alle variabelen van een nummer
vooizien en zodanig geordend,dat de diverse variabelen voor iedere steekproef
hetzelfde nummer hebben en op dezelfde plaats zijn opgeslagen. Bijvoorbeeld:
aan de informanten uit steekproef 1, 2, 3, 4 en 6 werd een score voor politieke voorkeur toegekend: het nummer van deze variabelen is steeds hetzelfde,
namelijk V83 en is vastgelegd op ponskaart nr. 2, positie 78-80. Bij steekproef 5 -waarin dit gegeven niet bekend is- werden deze posities blank gelaten (zie codeboek bijlage p. S37).
Bij de bespreking van de schaalconstructies zal voortdurend naar deze
variabclennummcrs verwezen worden. Tenslotte willen wij erop attenderen,dat de
door ons gevolgde procedure het zeer eenvoudig maakt alle berekeningen en bewerkingen te controleren; ook eventuele secundaire analyses kunnen aldus snel
uitgevoerd worden. Geïnteresseerde onderzoekers behoeven daartoe alleen te informeren naai het nummer van de tape waarop alle gegevens zijn vastgelegd.

1) Uiteraard zijn alle ruwe gegevens die verzameld werden, opgeslagen én inclusief de codeboeken en vragenlijsten beschikbaar. Wij presenteren in deze
paragraaf en in het codeboek alleen die gegevens, die in het onderzoeksverslag besproken zullen worden.
2) Nie e.a. Statistical
package for· the social sciences,
1975.
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onderzoeksgroepen
Reeds eerder introduceerden wij de diverse onderzoeksgroepen (p.234

e.v.)· Bij de bespreking van de schaalconstructies zal steeds per steekproef
gerapporteerd worden, zodat de kwaliteit van de schalen voor iedere steekproef afzonderlijk zichtbaar wordt. Daarbij zijn de steekproeven 2 en 3 verder gespecificeerd; ongeveer de helft van deze informanten werd tweemaal ondervraagd. De overigen namen éénmaal deel aan ons onderzoek. Aldus kunnen vier
categorieën onderscheiden worden: steekproef 2a (jongerejaars 1974, die vlak
voor de aanvang van hun studie de enquêteformulieren invulden); steekproef 3a:
dezelfde informanten één jaar later; steekproef 2b: studenten die éénmaal
[in 1974) deelnamen; steekproef 3c: studenten die éénmaal (in 1975) deelnamen.
(De steekproefnummers vindt men onder de variabelennunmers VI en V2).
De

Datavergaring
De gegevens waarover wij verslag doen, werden verkregen d.m.v. door de

informanten zelf ingevulde vragenlijsten. De steekproeven 1, 2, 4 en 5 werden
via de post verstuurd. Steekproef 3 en 6 werden klassikaal ondervraagd. Voor
het overgrote deel waren de enquêtevragen gesloten. De diverse vragenlijsten
worden hier niet gepresenteerd; wel zullen in deze paragraaf alle items die
bij schaalconstructies gebruikt werden, vermeld worden. De enquêteformulieren
zijn uiteraard wel bewaard en -eventueel- beschikbaar.
De

factoranalyse
De meest gehanteerde schaaLconstructicmcthodc is gebaseerd op factor-

analytisch

onderzoek. Daarbij zullen wij v m l . uitgaan van de

componenten

analyse.

principale

Meestal wordt een één-dimensionele oplossing nagestreefd

en worden die items geselecteerd die redelijk hoog laden op de eerste (principale) component. In twee gevallen werden méör-dimensionele oplossingen nagestreefd.
üe écn-dimensionele factoroplossing: in het veldonderzoek werd uitgegaan van een zestal steekproeven: steekproef 1 t/m 5: universitaire studenten;
steekproef 6 : HBO-studenten. Allereerst werd de factoranalyse steeds uitge-

voerd voor de totale

groep van universitaire

studenten

: alle items die>.35

laadden op de eerste factor werden geselecteerd. Daarna werd deze itempool
opnieuw geanalyseerd; deze procedure werd -zonodig- herhaald totdat alle
items >.35 laadden. Alleen dit uiteindelijke resultaat wordt in de diverse
tabellen gerapporteerd. Het zou een al te lijvig verslag vereisen wanneer alle deelanalyses die werden uitgevoerd, hier beschreven zouden worden. Wel
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SCHEÌ4A 4.3:

De formule voor de berekening van gewogen somscores met een voorbeeld.
x.

gewogen somscore (gss) per individu = Σ
i=l

y.
χ 100 (als gss = 0; gehercodeerd tot 1 ) *

X

J,"
η = aantal items
y = factorlading per item
χ = gehercodeerde* ruwe score per item per individu
mum = 0; maximum = 6)
ζ = schaalbreedte = 6*

Voorbeeld
item

ruwe score minus 1 (mini-

(fictief)
y.(factorlading)

respondent
score

gehercodeerde
score (x)

score

gehercodeerde
score (x)

.40-**
.50
.60
.70
Zy = 2 . 2 0
score respondent A = 0 (gehercodeerd tot 1)
score respondent В

6/6

.50

.40
6/6 χ

2.2

.60
6/6 χ

2.2

.70
6/6 χ

2.2

χ 100 = 100
2.20

De schaalbreedte voor de items die bij factoranalyses gebruikt zijn, loopt
steeds van 1 (helemaal eens) naar 7 (helemaal oneens). Om een elegante
schaal te verkrijgen (van I naar 100) was een hercodering noodzakelijk (an
ders zou de laagste score + 14 bedragen: dat wil zeggen 1/7 χ 100). In ex
treme gevallen (alle ruwe scores gelijk aan 1; alle gehercodeerde scores: 0)
kan de uitkomst 0 bedragen; deze werd gehercodeerd naar 1 (het is immers de
laagst denkbare score).

**

Negatieve factorladingen werden positief "gemaakt"; de daarbij behorende
ruwe scores werden "omgekeerd": 8 - ruwe score.
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steekproeven

(1, 2a, 2b,

3a, 3c, 4 en 5) gerapporteerd: aldus kan worden nagegaan of er grote ver
schillen waarneembaar zijn tussen de diverse onderzoeksgroepen. Tenslotte wer
den de aldus geselecteerde items aan een factoranalyse onderworpen voor de
groep ЯВО-studente η (steekproef 6); ook hiervan wordt verslag gedaan. Aldus
verkrijgt de lezer een vrij nauwkeurig totaalbeeld aangaande de kwaliteit
van de diverse items.
Bij mcér-dimensionele oplossingen is dezelfde procedure gevolgd, met
dien verstande dat alle items die op één factor >.35 laadden geselecteerd
zijn. In de presentatie wordt alleen de factoranalyse voor de totale groep
van universitaire studenten genoemd. Het zou een al te overdadige tabellencyclus vereisen, wanneer de gegevens per steekproef vermeld zouden worden.
Bovendien is het mogelijk de gelijkenis qua factorstructuur tussen de diverse steekproeven kort samen te vatten. Met dit doel werden
ties

congruentie-rota(pro-

uitgcvoei-d, volgens door Roskam en Borgers beschreven richtlijnen

rjramma buLLetin

Rota 01 , RoskcUii, E. en H. Borgers, Psychologisch Laborato-

rium. Nijmegen, 1969). Via de uit deze analyse resulterende stress-maat

kan

worden aangegeven m welke mate er gelijkenis bestaat tussen de verschillende mcer-dimcnsioncle oplossingen.
De rotaties

werden steeds orthogonaal uitgevoerd, volgens het vari-

max-critcnum, dat wil zeggen er wordt gestreefd naar een 'simpele strutuur' , zodat de lading voor een bepaald item op één factor gemaximaliseerd
wordt en op de overige geminimaliseerd.
De

schaalsaores
Het is voor de hand liggend en het minst tijdrovend om na toepassing

van factoranalyse factorscores

te berekenen. l\ij hebben echter een andere

weg gevolgd. Een belangrijk nadeel van factorscores is er in gelegen dat de
gemiddelde factorscore (500) afhankelijk is van het groepsgemiddelde. Stel
itcmpool a, groepsgemiddelde = 2.0 = factorscore 500; itempool b, groepsgemiddelde = 5.0 = factorscore 500. Verder respondent χ : gemiddelde score
itempool a: 3.0 dat wil zeggen >500; gemiddelde score itempool b: 4.0, dat
wil zeggen factorscore <500 ! Dus terwijl deze respondent een hogere ruwe
score heeft op itempool b, is zijn factorscore -gezien zijn relatieve posi
tie in de totale onderzoeksgroep- toch lager dan voor itempool a. Men dient
dus op te passen bij de vergelijking van gemiddelde scores : een ho
ger gemiddelde impliceert niet

dat de gemiddelde ruwe score hoger is.

De problemen worden pas onoverkomelijk wanneer men geïnteresseerd is

TASEL 4.1-

Principale componenten-апаіуье voor POVO (V83) en POIN (V84) schaal, voor steekproef 1, 2a, 2b, 3a, 3c, ü en 6. Het aantal factoren is steeds op
1 gesteld (FACT« 80).

"

Factoranalyse per steekproef

.

Items POVO en POIN

Folitteke

voorkeur

'

Verklaarde vanantie POVO

znterßase

Totaal
Steekproef Steekproef Steekproef Steekproef Steekproef Steekproef
4
1+2+3+4
6
3a
3c
2b

(V83)

). De mensen zijn niet van nature gelijk, er zijn leiders en
volgelingen.
2. Het gaat m e t zo best met onze samenleving en dat komt vooral
omdat er te weinig eerbied is voor moraal en gezag.
3. Men brengt de maatschappij in gevaar als men gaat tornen aan
de fundamenten van het gezin» de moraal en het fatsoen
Д. Men moet onze overheid zien als een organisatie, ontstaan door
vrijwillige samenwerking van alle leden van onze maatschappij.
5. Iedereen moet gelijke kansen hebben, maar iemand die meer
presteert heeft er recht op meer te verdienen
6. Ons sociaal-economisch systeem is zeer onrechtvaardig en het
moet daarom door allen die zich daarvan bewust zijn, veranderd
worden.
7. Niet alle mensen hebben gelijke kansen op ontplooiing, dit kan
pas gerealiseerd worden wanneer men door gezamenlijke inspan
ning het huidige sociale systeem vervangt door een socialisti
sche maatschappij.
8. De arbeiders bij ons, de arme boeren in de ontwikkelingslanden
moeten als de voorwaarden daartoe rijp zijn, tesamen met alle
onderdrukte groepen en кіаььеп op de wereld een revolutie be
ginnen
9. Ons hele economisch systeem is erop gericht enkelen bij ons te
verrijken door uitbuiting van arme landen.
10. De ideale maatschappij is een federatie van zichzelf besturen
de arbeidersassociaties en communes.
1). Ons economisch systeem onderdrukt het individu en moet vervan
gen worden door een socialistische samenleving waarin de staat
is afgeschaft en elke organisatie spontaan uit de mens ont
staat.

PoltttcKe

Steekproef Steekproef
2a
1

-.54

-.40

-.34

-.33

-.43

-.41

-.43

- 47

-.59

-.49

-.63

-.54

-.70

-.59

-.60

- 57

-.57

-.37

-.61

-.50

-.63

- 52

-.55

-.51

-.51

-.20

-.34

-.36

-.20

-.43

-.39

-.42

-.65

-.65

-.70

-.61

-.69

-.59

-.65

-.63

59

.61

.70

.69

.75

.72

.66

.61

.71

.71

73

.68

.71

.74

.71

.70

.67

.67

.74

.72

.68

.74

.70

.66

.65

59

.73

.68

.62

.72

.67

.61

.66

.70

.78

.72

68

.68

.68

.73

.73

.60

.73

.59

.61

.63

.66

67

.39

.32

.43

.36

.39

.39

.38

.37

.61

.55

.56

.68

.74

.61

.70

.68

-.49

-.47

-.45

-.34

-.53

-.49

- 56

-.55

.61

.58

.59

.66

.62

.64

.70

.69

-.70

-.80

-.71

-.82

-.79

-.85

-.82

-.84

.72

.68

.76

.81

.83

.79

.82

.76
-.77

(V84)

1. Ik zou niet weten hoe de politieke toekomst van ons land eruit
zou moeten zien.
2. Het is voor iedereen van belang zich met politiek bezig te
houden.
3. De meeste politieke problemen zijn zo ingewikkeld dat ik ze
niet kan volgen.
4. Ik stel mij altijd goed op de hoogte van politieke ontwikkelingen.
5. Ik heb weinig verstand van politiek.
6. Ik heb duidelijke opvattingen over de politieke toekomst van
ons land.

- 73

- 63

- 67

-.82

-.81

-.75

- 79

Verklaarde vanantie POIN

.42

.39

.40

.50

.53

.49

.54

.52

Steekproefgrootte

305

140

142

140

125

195

1047

305
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individu. Zo zullen wij preferen-

ties berekenen per individu over vijf factoren (zie p. 298 e.v.) en op basis
daarvan de ontvouwingstechnick toepassen. Het leek ons evident dat bij een
dergelijke analyse aangesloten moet worden bij de individuele

preferenties;

het gebruik van factorscores zou hier geresulteerd hebben in een relatieve
(op de onderzoeksgroep en niet op het individu betrokken) preferentiestructuur.
Het gebruik van factorscores heeft echter ook voordelen. Met name is
de weging van de items, afhankelijk van hun factorlading, van belang: de
'beste ' items krijgen het meeste 'gewicht' . Door de berekening van gewogensom-scores

hebben wij gepoogd een zo exact mogelijke benadering van factor-

scores te bereiken zonder het daaraan klevende nadeel. De procedure is vrij
simpel: men vermenigvuldigt de ruwe score (x¿) met de factorlading (y^) per
item en sommeert deze per itempool. Om een elegante schaal te verkrijgen
(die loopt van score 1 tot en met 100) werd de formule die in schema 4.3 op
p. 280 vermeld staat, verder aangepast. Bij een steekproefsgewijze controle
bleek dat op deze wijze de factorscores zeer goed benaderd werden: alle
?ca.rsOT\-oorrelaties

die wij berekenden tussen gewogen-som-scores en factor-

scores lagen rond .95. Dit met het beoogde voordeel van de door ons toegepaste berekening, dat de gemiddelde

gewogen somscore van een bepaalde schaal

de aansluiting bij de oorspronkelijke, ruwe scores, niet verliest. Dit geldt
per individu, maar ook voor de totale groep: conform de oorspronkelijke antwoorden variëren de gemiddelden voor de diverse schalen.
Na deze algemene opmerkingen zullen we nu de diverse schalen en variabelen de revue laten passeren. Het schema dat op p.276 beschreven staat, wordt
daarbij op de voet gevolgd.
PAR. 4.1.4.1
Politieke

STUDENT EN SAMENLEVING

opvattingen

en politieke

interesse

De politieke opvattingenschaal die wij hanteren (Hagendoorn e.a. 1970,
Hagendoorn 1976) bleek uitermate geschikt, althans voor studenten. Tabel 4.1
(p. 282) geeft een overzicht van de diverse, écn-dimensionele factoranalyses.
Bijna alle items blijken, ook per steekproef, aan liet vereiste criterium
{> .35) in ruime mate te voldoen. Alleen item 4 vertoont enige zwakte (hetgeen uiteraard gecompenseerd wordt door het geringe gewicht van dit item bij
de berekening der gewogen somscores).Uit verdere analyses bleek dat de voor
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ons liggende POVO-schaal ook in meerdere dimensies oplosbaar is. Met name een
dne-dimensioncle oplossing gaf een duidelijk beeld: factor 1 (links), factor
2 (rechts), factor

3 (midden). De correlaties tussen deze factoren bleken

echter (na scheve rotatie) bijzonder groot. Om redenen van spaarzaamheid werd
tot de één-dimensionele oplossing besloten.
De POVO-schaal blijkt -voor studenten- interpreteerbaar als I m k s rechts continuum. Bovendien is een hoge correlatie met politieke partijvoorkeur aanwijsbaar (r=-.65, zie p. 351). ' Hieraan dient echter toegevoegd,dat
de POVO-schaal qua dimensionaliteit

en geldigheid beduidend minder fraaie

resultaten oplevert .wanneer ze wordt voorgelegd aan de gemiddelde Nederlander. Daarover straks meer.
De politieke interesse-schaal laat een duidelijke -overigens weinig
spectaculaire- structuur zien. De schaal loopt van hoge naar lage interesse
(zie tabel 4.1, r>. 282).
De gewogen

somscores

werden berekend op basis van de factorladingen

die voor steekproef 1 + 2 + 3 + 4 verkregen werden (TOTAAL-kolom)?

In het

codeboek staat de роігігеке

роіъігеке

•interesse
Interne

schaal

opjaltingensohaal

vermeld als V83, de

als V84.

vers ¿s externe

controle

(I-F)

Het meest bekende en meest onderzochte begrip uit de Sociale Leertheorie van Rotter is ongetwijfeld het "Intemal-lxtcrnal-Control" construct.
Rotter (1975) releveerde, dat inmiddels ongeveer 600 officiële publicaties
hieromtrent verschenen zijn en wie de psychologietijdschriften er op naslaat
kan constateren,dat er nog regelmatig artikelen verschijnen waarin de 1-Е
schaal van Rotter wordt toegepast. De door Rotter ontworpen 1-Е schaal be
staat uit 23 item-paren: steeds wordt de proefpersoon gevraagd tussen twee
items te kiezen (het ene item wordt indicatief geacht voor interne controle;
het andere verwijst naar een externe controlebron). Intem gecontroleerd is
degene die van mening is,dat hijzelf de effecten van zijn gedrag bepaalt,
extern gecontroleerd wordt hij genoemd,die zijn leven afhankelijk acht van
1) Het onderzoek naar de factoranalytische structuur van de POVO-schaal voor
de Nederlandse bevolking bevindt zich nog pas in het beginstadium. Wij
zullen in het onderhavige onderzoek volstaan met een overzicht van de ge
middelde scores per item (zie p. 258). N.B. : de antwoordmogelijkheden
voor de POVO/POIN-schaal : l('helemaal eens')...7('helemaal oneens').
2) Dit geldt ook voor steekproef 6. De geringe verschillen tussen de TOTAALladingen en die van steekproef 6 laten dit alleszins toe. Om de vergelijk
baarheid tussen de schaalscores over steekproeven heen te garanderen, werd
deze procedure steeds gevolgd.
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een of andere controlebron die hijzelf niet in de hand heeft (b.v. geluk of
toeval).
Een van de kwesties die regelmatig opduiken in de 1-Е research is de
vraag, of het construct en de daarop gebaseerde schaal al dan niet één-dimensioneel is. Rotter zelf is er steeds vanuit gegaan dat de door hem gemaakte
schaal één-dimensioneel is, een conclusie die door enkele onderzoeksgegevens
ondersteund kon worden (Rotter, 1966). Latere onderzoekingen wezen echter uit
dat diverse bronnen van controle onderscheiden kunnen worden (zie met name:
Crandall, Katkovsky en Crandall, 1965; Hersch en Scheibe, 1967; Gurin en
Lao, 1969; Miréis, 1970). Bijzondere aandacht willen wij hier schenken aan
een factoranalytische studie1 die door Collins werd uitgevoerd (Collins,
1974). Uit dit onderzoek resulteerden een viertal factoren, die als volgt
benoemd werden:

1. "belief

in a di f f vault world

(factor 1): a respondent endorsing

these items believes that his environment is composed of difficult,
complicated and unsolvable tasks"; 2. belief
in a just world (factor II): persons endorsing these 11 items believe that the feedback
people receive from the world is a direct function of their investment or input into the environment"; 3. "belief
in an
unpredictable
world (factor III): the word "luck" appears in six of the seven
items in this factor, and "fate" appears in the seventh"; 4. "the
belief
in a politically
responsive
world (factor IV): items that
refer tot politics, government, wars etc" (Collins, 1974, p. 385386).
lie door Collins uitgevoerde analyse was voor ons overtuigend, zowel wat
betreft de empirische resultaten als wat betreft de inhoudelijke omschrijving
van de vier factoren. Bovendien bleek ons dat de resultaten die Collins bereikte een opvallend hoge inhoudelijke validiteit bezitten. De gelijkenis met
Rotters oorspronkelijke definitie van het 1-Е construct (een gelijkenis die
Collins niet

opmerkte) is frappant. Rotter geeft in deze definitie een vier

tal omschrijvingen die exact met de door Collins onderscheiden factoren
parallel lopen.
Rotter (1966) : "When a reinforcement is perceived by the
subject as following some action of his own but not being entirely
contingent upon his action, then, in our culture, it is typically
perceived as the result of chance, luck, fate (zie Collins, factor
III: "belief in an unpredictable world"), as under control of powerfull others
(zie Collins factor IV: "belief in a politically respon
sive world"), or as unpredictable because the great complexity
of
1) Een van de problemen bij het onderzoek naar de dimensionaliteit van de 1-Е
schaal was steeds de afhankelijkheid der scores (er wordt immers de zgn.
"forced choice" techniek toegepast). Factoranalyses kunnen dan niet worden
uitgevoerd. Wij hebben daarom (evenals Collins, 197A) van de methode van
'forced choice' afgezien en hanteren een 7-puntsschaal.De antwoord
mogelijkheden: 1('helemaal eens')...7('helemaal oneens').

1. Soms heb ik het gevoel dat ik niet genoeg de rieht ing van mijn leven
kan bepalen.
2. Soms kan Lk nLct begrijpen hoc leraren aan de punten komen die ze
geven.
3. Het komt nog maar al te vaak voor dat iemand in een leidinggevende
funktie belandt, gewoon door stom geluk.
4. Vaak merk ik dat ik weinig k<in veranderen aan uat er met mij gebeurt
5 Jarme г genoeg wordt de waarde v<in iemand vaak over het hoofd ge/ien,
hoe goed hij ook 7ijn bebt doet
6. De meeste leerlingen beseffen niet hoezeer hun punten worden beïnvloed door toeval.
7. Niemand kan leiding geven ronder flink wat mazzel.
Θ. Vaak hebben proefwerkvragen zo weinig ce maken met de behandelde
stof, dat het eigenlijk tijd verknoeien іь om de stof te bestuderen.
9 Ongeluk is ie tí dat mensen ζ ι eli ¿e l f aandoen.
10. Capabele menstn, die er niet in slagen een leidinggevende funkt ie
Li krijgen, hebben hun kansen niet benut.
11. Op den duur krijfit iedereen dt waardering die hij verdient
12. Als een leerling zich goed voorbereidt op een ρroefwc rk, dan komt
het bijna niet voor dat hij er een onvoldoende voor haalt.
13 Alb je eenziam bent. Ligt dat a.in je ze II.
14. Veel tegenvallers 7ijn het gevolg van onbekwaamheid, onwetendheid,
luiheid of al Le drie
15. Ліь je er niet voor kunt zorgen dat anderen je mogen, kun jt niet
met neηsen omgaan
16 Als ik plannen maak, ben ik er bijna zeker van dal ik ze niet kan
uitvoeren.
17. Hoeveel vrienden iemand heeft, hangt er vanaf hoe aardig hijzelf
Vtel van de tegenvallers die menden overkomen zijn voor ten deel
te wijten aan pech.
0£ ik krijg wat ik wil hangt in mijn geval niet of nauwelijks van
het toeval af.
Toeval bestaat eigenlijk niet.
Ik kan onmogelijk geloven dat ptch of geluk een belangrijke rol
in mijn leven speelt.
De een is in staat mensen over te halen juis.t te handt 1 en, de ander niet, toeval het ft daar vciing of niets miie tt maken
Door aktitf deel te m m e n enn 7akLn die politiek en sociaal van
belang zijn, kunnen de mensen bepalen wat er op de wtreld gebeurt.
On?? wereld wordt bestuurd door een paar mensen d n de macht in
handen hebben, de gewone man kan daar weinig лап doen.
25

De doorbnee burger kan invloed uitoefenen op

regeringsbes11 ssingtη

.43

-.07

47

-.06

-.05

.40

-.15

-.14

-.07

.38

-.04

-.23

.40

-.23

.13

.44

.00

-.18

36

.07

-.15

43

.03

.01

.07

.45

. 14

-.02

.48

.01

-

IB

.37

.13

-.19

.35

.09

.02

.55

.09

- 03

.42

.17

06

.43

-.06

-.18

.35

.09

-.08

.42

.03

.08

-.01

-.38

-.14

.17

.46

-.05

.07

.58

-.17

.09

.64

-.07

.15

.37

.18

04

15

.11

-.07

-.01

-.11

.0?

.04
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the forces surrounding
him (Collins, factor I: "belief in a difficult world"). Rotter vervolgt: "When the event is interpreted in
this way by an individual we have labeled this a belief in external
control. If the person perceives that the event is contingent
upon
his own behavior or his relatively permanent characteristics (Collins, factor II): "belief in a just world") we have termed this a
belief in internal control" (onze curs.).
Met deze voorkennis gewapend, hebben wij een poging ondernomen de door
Collins ontdekte factorstructuur ook in onze gegevens op te sporen. Dit lukte
wonderwel. Tabel 4.2 (p. 286) laat de resultaten zien die wij bereikten! In
de eerste factor verschijnen 8 items, die alle 8 ook in Collins' onderzoek op
één factor gegroepeerd werden (deze factor bestond daar uit 11 items). De
tweede factor bestaat uit 9 items. In het onderzoek van Collins bestond deze
factor uit 11 items; 7 items zijn gelijk. Twee items (no. 16 en 17) die in
Collins' onderzoek net buiten beschouwing bleven (alhoewel ze ook daar op
factor II de hoogste lading hadden: .26 en .34; het criterium was op>.35
bepaald) werdendoor ons toegevoegd. Factor III bestaat uit 5 items (Collins:
8; alle identiek). Factor IV tenslotte wordt door 5 items gedragen (Collins:
8; alle identiek). De gelijkenis tussen beide factorstructuren is -a prima
vista- dus bijzonder groot. Het enige verschil tussen beide onderzoeken
is er in gelegen,dat het onderzoek van Collins méér variabelen per factor
opleverde.
Met deze globale inspectie willen wij hier niet volstaan. Het is immers
mogelijk factorstructuren met elkaar te vergelijken door toepassing van rotatieprogramma's. Hiertoe hebben wij congruentie-rotaties
F. en H. Borgers Rota 01 prograrmabulletin

nr.

uitgevoerd (Roskam,

14. Nijmegen 1969). De kernge-

dachte is de volgende: iedere factorstructuur behoort tot een -mathematisch
gelijkwaardige- 'familie' van factorstructuren. De sociale wetenschapper
' kiest ' altijd die structuur die het best interpreteerbaar is (vandaar worden
bijvoorbeeld varimax-rotatic procedures toegepast: na rotatie is de strutuur
meestal pas interpreteerbaar; mathematisch is er echter geen verschil). Uitgaande van de hypothese,dat de diverse factorstructuren per steekproef eigenlijk tot dezelfde 'familie' behoren, werden deze oplossingen naar elkaar
'tocgeroteerd': zo kan men pogen de factorstructuur uit steekproef 2a te roteren naar de factorstructuur van steekproef 2b (deze laatste fungeert dan
als criterium). De mate waarin deze procedure zinvol is, wordt uitgedrukt in
een stress-maat.

Deze geeft aan in hoeverre -na rotatie- de beide structuren

1) De factoranalyse werd uitgevoerd conform de door Collins gehanteerde procedure (principale componenten, multipele correlaties op de diagonaal).
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op elkaar lijken. Exact uitgedrukt: de stressmaat is de wortel uit het gekwadrateerde verschil tussen de ladingen van de criteriummatrix (de matrix waarnaartoe geroteerd wordt) en de ladingen van de geroteerde matrix, gedeeld
door het aantal items χ het aantal fcxtorenl De rotatie wordt zodanig uitge
voerd dat de stress minimaal

is. De nu volgende tabel geeft een overzicht

van de bereikte resultaten.
TABEL 4.3:

Congruentie-rotatie volgens Green (Roskam, Borgers, 1969) op steek
proef 2a, 2Ъ, За, 3c en een tweetal onderzoekingen van Collins:
Wisconsin-studie (Collins, 1974) en UCLA-studie (niet gepubliceerd).
Een overzicht van de stress-maten. 1-Е schaal Rotter; 46 items.

^ ^ ^ ^ te roteren .
. ^ ^ > ^ matrix steekproef steekproef steekproef steekproef
Collins
criterniaK^
matrix')
^\^^
3c
Wisconsin UCLA
2b
За
2a
steekproef 2a

-

steekproef 2b

.20

-

steekproef 3a

.16

.20

-

steekproef 3c

.21

.22

.2)

-

Collins Wisconsin

.18

. 18

.15

.22

Collins UCLA

.18

.18

.15

.21

.11

Ν

140

142

140

125

300

553

1) De matrix is symmetrisch: als men bijvoorbeeld 2a als criterium gebruikt
en 2b daar naar toe roteert, is de stress-maat hetzelfde (i.e. .20).
De interpretatie van de stressmaat is -helaas- nogal onduidelijk (er is geen
verdeling van bekend). Uit discussies hieromtrent met terzake deskundigen me
nen wij echter te mogen concluderen,dat de gelijkenis in factorstructuur tus
sen de diverse steekproeven redelijk hoog is. Met name blijkt ook,dat er een
gelijkenis bestaat met de factoranalytische oplossingen die Collins presen
teerde?
Zowel vanuit de theorie (zie Rotters

meest oorspronkelijke definitie)

als vanuit de empirie (de factoranalyses) zijn hiermede -voorlopig- overtui-

1)

J к

jk

Stress -\
m χ q

'jk'

j
к
â
b

=
=
=
=

1 .... m variabelen (items)
1 .... q factoren
geroteerde matrix
criteriummatrix

2) Prof. Dr. Collins verstrekte ons de correlatiematrix voor de gegevens die
in zijn onderzoek uit 1974 gebruikt werden. Hij voegde daar gegevens aan
toe uit een later onderzoek (de UCLA-studie), dat nog niet gepubliceerd
is. Het was aldus mogelijk -dank zij de medewerking en het onderzoek van
Prof. Collins- dat deze analyse uitgevoerd kon worden.
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tuigende aigumcnten aangedragen voor een vier-dimensionele oplossing van de
1-Е matrix! Men kan zich nu afvragen wat het verschil is tussen deze vier
bronnen van controle; met andere woorden wat is het fundamentum

divisionis?

Collins (1974) merkt hierover op dat onder de vier dimensies twee keuzemomen
ten schuil gaan: 1. de controlebron is voorspelbaar, wetmatig of niet (in dat
laatste geval gaat het alleen om toeval of geluk), 2. als het toeval uitge
sloten wordt, is het de vraag welke controlebron gekozen wordt, en met name of
men deze legt in zichzelf (intern) of buiten zichzelf (extern). Vanuit deze
overwegingen van Collins komen wij tot het volgende schema:
SCSiEMA 4.4:

De vier factoren in de 1-Е schaal van Rotter geordend.

toeval

1.

geen toeval

(factor A)

егдвп

2.

inspanning

omgeving

(factor 2)

politiek
(factor 3)

3.

^^^~~^^^

moeilijkheidsgraad
omgeving (factor 1)

De vier factoren kunnen dus niet slechts onderscheiden worden; ze kunnen bo
vendien geordend wolden m een hiërarchie van keuzen. Op het eerste niveau
luidt de vraag of het тое аі (geluk, pech) als controlebron wordt aangeduid.
Zo dit m e t het geval is, dan blijft de keuze open tussen егдеп

гпвраппгпд

en omgeving (niveau 2). Uanneer de omgeving verantwoordelijk gesteld wordt,
blijft de keuze open tussen politiek
graad,

('machtige anderen') of de

noeilijkheids-

de ingewikkeldheid van de omgeving, hij zullen ons in het verdere be

toog van deze vier controlebronnen bedienen. Daarmede blijven wij binnen het
1-Е construct zoals dit door Rotter gedefinieerd werd; alternatieve modellen
komen niet ter sprake. Wel willen wij de lezer erop attent maken dat recente
lijk steeds meer "loci of control" onderscheiden worden (zie met name Coan,
W. e.a. 1973, die 7 controlemechanismen onderscheiden).
Factoranalyses kunnen bijzonder nuttig zijn, maar hun betekenis is be
perkt. Juist de grote gelijkenis tussen de gerapporteerde factorstructuren en
Rotters

definitie van het 1-Е construct (door ons als validitcitsargument ge

bruikt) zal bij menige lezer het gevoelen doen postvatten, dat uit de factor1) Wij kunnen hier nog aan toevoegen dat Levenson (1974) - geheel onafhanke
lijk van Collins onderzoek - tot een vergelijkbare, alleen door het aan
tal factoren onderscheiden, factorstructuur kwam. Op basis van een herzie
ne versie van de 1-Е schaal van Rotter, kon zij de volgende factoren on
derscheiden: factor 1 "powerfull others" (bij ons factor 3); factor 2 "in
ternal control" (bij ons factor 2); factor 3 "chance control" (bij ons
factor 4).
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TABEL 4.4:

Principale componenten-analyse, schaal voor uitstelgedrag (Winnubst
1975) (V82). Aantal factoren steeds op 1 gesteld. Steekproef 2a,
2b, 3a en 3c (FACTÇl 80) .
Steekproeven
Factoranalyses
T
Totaal
Items
.
^ ^
'
2 + 3
2a
2b
3a
3c
schaal voor uitstelgedrag
" •
1. De belangrijkste reden om hard te
werken wanneer je jong bent, i s de
opbrengst daarvan in de toekomst.
2. Ik ben bereid narigheid te verdragen
als ik maar weet dat het eens iets
zal opleveren.
3. Ik besteed de meeste tijd aan het
werken voor een prettiger leven
later.
A. Ik ga in feite studeren om later een
goed beroep te hebben.

.65

.64

.63

.65

.71

.39

.39

.38

.51

.50

.59

.55

.74

.73

.71

.67

.67

.67

.75

.74

.19

.42

.27

.20

.35

.35

.43

.42

.54

.52

.33

.31

.37

.33

.41

-.47

-.46

--.38

- .33

-.48

-.55

-.51

--.40

- .35

-.52

Verklaarde variantie

.24

.25

.25

.27

.32

Steekproefgrootten

140

142

140

125

547

5. Een baan met een laag salaris vind
ik acceptabel als er maar toekomst
in zit.
6. In de studie moet je nu eenmaal
veel zaken doen waarvan je pas
later de zin ziet.
7. Door aan de vakantie te denken worden de moeilijkheden van alle dag
voor mij dragelijk.
8. Wanneer iemand met HAVO een goede
baan kan krijgen, zou hij wel gek
zijn om verder te gaan naar de universiteit.
9. Als ik een goede baan zou kunnen
krijgen, zou ik nu niet gaan studeren.

Antwoordmogelijkheden: 1('helemaal eens').. .7 ('h elemaal oneens ' ) .
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analyse dan eindelijk 'gekomen is', wat Rotter er zoveel jaren geleden 'ingestopt heeft'; een empirische replicatie dus van de vooronderstellingen van de
ideeën van de ontwerper. Zo merkte Miréis (1970) die als eerste de I-F schaal
van Rotter aan een factoranalyse onderwierp, reeds op:
"It should be noted that more convincing evidence for their independency (dan de uitslag van een factoranalyse, J.J., P.V.) would entail a demonstration of their differentzal
assocvation
(onze curs.)
with relevant criterion variables". Rotter voegde hier onlangs aan
toe: "They (factoranalyses) may be useful 1, if it can be demonstrated, that reliable and logical predictions can be made from
the subscales to specific behaviors and a particular subscale

produces a signifbcantly
higher relationship
than that of the score
of the total test" (onze curs.)(Rotter, 1976).
Van deze kanttekeningen zijn wij ons terdege bewust. En bovendien zullen wij van de door Rotter en Miréis aangegeven remedie (zie de cursiveringen) gebruik maken. Wij zullen aantonen dat Rotters

1-Е schaal, wanneer zij

m vier subtests uiteengelegd wordt, significant hogere én differentiële correlaties vertoont met een belangrijke criterium-variabele (de politieke opvatting). In par. 4.2.1 zullen wij hier uitvoerig op ingaan.
schaal-

Om de komende analyses uit te kunnen voeren werden de volgende
saores

tota-

berekend: per individu werd de gewogen somscore berekend voor de

le 1-Е schaal

van Rotter (46 items; zie bijlage

par.3. tabel 4.v; V77). Rotter

gaat immers uit van de êéndimensionaliteit van zijn schaal. Vervolgens werden
gewogen somscores berekend voor de lier subtests vanuit de factorstructuur die
op p. 286 (tabel 4.2) gepresenteerd is: geloof
geloof

in егдеп kracht

onrechtvaardige

(V79); geloof

in toeval

in een moeilijke
(V80), geloof

wereld
in een

(V78);
politiek

wereld (V81).

Uitsteltendentve.
Bij de constructie van een schaal die de bereidheid tot uitstelgedrag
meet (uitsteltendentie),zijn wij uitgegaan van een door h'mnubst ontworpen
itcmlijst (Uinnubst, 1975; items p. 228/229). Het meten van de uitsteltenden
tie is geen eenvoudige zaak: de bereidheid daartoe kan alleen gemeten worden
als tegelijkertijd naar een bepaalde waarde venvezen wordt. In de door W m nubst gepresenteerde schaal gaat het in de meeste items om uitstclbereidheid
tegen het licht van later te bereiken economisch of maatschappelijk succes.
Bijvoorbeeld: " de belangrijkste reden om hard te werken wanneer je jong
bent is de opbrengst daarvan m de toekomst", "het is verstandig het geld
wat je nu verdient niet onmiddellijk te besteden, maar het te sparen". Het
gaat dus steeds om de bereidheid tot uitstel met het oog op een bepaald

doel.

TABEL 4.5:

Principale componenten-analyse, Machiavellisme-schalen, steekproef 3 (N = 265). Aantal factoren op 1 gesteld (FACT0'8O).

1
1 Machiavellisrae-schaal IV (V85)
1. Je moet nooit iemand de werkelijke reden waarom je iets doet
vertellen, tenzij je dat goed
uitkomt.
2. De beste manier om met mensen om
te gaan is ze te vertellen wat
ze graag willen horen.
3. Als je iets doet, moet je van
tevoren weten dat het moreel
verantwoord is.
A. De meeste mensen zijn in zich
goed en vriendelijk.
5. Het is het veiligste er vanuit
te gaan dat alle mensen vol
trucjes zitten en als ze de kans
krijgen gebruiken ze die ook.
6. Het is maar het beste om altijd
voor je overtuiging uit te komen.
7. Er bestaat nooit een excuus om
de waarheid te verbergen.
8. Al bij al is het beter onbelangrijk en eerlijk te zijn dan belangrijk en oneerlijk.
9. Wanneer je iemand iets voor je
wilt laten doen, dan moet je de
zaken niet mooier voorstellen
dan ze zijn.
10. Het grootste verschil tussen de
meeste misdadigers en andere
mensen is dat de misdadigers zo
stom zijn zich te laten pakken.
II. Belangrijke mensen kun je het
beste naar de mond praten.
12. Het wordt moeilijk om iets te
bereiken als je het te nauw
neemt met je principes.
Verklaarde variantie

factorladingen Machiavellisme Links (V86)

.61

.6A

-.38
-.37

.57

-.49
-.45

-.57

-.65

.42

1. Als student moet je het doel van
je acties pas vertellen als het
je goed uitkomt.
2. Stel je bij onderhandelingen met
universiteitsbestuurders maar op
het standpunt dat je een slinks
spelletje met hen mag spelen,
omdat zij dat ook doen, als ze
de kans krijgen.
3. Het gezegde "eerlijkheid duurt
het langst" valt niet te rijmen
met een goede tactiek tijdens
studentenacties.
4. Voor het welslagen van een studentenactie is het noodzakelijk
de feiten steeds onverbloemd
weer te geven.
5. Je mag de zaken best wel een
beetje mooier voorstellen dan ze
zijn, wanneer je mensen achter
de doelstellingen van je actie
wilt krijgen.
6. Tijdens studentenacties moet je
elke vertrouwensrelatie met je
tegenstander vermijden.
7. Als je de acties wilt doen slagen, moet je belangrijke mensen
voor je zien in te nemen door
hen op een aantal punten tegemoet te komen.
8. Als je het te nauw neemt met je
principes, mislukken de meeste
acties.

factorladingen Machiavellisme Rechts (V87)

.54

.64

.61

-.39

.71

.38

.51

.52

.73

1. De voordelen die een positie als
studentraadslid met zich meebrengt, moet je nooit aan de
grote klok hangen.
2. Een goed studentraadslid speelt
in op datgene wat alle partijen
waarmee híj te maken heeft,
graag willen horen.
3. Het is belangrijk voor je latere
loopbaan je in je studententijd
al een slinkse werkwijze eigen
te maken, want daar bedienen de
meesten zich nu eenmaal van.
4. Mijn belangen als student zijn
er het beste bij gediend, wanneer ik de feiten onverbloemd
weergeef.
5. Als je als student iemand voor
je karretje wilt spannen, moet
je de zaken voordeliger zien af
te schilderen dan ze zijn.
6. Wanneer je nu al niet veel rekent op de mensen om je heen,
kun je al heel wat moeilijkheden
besparen tijdens je studie en je
latere loopbaan.
7. Je moet ervoor zorgen, degenen
die belangrijk voor je studie en
je latere loopbaan kunnen zijn,
voor je in te nemen door een
beetje met hen mee te praten.
8. Om je toekomst veilig te stellen
en je eigen belangen te dienen,
moet je als student al steeds
vasthouden aan je principes.

factorladingen

.50

.46

.66

-.54

.55

.72

.37

-.76

.43
.29

Verklaarde variantie

.30

Verklaarde variantie

.34
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De schaal van Wirtnubst hebben wij verder aangevuld met items die direct van toepassing zijn op (universitaire) studenten: het gaat dan vooral
om de vraag of en in welke mate men bereid is de studie te zien als een tussenfase naar een hoger te waarderen doel (het beroep). De uitslag van de factoranalyse die wij verrichtten op de itempool, staat vermeld in tabel 4.4,
p. 290· De gewogen somsaores

(V82) werden berekend op basis van de 'totaal-

kolom' .
De vraag doet zich nu voor of deze uiteindelijke itemlijst wel uitstelbereidheid meet. Immers, juist doordat het vrijwel steeds gaat om een vergelijkbaar doel (toekomstig economisch succes) is het niet duidelijk of de
scores op deze schaal meten in hoeverre dit doel

wenselijk geacht wordt of

meten in welke mate men bereid is tot uitstelgedrag. Het is met name evident
dat degene die een bepaald doel irrevelevant acht, weinig bereidheid zal hebben met het oog daarop iets te doen of te laten, ongeacht

de vraag of hij

'tout court' tot uitstelgedrag bei-eid is.
Deze critisehe kanttekening bij de validiteit van het uitstelconstruct
hebben wij pas achteraf (na afloop van de veldstudie) gemaakt. De best denkbare oplossing kan daarom niet meer gekozen worden. Deze zou er in bestaan
hebben dat parallel aan de uitstelvragen (maar dan uiteraard in een ander
deel van het enqucteformul ier) geïnformeerd wordt naar de waarde die men hecht
aan "een goede toekomst", "een prettig leven later", "een goed beroep", "een
goede baan". Onder constanthouding

гт dit waardenaspect zou dan vervolgens

de uitstclbcreidheid gemeten kunnen worden. Omdat wij in deze studie kunnen
beschikken over een schaal die de waardering voor het beroep meet (in termen
van geld en status; V49),is het echter mogelijk de naastbeste oplossing van
het gestelde probleem te bieden. Zoals in paragraaf 4.2.1 zal blijken, ver
andert de correlatie tussen politieke opvatting en uitsteltendentie aanzien
lijk wanneer de beroepswaardering constant gehouden wordt.
MachiavelІгзте.
Ook de Machiavellisme-schaal meet de bereidheid
op iets

anders.

tot iets,

met het oog

En ook hier doet zich het probleem voor dat de appreciatie

van het doel meespeelt in de totale waardering.
1) Onze critiek-achteraf geldt ín hogere mate voor de schaal, die wij in tabel
4.4 presenteren dan voor de schaal van Winnubst. In deze laatste schaal
worden meer doeleinden (dan het beroep) genoemd (alhoewel het 'economisch succes' duidelijk centraal staat). Door een representatieve
seleatie
van doeleinden zou het theoretisch mogelijk zijn het uitstelconstruct te
meten. In de practijk lijkt ons dit echter nauwelijks realiseerbaar.

ho
чО

"t ЪЕ^ 4 Í,

Var.
nr.
V126

VI 27

І2в

VI29

VI 30

De v e r d e l i n g van p o s i t i e v e en n e g a t i e v e v e r v a c h t i n g e n een a a n z i e n van de \ e d e r l a n d s e s a m e n l e v i n g v o o r u n i v e r s i t a i r e j o n g e r e j a a r s s t u d e n t e n
(steekproef 6)
Steekproef 3 Sceekproef 6
\ar
j o n g e r e j a a r s H B.O.nr
X dat dL volgende п?^г
CJÍ WÏ^* r^iríjer
noemt
7. dat de volgende p e s i t i JC jcrJKK пк ^ngsn noemt
studenten
sLudencen

Werkgelegenheid, werkverdeling, loonnivt1 Lering, v e r d e 
l i n g goederen, mondiale v e r d e l . n g van werk en welvaart
(ontwikkelingslanden).
' ^ „ „ t ^ t/· jt-vaooevbiQ
Milieuhygiëne, m i l i e u b e l e i d , v e r k e e r , b e v o l k i n g s g r o e i ,
rem i n d u s t r i a l i s â t I L , l e e f b a a r h e i d , andere eetgewoonten,
v e r s o b e r i n g , geronder leven
^rb^i.i^K'i
Ji rhoudtr-¡er
fsocvate
Jcut^cr)
Meer op e l k a a r betrokken z i j n van тепьеп, b u u r t l e v e n .
leefgentenschappen, emancipatie van a c h t e r g e s t e l d e bevol
kingsgroepen, r e s p e c t i e v e l i j k minderheidsgroepen, minder
c r i m m i l i t e i t , t o l e r a n t i e , mental ι t t i t s v e r a n d e r i n g , min
der m a t e r i a l i s t i s c h , r e c h t v a a r d i g e samenleving
lemo rat <- en ъгьргсак
Democratischer leef- en w e r k s i t u a t i e , i n s p r a a k , meebe
s l i s s e n , overleg

I-

ТізГ
44

34
VI J5

24

vm

^ûcai.t.
¿>оог~гепъпдеп
S o c i a l e r e c h t e n , evenwel zonder m i s b r u i k , gezondheidszorg
b e t e r , b e t e r e woningen, r e n o v a t i e

V)32

'taliOTiuiisúrintj
Nationalisering grote bedrijven, socialisme,
m u l t i n a t i o n a l s , minder k a p i t a l i s t i s c h
SteekproeEgrootte

Steekproef 6
μ В0 studenten

34

20

25

21

Het geweld zal toenemen
сеД mensen s t a a n e l k a a r naar
liet Ltven ben harde, g e v a a r l i j k e maatschappij

16

18

I n t o l e r a n t i e Elkaar proberen Ce b e d i l l e n
zaamntid, h a a t , _,aloezie

21

17

25

24

15

20

15

14

16

13

(265)

(305)

De mtnstn leven langi e l k a a r heen en liebbtn geen aandacht
voor e l k a a r We z i j n machines geworden zonder eigen
idcct-n ет gedachten
>

-ь*

Г LH

t^

ι.

,

,1

Eén s t e d e l i j k

gebied

b^tC

\ 137

54

4 38

48

Onverdnag-

OL mensen d i t nog n i e t in de UW lopen s t a a n a c h t e r de
lopende band

1

12

14

' VI 39

1

^crauor LIV<( ort, оогь> j , jpb^hcij.
¿ызосп
„м
xJairicr)
Opvoeding en onderwijs v e r b e t e r t n , g e l i j n e kansen voor
i e d e r e e n , v r i j h e i d , p e r s o o n l i j k e o n t p l o o i i n g , welzijn in
p l a a t s van w e l v a a r t , r e l a t i e w e r k - v n j e t i j d , eigen v e r 
antwoordelijkheid

3) e n H B . O - s t u d e n t e n
Steekproef 3
jongerejaars
studenten

Milieu s l e c h t e r dan o o i t
VI 36
:i

(steekproef

i VI40
48

34
V14I

15

II

-"

C-

Cl "i Ч

'СУ

1

JtSlK

L -,. 'Г t * ι

Onderlinge v e r d e e l d h e i d , t e v e e l t e g e n s t e l l i n g tussen de
klassen
Ï* r.^ji^i
f c r a ' i e , cttjs. ύυον· "¡echt-",
angst voor macht
« • 'Je
Jc^i
Э, groot k a p i t a a l aan de macht Nederland heeft zich
overgeleverd aan r e c h t s
*ία nlLor* >.ruralbf ir het
^сдеиьег
ben d i c t a t u u r d i e de mensen onderdrukt De macht gecon
c e n t r e e r d in de handen van s t e e d s minder mensen

controle
1 1

13

(265)

(305)

Steekproefgrootee
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In de Machiavellisme-schaal IV ( ал Christie en Geis, 1970) die als
vertrekpunt voor onze studie fungeerde, wordt steeds gerefereerd aan de poli
tieke practijk in het vigerende systeem. Dat activistische studenten in deze
context afwijzend reageren, zoals herhaaldelijk is vastgesteld, betekent ech
ter niet dat zij m e t tot machiavellistisch gedrag bereid zouden zijn. Het is
de uitdrukking \an hun minachting voor het blok dat aan de macht is. Dat zij
'slinkse'middelen hanteren om hun ' linkse ' idealen naderbij te brengen is
evident. Om onze cntiek op de Mach IV onderzoekbaar te maken, werden twee
varianten van deze schaal geconstrueerd

een ter linker en een ter rechter

zijde. De Mach-links is geformuleerd vanuit de dagelijkse ervaring van de
student-activist. De Mach-rechts is geënt op het carrièreverlangen van rechtse studenten (zie tabel 1.5, p. 292). Op deze drie schalen afzonderlijk werden vervolgens factoranalyses uitgevoerd en gewogen somscores
Mach IV,

V86, Mach-L%nks, V87, Mach-rechts.

berekend" V85,

Zoals bij veidere analyse zal

blijken (zie p.344 e.v.) was deze onderzoeksstrategie bijzonder succesvol.
Onze idee omtrent de betrekkelijkheid van de Mach IV zal empirisch worden
aangetoond en de twee door ons ontworpen \arianten zullen hun geldigheid
bewijzen.
Cantrtl-schaal

sámenle >ъпд.

De Canti il schaal (Cantril 1965) \alt m

twee delen uiteen. Allereerst

wordt de informanten gevraagd zich de ontwikkelingen aangaande de Nederlandse
samenleving zo positie! en vervolgens zo negatief mogelijk voor te stellen.
De formulermgen luidden achtereenvolgens
- "Hat zijn je wensen, verlangens voor de toekomst van de Neder
landse samenleving9 Dat wil zeggen als je je de toekomst van
de samenleving zo positief mogelijk voorstelt, hoe zou die er
dan uitzien' Hat zou dan volgens jou gerealiseerd moeten zijn,
waar hoop je op 9 "
- "Hoe zal de toekomst van de samenleving er uitzien als je je
de ontwikkeling zo negatief mogelijk voorstelt7 Wat voor toe
standen denk je dat je daar dan aantreft7"
De aldus door de informanten zelf gegenereerde positieve en negatieve toe2

komstvcrwachtingen werden aan een inhoudsanalyse ondenvorpen. De resultaten
daarvan zijn in tabel 4.6,(p.294) vermeld, daar wordt bovendien aangegeven
hoeveel percent van de ondervraagde studenten de diverse positieve en negal)De antwoordmogelijkheden: 1('helemaal eens')...7('helemaal oneens').
2)De diverse uitspraken werden alle op systeemkaarten getypt en vervolgens
gesorteerd. In vele gevallen werd méér dan één verwachtingsaspect genoemd
(zie tabel 4.6). Bovendien hebben wij in enkele gevallen de antwoorden van
studenten verwerkt in een 'collectief
opstel'
(zie Ъгзіаде par.A).
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ticve aspecten genoemd heeft. In het codeboek staan al deze aspecten onder
de betreffende variabelennummers genoteerd.
Vervolgens werd de informanten gevraagd -met de genoemde positieve
en negatieve aspecten als schaaluitemden- heden, verleden en toekomst te
waarderen op een zogenaamde "ladder". De formulering luidde aldus
10
"Hiernaast staat een ladder afgebeeld. Stel dat de
positieve verwachtingen die je hebt genoemd aan
de top van de ladder staan en je negatieve verwach
tingen onderaan.
a. Waar zou je zeggen dat de Nederlandse samenleving
op dit moment staat9 (op welk punt van de ladder9)
b. doe was dat ongeveer vijf jaar geleden9
с Hoe denk je dat het er over een jaar of vijf uit
zal zien9"
De empirische resultaten die aldus bereikt werden, staan m de nu
volgende tabel vermeld
fABFI 4.7

De gemiddelde score op de Cantril-ladder voor universitaire jongerejaarsstudenCen (steekproef 3) en llBO-studenten (steekproef 6)
ten aanzien van de Nederlandse samenleving

positief

6
Universitaire studenten
~~~—- (jongerejaars)
5
HBO-studenten

negatief

4

verleden
(VI45)

heden
(V144)

toekomst
(V146)

N

universitaire studen ten (jongerejaars)

5.4

5.4

5.1

265

HBO-studenten

5 2

5.1

5.0

305

Zoals uit de gemiddelden blijkt, neigt men -enigermate- tot een nega
tieve ontwikkeling voor de Nederlandse samenleving. De verschillen zijn ech
ter zeer gering.
Het grote voordcel van de Cantrilschaal is gelegen in de elegante
combinatie van een 'open' en een 'gesloten' vraagtechniek. Het is echter de
vraag of de ladder-scores wel vergelijkbaar zijn omdat iedere schaal
dueel

гпагл-

verankerd is. Volgens Cantili (1965) zou een inter-individuele verge

lijking tussen de schaalscores niet mogelijk zijn. Wij hebben besloten wél
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tussen individuen te vergelijken, ook voor de ladderscores. Uit de plausibiliteit van de interpretaties die wij op basis hiervan bereiken

zal blijken,

dat deze toepassing van de Cantril-schaal wel degelijk zinvol is.
Gedragsaspecten.
Over de diverse gedragselementen die onder het aspect 'student en samenleving' ter sprake zullen komen, kunnen wij met een opsoinrrnng (steeds onder vermelding der vanabclennummers) volstaan.
Op de eerste plaats zijn gegevens verzameld over het lezen
en opiniebladen
litieke

van

(VI56 tot en met VI61) Vervolgens het Izdmaatschap

parttjen

(V162 en V163) en de deelname aan politieke

van

kranten
po-

verkiezingen

(V164, V165, V166J. 'lot slot zijn enkele gegevens beschikbaar aangaande de
deelname aan betogingen

en actvegroepen

die zich bezighouden met algemeen

maatschappelijke problemen (V167, V168, V169). In het codeboek zijn dl deze
variabelen hetzelfde geformuleerd als in het enquêteformulier.
Achtergrondgegevens

en

varia.

br zijn diverse achtergrondgegevens verzameld die in het verder verloop van deze studie gehanteerd zullen Korden als wij de verhouding van de
student tot de Nederlandse samenleving gaan beschrijven. Achtereenvolgens:

V7: geslacht;

V4 en V5: studierichting

maatschap kerkgenootschap;

; V8: jaargang;

Vil: het bezoek

werd een opinie gevraagd aangaande de katholiciteit
siteit
huis:

V6: leeftijd;

VIO: lid-

van kerkdiensten; in enkele vragen
van de Nijmeegse

Univer-

(V12, V13, V14). Ook werden gegevens verzameld over het ouderlijk

te-

V26 tot en met V31: de kerkelijke opvattingen en gedragingen van vaders

en moeders; V32 tot en met V35: politieke opvattingen van ouders; de relatie
met de ouders (V36, V37); de memng van de ouders over het katholieke karakter van de Nijmeegse Universiteit (V38, V39); de opleiding van vader en moeder (V21 en V22), hun beroep (V23 en V24), hun gezamenlijk inkomen (V25).
Steeds gaat het daarbij om het subjectieve oordeel van de student aangaande
zijn ouders.
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PAR. 4.1.4.2

STbDENT EN UNIVERSITEIT

Waarden ten aanzien

van de

universiteit

Waar het de meting van waarden betreft, worden vanuit Rotters

sociale

leertheorie vele mogelijkheden open gelaten: met name wordt zowel de 'rating'als de 'ranking' -techniek gehanteerd. In het eerste geval wordt de informant
gevraagd uit te drukken in welke mate hij het met iets eens , c.q. oneens is
(meestal vijf-punt of zevenpunt schaal). Bij 'ranking' wordt gevraagd bepaalde elementen (items) te rangschikken. U'ij zullen hier een nogal omslachtige,
maar achteraf vruchtbaar gebleken combinatie van 'rating' en 'ranking' presenteren.
Allereerst werd op de itempool die de vijf waarden ten aanzien van de
universiteit beoogt te meten, factoranalyse toegepast. Daaruit resulteerden de
vijf gewenste factoren. Vervolgens werden vanuit de gewogen somscores preferenties berekend; deze werden geanalyseerd met behulp van de

Unfolding-tech-

nique.
Vanwaar deze omslachtige procedure? In eerste instantie meenden wij
dat het onmogelijk zou zijn de Unfolding-teahnique

toe te passen, gezien de

complexiteit van de vijf waarden waar het om gaat. Wanneer men -zelfs studenten- laat kiezen tussen waarden als 'de democratisering van de universiteit' , 'de politieke relevantie van de studie' , 'bcrocpsgeoriënteerdheid',
prestaticgcoriënteerdheid' en 'de wetenschappelijke relevantie van de studie' ,
dan mag niet op voorhand aangenomen worden dat de ondervraagden voldoende weten waarover het gaat. Het is zonder meer noodzakelijk deze complexe begrippen in diverse vragen te specificeren. En dat sloot -zo dachten wij aanvankelijk- de toepassing van de Unfolding-teahnique

uit.

Er was ons echter veel aan gelegen om deze techniek toe te passen.
Rotters

formulering van het waardenconcept (zie p. 49 ) is immers gebaseerd

op het keuzeprincipe: waardering is altijd relatief. Alhoewel daarmede de
' rating'-methode niet uitgesloten is (immers ook deze oordelen kunnen vergelijkende rwijze tot stand komen), blijft de ontvouwingsprocedure, door Coombs
ontworpen en ten onzent door Roskam (1968) verder ontwikkeld, de meest geëigende techniek, een veelbelovende techniek bovendien, die al te zelden
wordt toegepast. Dat het alsnog mogelijk bleek de op basis van de gewogen
somscores geconstrueerde

preferenties te ontvouwen, was ons dan ook bijzonder

welkom.
1) Antwoordmogelijkheden: l('zeer belangrijk') ...7('zeer onbelangrijk1).
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l\ij zullen nu stap voor stap het gevolgde schaalconstructie-programma
beschrijven. Aan de diverse onderzoeksgroepen werden itemlijsten van 40 tot
45 vragen voorgelegd,die wij indicatief achtten voor de m de vorige paragraaf reeds omstandig beschreven vijf waarden ten aanzien van de universiteit (zie p. 251 e.V.). Er zij op gewezen dat deze vijf waarden niet als resultaat-achteraf (van factoranalysesJ benoemd werden, maar als hypothetische
constructen -voor de aanvang van het vcldondeizoek- gedefinieerd werden.
Tabel 4.8 (p. 300) bevat de items die, na diverse factoranalyses, als
de beste naar voren kwamen. De vijf begrippen waar het om gaat zijn duidelijk te herkennen. Achtereenvolgens, I de democratisering van de universiteit, II

de berocpsorientatic, III

studie, IV

de wetenschappelijke relevantie van de

de politieke relevantie van de studie en V

de prestatie-onenta-

tie. Uit scheve rotaties bleek bovendien dat deze vijf factoren op de verwachte wij ze correleren

er is een positieve correlatie tussen factor I en factor

IV, deze beide correleren negatief met de overige die op hun beurt weer onderling (positief) samenhangen. Uc dimensie transgressief/traditioneel (zie
p. 253) is dus herkenbaar.
Uederom zijn congruentie-rotaties uitgevoerd, om na te gaan of de aldus verkregen factorstructuur ook per steekproef herkenbaar is. Tabel 4.9
bevat een oveizicht van de stress-maten.

TAB>-L 4.9

Congruentie-rotatie van de waarden ten aanzien van de universiteit
volgens Green (Roskam, Borgers, 1969) voor steekproef 1, 2a, 2b,
3a, 3c, 4 en 6. Overzicht van de stress.

""~""~\t:e roteren
^^~-~^matrix
criterium
-^^^
matrix
^^-^^
steekproef 1

-

steekproef 2a

.10

-

steekproef 2b

.10

.13

-

Steekproeven

1

2a

2b

3a

3c

4

6

steekproef 3a

.13

. 14

.15

steekproef 3c

.12

.14

.13

.16

-

steekproef 4

.11

.14

.12

.15

.15

steekproef 6

.21

.23

.21

.24

.22

.22

-

N

305

140

142

140

125

195

305

-

lABCL

4.8.

Pincipale componenten-analyse, waarden ten aanzien van de universiteit, steekproef 1,2,3,4: eigenvaarde per factor> I; orthogonale rotatie
(vanmax); SPSS, PA]. N - 1047.
—

Factoren
•

Items waardenschaal universiteit

________

1. Vind je het belangrijk dat je als student kunt meebeslissen over de inhoud van de
studie''
2. Vind je het belangrijk dat je als student kunt meebeslissen over de benoeming van
hoogleraren en btafleden'
3. Vind je het belangrijk dat je als student kunt meebeslissen over de zwaarte van het
studieprogranna'
4. Vind je het belangrijk dat studenten kunnen meebeslissen hoe de studieresultaten getoetst moeten worden''
5. Vind je het belangrijk dat studenten kunnen meebeslissen over de beheers- en bestuurszaken van de universiteit7
6. Vind je het belangrijk dat studenten zelf zoveel mogelijk de gang van zaken op de
universiteit bepalen 7
7. Vind je hei belangrijk dat iedereen op de universiteit kan meepraten over zaken die
voor hem/haar van belang zijn 7
8. Het is wenselijk dat alleen stafleden en hoogleraren de inhoud en zwaarte van het
studieproftrarrain bepalen.
9. Hoe belanprijk vind je het om door je studie een goede maatschappelijke positie te
krijgen 7
10. Vind je het belangrijk om na je studie een goed inkomen te verwerven7
11. Vind je het belangrijk dat het vak dat je studeert (c.q. gaat studeren) goede carrièrokansen biedt 7
12. Hoe belangrijk vind je het dat er in het vak dat je studeert (c.q gaat studeren)
veel bcroepsmjgelijkhLden zijn 7
13. Bij de studiekeuze moet je er goed op letten dat er in het vak dat je studeert weinig werkloosheid bestaat.
14. Ik vind het fijn voor een beroep te studeren dat mensen belangnik vinden.
15. Hoe belangrijk vind je het om door je studie een bijdrage te leveren aan de vooruitgang van de wetenschap7
16. Ik vind
17. Ik vind
zijn.
la. Ik vind
werk te

het interessine om theoretISCIIL vraagstukken op te lossen.
het fijn om tijdens mijn studie met wetenschappelijke problemen bezig te
het fijn dat je aan de universiteit de kans krijgt echt wetenschappelijk
doen.

19. Hoe belangrijk lijkt het je om in je studie een politieke visie uit te dragen7
20. Lijkt het je belangrijk dat hoogleraren en stafleden de politieke consequenties van
hun vakgebied bij het onderwijs betrekken7
21. Vind je het belangrijk dat de studie ertoe motiveert deel te ntraen ajn politieke
acties 7
22. Door je studie moet je je nadrukkelijk verbinden met de strijd van onderdrukte
groepen.
23. Het іь van belang dat je inzicht krijgt in de politieke betekenis van het vak dat
je studeert.

Factor I
Democratise
ring univer
siteit V40

Factor II
BeroepsOiiëntatie
V49

Factor III
Theoretische
relevantie
studie V46

Factor IV
Pol itieke
relevantie
studie V43

Factor V
Prestatieoriëntatie
die V52

st
.77

-.08

-.03

.18

-.13

.65

.67

-.11

-.05

.34

-.17

.60

.76

-.02

-.09

.06

-.07

.59

.75

.00

-.09

.09

-.05

.59

.67

-.07

-,01

.29

-.08

.54

.72

-.07

.00

.23

-.11

.59

.55

-.12

.03

.23

.20

.41

".71

.19

.17

-.IQ

.1?

.62

-.12

.81

.10

-.22

.20

.76

-.15

.83

.11

-.18

.13

.76

-.16

.81

.12

-.22

.22

.80
.36

.02

.51

-.08

-.05

.30

-.15

.62

.09

-.11

.22

.00

.55

.30

-.01

-.02

.47
f

.39

.00

.20

.65

-.04

.29

.55

-.12

.10

.66

.01

.10

.47

-.06

.06

.86

-.01

.15

.77

-.07

.11

.81

-.06

.18

.71

.24

-.05

-.02

.80

-.06

.70

.22

-.15

.04

.73

-.05

.60

.27

-.11

-.01

.78

-.09

.70

.25

-.16

.00

.62

-.06

.47

.18

-.04

-.01

.76

-.03

.65

24. Het is wel prettig wanneer de studie je politieke opvattingen ongtmoeid laat.

-.13

.20

.12

-.71

.07

.59

25. Dat aan mij als universiteitsstudent hoge eisen worden gesteld, vind »k

-.15

.17

.20

.07

.49

.34

26. Vind je het belangrijk om hard te studeren 7

-.05

.09

.20

-.07

.74

.61

27. Om voor geen enkel tentamen te zakken vind ik

-.07

.25

.04

-.16

.53

.37

2Θ. Vind je het belangrijk om de studiestof goed te beheersen7

-.08

.09

.23

-.07

.75

.63

29. Hoe belangrijk vind je liet om je studie helemaal af cc maken 7

-.07

.32

.11

-.09

.59

.49

.15

.12

.09

.13

.09

.58

Verklanrde

vamntie
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Over het algemeen is de stress zeer laag. Iets hoger is de stress
steeds voor steekproef 6 (de HBO-studcnten). Alhoewel -ook à vue- een grote
gelijkenis bestaat met deze factorstructuren, moeten wij concluderen tot een
grotere gelijkenis tussen universitaire studenten onderling. Op basis van de
factorstructuur die m

tabel 4.8 is afgebeeld,werden nu gewogen

somscores

be-

rekend, volgens de beproefde procedure!
Vanuit de gewogen somscores werden vervolgens preferenties
Op deze gegevens werd de Unfolding-teohnique

berekend.

toegepast (Roskam, 1968; Roskam,

programmabulletin 79, MINI-RSA-ST, psychologisch laboratorium. Nijmegen,
1971). Het is hier niet de geschikte plaats om uitvoerig in te gaan op de
technische en mathematische aspecten van de ontvouwingstechniek ( m een doctoraalscriptie, die in het kader van het onderhavige onderzoek tot stand
kwam, wordt hier uitvoerig op ingegaan: Niesten, 1975, p. 60-80)? Ons streven
is het de technisch minder geschoolde lezer een globaal idee te geven omtrent
de ontvouwingstechniek.
Uitgangspunt voor de ontvouwingsanalyse is een voorkeursrangorde. Een
eenvoudig voorbeeld (geïnspireerd door Albinski, 1971, p. 120 e.V.): stel dat
men een aantal personen laat kiezen tussen een vijftal dranken met een verschillend alcoholpercentage: a. limonade (0° alcohol); b. bier (4»); c. wijn
(7°); d. sherry (12o), en e. whiskey (23°). Het maximum aantal permutaties
is 120 (SI): de vijf dranken kunnen op 120 verschillende wijzen gerangschikt
worden (in de terminologie van de ontvouiving: er zijn 120 I-schalen, 'individuele' schalen, denkbaar). De onderzoeker die een ontvouwingsanalyse toepast
hoopt nu, dat de proefpersonen volgens cen bepaald plan

te werk gaan bij hun

keuze tussen deze vijf alternatieven. Het is zijn bedoeling dit plan te achtcihalcn en zichtbaar te maken;

m

de mate waarin de proefpersonen volgens

een gemeenschappelijk plan te werk gaan,zullen zij aanzienlijk minder dan de
120 denkbare voorkeursrangordeningen hanteren.
Stel 110 'proef'-personen die -steeds in groepjes van 10- de vijf
dranken op de volgende wijze rangordenen: 1. a-b-c-d-e; 2. b-a-c-d-c;
1) Ook voor de HBO-studenten werd daartoe de factorstructuur zoals deze in tabel 4.8 vermeld staat, gebruikt. De gelijkenis tussen de factorstructuur van
de HBO-studenten en universitaire studenten leek ons voldoende hoog. Voor de
HBO-studenten (steekproef 6) zijn bovendien scores berekend op een schaal
voor persoonlijke ontplooiing: V153, V154, V155 (voor een verantwoording van
deze gegevens, zie: Bakx, J. en J. Schreurs. Nijmeegse
ИВО-studenten,
docto
raalscriptie, Nijmegen, 1978). N.B. Per factor werden alleen de items die >
.35 laadden in de berekening van de gewogen somscores betrokken.
2) Zie voor een inleidende beschouwing: Ven van der, A. (1977), p. 58-87 en
243-248. Voor 'gevorderden': Roskam, E. (1968).

SCHEMA 4.5:
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3. b-c-a-d-e; 4. c-b-a-d-e; 5. c-b-d-a-e; 6. c-d-b-a-e; 7. d-c-b-a-e; 8. d-cb-e-a, 9. d-c-e-b-a, 10. d-e-c-b-a; 11. e-d-c-b-a. In deze 110 I-schalen
wordt steeds hetzelfde keuzeprincipe gehanteerd; er ligt steeds dezelfde
J-schaal (Joint-scale

, groepsschaal) aan ten grondslag: namelijk a-b-c-d-e.

In schema 4,5 p.302 , waarin de

elf proefpersonengroepen en de vijf dranken

zijn afgebeeld, wordt duidelijk wat bedoeld іь. Wanneer de J-schaal (a-b-cd-e) eenmaal bekend is, kunnen alle proefpersoncnengroepen op de schaal geor
dend morden. Daartoe bepaalt men steeds het midden tussen de diverse stimuli.
De voorkeursrangorde van de diverse groepen is dan gerepresenteerd in de af
stand van die groepen tot de diverse stimuli. Neem bijvoorbeeld proefpersonengroep no. 7: deze ligt het dichtste bij d; dan volgen c, b, a en tenslot
te e. Door de schaal op het punt van een bepaalde groep (neem bijvoorbeeld
wederom groep nr. 7) samen te klappen,

wordt dit oorspronkelijke preferentie

patroon direct zichtbaar. De ontvouwii-ige^roceaure

-de naam zegt het al- werkt

precies omgekeerd. De J-schaal is niet bekend. In het begin beschikt men
slechts over proefpersonen en hun voorkeuren: I-schalen dus. Het computerpro
gramma gaat al tastend (langs iteratieve weg) op zoek naar een dusdanige or
dening van proefpersonen en stimuli dat de stress (de spanning tussen de
I-schalen en de J-schaal) minimaal is. Wij komen hier nog op terug.
Het technische principe van de ontvouwingstechnick is hiermede gead
strueerd. Mvorcns echter van de aansprekende

fictie die in het voorbeeld

besloten ligt, over te gaan naar de werkelijkheid van onze data, moeten een
viertal zaken nog nader worden toegelicht: 1. de interpretatie van de oplos
sing (J-schaal), 2. de betekenis van de schaalwaarden, 3. het aantal dimen
sies en 4

het succes van de oplossing.

Ad. 1. de interpretatie van de m

het voorbeeld gepresenteerde oplossing is

vrij eenvoudig te geven: iedere proefpersoon heeft blijkbaar een voorkeur
voor een bepaald percentage alcohol, ¡naarmate de afstand van dit 'ideale'
punt (zijn schaalscore) afneemt, daalt de voorkeur. De J-schaal is een representatie van het alcohol-gehalte van de vier dranken. (N.B. het voorbeeld
is fictief: of mensen werkelijk op de aangegeven wijze kiezen, is een open
vraag).
Ad. 2: een van de grote voordelen van de ontvouwingsprocedure is dat ordinale
gegevens (voorkeuren) omgezet worden in afstanden, dat wil zeggen in 'geordend metrische' informatie. Zuiver metrisch zijn de schaalwaarden niet: binnen ieder 'isotoon' gebied (de gebieden tussen de diverse middelpunten) kan
de positie der proefpersonen vrij variëren; de proefpersoonpunten liggen dus
m e t exact vast, maar

zijn wel geordend volgens de positie der middelpunten.
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De via ontvouwing verkregen informatie is dus van 'hoger' gehalte dan bij een
Guttnun-analyse: daar kan iedere groep proefpersonen vrij variëren tussen de
stunuluspunten. Daar is het resultaat dus puur ordinaal van niveau.
Ad. 2: Ons voorbeeld was gebaseerd op een één-dimensionele oplossing. Het is
echter mogelijk meer dimensies op te sporen, wanneer een één-dimensionele oplossing niet voldoet. De 'schendbaarheid' van hot model (zie tabel) neemt dan af.
TABEL 4.10:

η

Het mogelijke aantal I-schalen en het maximaal toegestane aantal
bij een variatie van het aantal stimuli (n) . Hays en Bennett, 1960).

het mogelijke aantal
I-schalen

het maximaal toegestane aantal I-schalen,
in d-dimensies representeerbaar
d = 1

3
4
5
6

6
24
120
720

4
7
11
16

d = 2

d=3

6
18
46
101

24
96
326

d = 4

d = 5

120
600

720

Wij zien dat bv. 5 stimuli altijd in 4 dimensies ontvouwd kunnen worden: het
mogelijke en het toegestane aantal I-schalcn is gelijk (120). Dit is uiteraard
niet interessant. Ook de dne-dimensionele oplossing is weinig indrukwekkend:
het toegestane aantal I-schalen blijft zeer hoog (96) in relatie tot het maximale
aantal (120). Pas bij twee, en vooral bij één dimensie, is de reductie aanzienlijk
Ad 4: het

succes van de oplossing: men kan stellen dat een zo gcimg mogelijk

aantal dimensies de voorkeur geniet (het 'spaarzaamheidsprincipe'). Het probleem
is echter dat de data zelden zo duidelijk gestructureerd zijn als in ons voorbeeld. Daar was de één-dimensionele oplossing perfect. De stress

(dat wil zeggen

1

de spanning tussen de J-schaal en de I-schalen) is (althans theoretisch) gelijk

1) De stresswaarde wordt als volgt berekend:
Σ

stress =

(

m. J^
ж_
i i
'

ζ

(ζ

iL !Α£
•

z

= schaalwaarde (afstand proefpersoon stimulus)
= een waarde gelijkend op ζ£; (zodanig
13
dat (zji-Zjj) minimaal is en die te
gelijkertijd orde-isomorf met de oor
spronkelijke data (de I-schalen)
gemiddelde ζ per proefpersoon
het aantal proefpersonen
Σπι
1]

^
J
IJ
i = het aantal verschillende
i-schalen
m = frequentie per i-schaal
j = het aantal stimuli
Toelichting: Het gaat erom een zodanige J-schaal te construeren dat de stress
minimaal is en dus de gelijkenis tussen de schaalwaarde (z£i) en de orde-iso
morfe waarde (z^j) optimaal is. De relatie met de rangorde in de data wordt zo
'bewaakt'. De stress-waarde wordt vervolgens over individuen gemiddeld (r; Σ[..]
en genormeerd (de deling). Door deze deling wordt de kans op een gedegene- 1
reerde oplossing (alle 7.^·. zijn per proefpersoon gelijk) bovendien voorkomen:
de stress stijgt als * (z· - τ.^) daalt (Roskam 1968, p. 35).
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lan nul. Naarmate het aantal afwijkende patronen toeneemt - en in de empiristress.

sche werkelijkheid zijn deze meestal aanwezig - stijgt de
Wanneer de stress

al te hoog is,kunnen wij onze toevlucht nemen tot

een meer-dimensionele oplossing. Maar wanneer is de stress hoog9 Een duidelijk antwoord hierop is -helaas- niet te geven. Wij zullen ons baseren op de
' ervaiings'-regels die Roskam (1968, p. 41) geeft:
-

stress boven
stress
.15
stress
.05
stress onder

-

.25
.25
.15
.05

: slecht
: matig
: goed
: excellent.

De keuze van het aantal dimensies is dus in eerste instantie afhankelijk van de afweging van de hoogte van de stress
ad.3). Tenslotte is de vraag naar de validzieit

en de schendbaarheid

(zie

(de interprcteerbaarheid) van

de oplossing natuurlijk doorslaggevend.
Wij willen er vervolgens op wijzen dat de ideale

oplossing

slechts zel-

den te bereiken is. (Roskam (1968,p.41) wijst er met name op dat de stress gewoonlijk niet lager zal zijn dan .001. Dit betekent dat het computerprogramma waarmee de J-schaal wordt opgespoord -ook wanneer alle proefpersonen zich
'keurig' gedragen, zoals in ons voorbeeld op p.303 - niet zonder meer resulteert in een perfecte schaal. Zo bleek het resultaat dat wij bereiken met de
ontvouwing van ons fictieve voorbeeld (p. 302) niet helemaal te voldoen. De
scores voor de vijf dranken waren achtereenvolgens: a: -1.19, b: -.46,
c: -.42, e: 1.76. Voor de proefpersonen: 1: -1.05, 2: -.83, 3: -.71,
4: -.78 (!), 5· -.40, 6. -.07, 7: .04, 8: .34, 9: .66, 10: .98 en 11: 1.19.
De stress

bedroeg 0.005. Men ziet dat proefpersonengroep 3 en 4 (abusievelijk)

zijn omgewisseld. De oplossing is dus niet ideaal te noemen. En waar de techniek haar zwakke punten heeft, is er een reden te meer om de kwaliteit van de
oplossing ook en vooral vanuit haar theoretische

valvditeit

te beoordelen.

Dan nu de empirische werkelijkheid van onze data. Wij beschikken over
preferenties voor vijf waarden: 1. de democratisering

(V56), 2. de beroepsorientatie
de studie

(V55), 4. de polbtieke

tatie-orientatio

van de

(VS7), 3. de wetenschappelijke
relevantbe

van de studie

universiteit

relevantie

van

(V58), 5.de pres-

(V59). In tabel 4.11, p.307 staan de resultaten vermeld

die wij voor één, twee en drie dimensies bereikt hebben. Het is uit al deze
gegevens duidelijk dat de twee-dimensionele oplossing de voorkeur geniet: de
reductie in het aantal toegestane I-schalen is redelijk groot (het model is
dus 'schendbaar' ) en de stress

is bijna steeds als 'goed' te kwalificeren.

De één-dimensionele oplossing heeft een hogere schendbaarheid, maar een niet
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Tabel 4.12 Tweedimensionele ontvouwino voor 5 waarden tav de universiteit en 1047 universitaire studenten (steekproeven
-1 30

-1.10 -XOO -.90 -.60

ι

!

1

1

-.70

-.60

-.50

1

1

1

1

-.«O

-.30

-.20

-.4)

1

1

1

ι

B *

10

.30

30

.40

.SO

.60

.70

-80

.90

ì.OO

ì.W

1.20

WETENSCHAPPELIJKE
φ RELEVANTIE

.. *

-

*
*.

PRESTATIE
GEORIÊNTEERDHEID

*

φ

*

•

+

•φ.

*

'
•

ff*

•

POLITIEKE
RELEVANTIE

•

*

DEMOCRATISERING

'«

.

.
-

Confiauratie van de S wdarde-nebieden
Wetenschappelijke relevantie
Democratisering
Beroepsgeonenteerdheid
Politieke relevantie
Prestatierjeorienteerdheid

0 34

0 99

-0 60

-0 34

BEROEPS-f
5, GEORIËNTEERDHEID

1 10

-0 82

ι

-1.12

-0 23

\ '

0.2Θ

0 40

Ν θ 83 proefpersonen vielen buiten
de "grenzen' van het schema.

-

·'•

I

1

1

-•- в-

40

.50

.60

.70

.60

.90

IJ»

1.Ю

1.20

•

SaiAAKONSTRUCTIF
TABEL 4.11

ЗП7

Een overzicht van de stress-waarden, voor de diverse steekproeven,
bij één, twee en drie dimensies.

Stress-maten ontvouwing - ^ .
Mogelijk (51) Toegelaten
Aantal
aantal
aantal
dimensies I-schalen
I-schalen

Steekproeven
1

2a

2b

3a

3c

4

6

Totaal
minus
6

1

120

11

.34

.29

.31

.33

.34

.32

.30

.32

2

120

46

.13

.12

.14

.05

.11

.16

.10

.10

3

120

96

.01

.01

.01

.01

.006 .01

.01

.01

305

140

142

140

125

305

1047

N

195

acceptabele scress, de drie-dimensionele oplossing is uat dit laatste betreft
excellent, maar kent een lage schendbaarheid.
De tuee dimensionele oplossing \oor universitaire studenten is gepresenteerd m

tabel 4.12, p.306

zo^cl de informanten als de vijf waarden zijn

in een tuee-dimensionele ruimte gepresenteerd. De vraag is nu, hoe deze representatie geïnterpreteerd moet woiden. Daaitoe projecteren wij de vijf waarden op de tïvee dimensies
SCHEMA 4.6

De tweedimensionele projectie van de vijf waarden.
B+
ί—

wetenschappelijke
relevantie btudie

pres tatie-orientatie

4

A+

politieke
relevantie
democratisering
studie
universiteit

B-

beroepsonentatie

Beginnen wij met dimensie 'A' . De vijf waarden verschijnen daar m
orde

de volg

politieke relevantie studie - democratisering unnersiteit - presta

tie-oriëntatie - wetenschappelijke relevantie - bcroepsonentatie. De interpretatie van deze dimensies is -gezien onze veronderstellingen- vrij eenvou-
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dig; de dimensie transgressief-traditioneel

die ons bij de opstelling van de

vragenlijst voor de ogen zweefde, blijkt empirische werkelijkheidswaarde te
hebben. De tweede dimensie ( 'B') was niet voorzegd. De volgorde

der waarden:

wetenschappelijke relevantie studie - prestatie oriëntatie- politieke relevantie studie - democratisering universiteit - beroepsoriëntatie. Onze
interpretatie -na enig wikken en wegen- luidt dat wij hier te maken hebben
met de mate waarin de theoretische c.q. de practische aspecten van de studie
op de voorgrond geplaatst worden. Aan de uiteinden van deze dimensie verschijnen immers de waarden wetenschappelijke relevantie en beroepsoriëntatie.
Wij volstaan hier met de benoeming van deze dimensie als theorie

versus

practÏj'fc-oriëntatie. In par. 4.2.2 (p. 403 ) volgt een nadere omschrijving.
Voor beide dimensies zijn vervolgens de individuele

sohaalwaarden

berekend;

V63 geeft de positie van iedere proefpersoon op de coördinaat traditioneeltransgressief; V64 geeft de score voor de coördinaat theorie-practijk (alle
scores werden positief gemaakt door optelling bij iedere score van de
laagste score; vervolgens werden de decimalen verwijderd, door alle scores
met 100 te vermenigvuldigen: dit al omdat negatieve getallen en decimalen
bij data-analyse problemen geven). Bovendien zijn twee klassificaties (V60 en
V61) geconstrueerd: het eutting-point

werd steeds gelegd op het nulpunt

(zie tabel 4.12). In variabele 61 werden proefpersonen met hoge stress

onder-

scheiden om -eventueel- bij de verdere analyse na te kunnen gaan, of na eliminatie van deze proefpersonen, de klassificatie een hogere voorspellende waarde
heeft. Dit bleek geen enkele maal het geval; V61 zal dan ook steeds buiten
beschouwing blijven. Tenslotte zijn ook de afstanden

van iedere informant

tot iedere waarde gepresenteerd (V65 tot en met V69). Voor al deze variabelen (V60 tot en met V69) is uitgegaan van de gegevens, die uit de ontvouwing
voor de totale groep (minus steekproef 6) naar voren kwamen (zie tabel 4.11,
p. 307, laatste kolom, zie tabel 4.12, p. 306)!
1) Het was niet mogelijk alle proefpersonen (N = 1352) tegelijkertijd te ontvouwen (gezien de kwantitatieve limiet die het progranuna kent). Vandaar
werd gepoogd de I-schalen voor HBO-studenten (steekproef 6) in te passen
in de structuur zoals ide voor universitaire studenten berekend is (zie
tabel 4.12, p. 306). Daartoe fixeert men de stimuluspunten zoals die voor
de groep van 1047 studenten berekend zijn (tabel 4.12, p. 306) en vervolgens worden per proefpersoon de scores berekend. Uit deze procedure resulteerde echter een stress van .31. Na verwijdering van 25 personen (met hoge
stress) daalde de totale stress naar .13. Met deze oplossing zijn wij accoord gegaan. Vervolgens werd aan iedere HBO-student die score toegekend,
(voor V60 t/m V69) die voor zijn universitaire-collega-met-dezelfde-preferentiestructuur berekend was. In 15 gevallen was dit niet helemaal mogelijk
(25 HBO-ers vertoonden een preferentiepatroon dat onder de groep van 1047
studenten niet voorkwam); deze werden herleid tothetmeestgelijkende patroon

509

SCHAALCONSTRUCTIE

Wat de uiteindelijke waarde van de beide dimensies is, kan pas worden
bepaald in het verdere verloop van het onderzoek. De door ons voorgestelde interpretatie zal zijn waarde, zijn geldigheid moeten 'bewijzen' . Om de lezer
niet in het ongewisse te laten, een korte preview: uit onze onderzoeksgegevens zal blijken,dat een zeer hoge correlatie bestaat tussen de politieke
opvatting van studenten (V83) en hun score op de traditioneel-transgressief
dimensie: 'linkse' studenten neigen naar transgressieve waarden, 'rechtse'
studenten laten een hogere voorkeur voor traditionele waarden zien (zie
p.4U0 e.V.). Ook de theorie-practijk dimensie blijkt valide; ons onderzoek zal met name uitwijzen, dat de theoretische oriëntatie vooral onder
wiskunde studenten vigeert (zie p. 40t. e.V.). Dit gegeven accordeert met het,
d.m.v.

de AllporL-Vemon-Lindzey-waardentest

(A.V.L.), waargenomen verschijn-

sel dat wiskunde-studenten zich duidelijk van andere studenten onderscheiden
door hun theoretische belangstelling (zie Wolff-Albers, A. en G. Mellenbergh,
1970, p. 25; Aarts, J. en J. Bevers, 1967).
Er is nog een ander aspect waaronder de kwaliteit van onze resultaten
beschouwd moet worden. Wij hebben reeds gezegd dat de preferentie-scores volgens een omslachtige procedure tot stand kwamen: eerst werden gewogen somscores berekend en pas op basis daarvan preferenties. Men kan zich afvragen
wat de waarde van cen dergelijke benadering is. Om dit na te kunnen gaan werden -in een later stadium van ons onderzoek- de aan de factoren toegekende
labels

direct aan de informanten voorgelegd en werd hen gevraagd de vijf

waarden volgens hun voorkeur te ordenen ( voor de preferentiesaores

V70, V71,

V72, V74, V75). Vervolgens werd de twce-dimcnsionele structuur die uit de gewogen somscores berekend was (zie tabel 4.12) 'opgelegd' aan de direct bepaalde referenties. De ontvouwingsmachincrie hoeft in dit geval niet op zoek te
gaan naar de best denkbare structuur, maar wordt op een vooraf bepaalde structuur gefixeerd. De vraag is uiteraard hoe hoog de stress wordt na deze procedure. Onze hoop -dat de stress niet al te hoog zou oplopen (en dat
beide vraagteclmieken tot vergelijkbare 'oplossingen' zouden leiden1)bleek al te voorbarig: de stress-waarde bedroeg .35. Beide oplossingen zijn
dus bepaald niet identiek.
De kwestie wordt dan welk van beide benaderingen de voorkeur verdient
en met name kan men zich gaan afvragen,of de door ons ingeslagen weg wel in
1) Deze hoop werd ingegeven door het feit, dat wij in de vragenlijst de preferentiebepaling van de vijf labels onmiddellijk lieten volgen op de itemlijst. Wij hoopten dat de studenten na invulling van de lijst zouden begrijpen, wat wij met de vijf termen bedoeld hadden.
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de goede richting loopt. Om op dit punt enig houvast te kunnen bereiken werd
als volgt te vcerk gegaan. Allereerst uerd een ontvouwing uitgevoerd op de
'directe ' preferenties (nu zonder vooraf opgelegde structuur) voor steekproef
4 (een steekproef uit de totale universiteit, N = 195). levens werden de in
direct verkregen preferenties ontvouwd. Vervolgens werd gekeken welk van bei
de oplossingen de beste voorspeller is ten aanzien van de criteriumvariabelen
die reeds genoemd werden (de politieke opvatting; de wiskunde studenten).
Helnu, in beide gevallen bleek de omslachtige procedure de beste resultaten
op te leveren: de Pearson r-correlatie met politieke opvatting (V83) bedroeg
voor de directe preferenties .46; voor de indirecte preferenties was deze
samenhang aanmerkelijk hoger en wel .71. De verklaarde vanantie is in het
tweede geval meer dan dubbel zo hoog. De tweede dimensie van de directe op
lossing wees nu do rechten-studenten aan als degenen die de meest wetenschap
pelijke interesse aan de dag zouden leggen, terwijl deze laatste groep
-volgens de ervaringen die met de A.V.L.-tcst zijn opgedaan- op dit punt
juist bijzonder laag zou moeten scoren (Wolff-Albers A. en G. Mellenbergh,
1970, p. 25). Ook hier blijkt de indirecte procedure dus van betere kwali
teit: wiskunde-studenten hebben de meeste wetenschappelijke interesse, rech
ten-studenten worden veeleer door hun practische belangstelling gekenmerkt
(zie p. 40b c.v.).
Het is op basis van deze gegevens dat wii menen te mogen concluderen,
dat de door ons bewandelde oii№eg bij de constructie van preferenties, terecht
gekozen is. De complexiteit en polyinterprctabilitcit van de begrippen waar
het om gaat, is waai schijnlijk het onoverkomelijk bezwaar dat aan de directe
procedure kleeft. Dit ondanks het feit,dat de directe preferenties (met op
zet) onmiddellijk na de itemi ijst gepresenteerd werden; zelfs dan geeft deze
procedure slechteic resultaten.
Verwachtingen en jedragspoienttecl
Het ocnuaciitinqen-begTvp,

ten aanzien van de

universiteit.

zoals dit door ons gehanteerd wordt

(zie p. 49), meet de feitelijke realiseerbaarheid van een bepaalde
waarde. In het enquêteformulier werd de studenten niet alleen gevraagd hoe
belangrijk zij bepaalde zaken vinden, maar bovendien hoe waarschijnlijk zij
het achten dat deze zaken gerealiseerd (kunnen) worden. Daarbij werd steeds
uitgegaan van de itemlijst zoals die m tabel 4.8 (p. 300) vermeld staat. De
materiele inhouden van waarde- en vcnvachtingsitems is steeds gelijk, slechts
de vraagvorm verschilt. Bijvoorbeeld: item

no.1 ("hoe belangrijk vindt je het

dat je als student kunt meebeslissen over de inhoud van de studie9") werd

311

SCHAALCONSTRUCTIE

als verwachting aldus geformuleerd."Vind je dat je als student kunt meebeslissen over de inhoud van de studie?".De overige vragen werden op vergelijkbare
wijze geherformuleerd;antwoordmogelijkheden: If'zeer zeker')..7('zeker niet').
Onze uiteindelijke opzet is het,om de verhouding tussen waarden en verwachtingen te bepalen en zo het gedragspotentieel

te meten (zie p.50

e.V.).

Wij willen nagaan of studenten een dispariteit bespeuren tussen wat zij wensen
en wat zij als dagelijkse realiteit ervaren, en ook op welke punten ten aanzien van welke aangelegenheden een eventuele dispariteit aanwijsbaar is. Om
een goede vergelijkbaarheid tussen waarden en verwachtingen mogelijk te maken,
achten wij het noodzakelijk dat de meting van beide begrippen op vergelijkbare wijze geschiedt. Vandaar ook werden de items in het enquêteformulier m.b.t.
de inhoud hetzelfde geformuleerd. Bij de bepaling van de

somscores werd ver-

volgens uitgegaan van de items en de factorladingcn zoals deze voor de waarden bepaald waren (zie tabel 4.8, p. 300). Per waarde werd aldus een verwachtingsscore berekend, volgens de procedure die werd opgesteld voor de berekening van gewogen somscores voor de vijf waarden (zie p. 280). Het onderscheid tussen de score voor waarde en verwachting per individu bestaat alleen
in de ruwe score (x-). De aldus berekende gegevens worden in het codeboek
vernield: V41 , de verwachting
siteit;
die;

V44, de verwachting
V47, de oerwachting

de studie;
wachting

ten aanzien
betreffende

ten aanzien

VSO, de vei-njachting
voor de

van de democratisering
de politieke

reLevantie

van de wetenschappelijke

aangaande

de beroepsoriëntatie;

van de

univer-

van de

stu-

relevantie
V53, de

ver-

prestatieoriëntatie.

Vervolgens werd de verhouding tussen waarden en verwachtingen
dragspotentieel)

van

{ge-

gemeten: de waarde-score werd steeds verminderd met de ver-

wachtinggsscorc. Ter vennijding van negatieve scores en nullen werden deze
verschillen met 100 vermeerderd. Ter illustratie: beide scores, voor waarden
en verwachtingen, lopen van 1 tot en met 100. Bij waarde 001 en verwachting
100 zou

de discrepantie-score -099 bedragen; vermeerderd met 100: 001 (de

grootst mogelijke discrepantie, waarde< verwachting). Als beide scores gelijk
zijn, is het verschil 0; vermeerderd met 100: 100 (= geen discrepantie). Bij
waarde 100 en verwachting 001 is het verschil 099; + 100 = 199 (de hoogst
mogelijke discrepantie: waardc>vcrwachting)i Ook deze scores zijn

in het

I ) Er zijn zeer veel mogelijkheden denkbaar om de verhouding tussen waarden en
verwachtingen te meten (men kan Optellen' , 'aftrekken' , 'vermenigvuldigen'
e t c ) . Op zich gaat het hier om een zeer belangrijk probleem; in een eerdere versie van het onderzoeksverslag zijn wij hier uitvoerig op ingegaan
zie: J. Janssen voorlopig
rapport,
ZWO-project S8029. Nijmegen vakgroep
cultuur- en godsdienstpsychologie, 1975. Stencil.

SCHEMA 4.7:
Discrepantie
5 waarden
χ.

De berekening van de discrepantiemaat.
Afstanden
5 waarden
d.
ι
030
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(zdi)/di

(Σα.)/α.

[ad.)/d.]

[(ïd^/dj

IÍ

.47

23.5

СЛ

2.

60

060

9

.23

13.8

Ρ

3.

100

100

5.4

.14

14.0

4.

140

150

3.6

.09

12.6

5.

150

200

2.7

.07

10.5
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democratisering

universiteit;

V45,

discrepantie politieke relevantie; V48, discrepantie wetenschappelijke
relevantie; V51, discrepantie beroepsoriëntatie;
V54, discrepantie
prestatieoriëntatie.
Per waarde-gebied is nu een verwachtingsscore bekend en bovendien een
discrepantiescore (= het gedragspotentieel). In het voorgaande is echter aangetoond dat de vijf

waarden

in een twee-dimensionele

ruimte gerepresenteerd

kunnen worden. De voor de hand liggende vraag is nu,hoe wij een score voor
het gedragspotentieel kunnen ontwerpen die geënt is op het resultaat van de
onvouwing. Met andere woorden,hoe kunnen wij per individu een discrepantiescore berekenen,die gerelateerd is aan de positie die dit individu in de
twec-dimensioncle ruimte inneemt.
De kern-idee waarvan wij hier uitgaan is zeer eenvoudig. Naarmate een
waarde een hogere positie heeft in het prioriteitenschema van een individu,
dient cen eventuele discrepantie tussen waarde en verwachting een groter gewicht te krijgen. Bijvoorbeeld: warmeer iemand op een bepaalde waarde

een

discrepantiescore van -50 heeft (dat wil zeggen zijn waarde is hoger dan
zijn verwachting; hij wil meer dan hij bereiken kan) en de betreffende waarde staat bovenaan

in zijn prioriteitenlijst, dan heeft een dergelijke dis-

pariteit tussen waarden en verwachtingen (naar wij aannemen) meer gedragsbepalende invloed dan wanneer deze waarde onderaan in zijn prioriteitenschema
staat. Men mag althans veronderstellen'dat een dispariteit op een hoog
geschatte waarden een hogere 'spanning' oplevert. Met andere woorden, men kan
de vijf discrepantiescores wegen afhankelijk van de prioriteit die de ermee
verbonden waarden hebben. Wij zouden dus uitgaande van de preferentiestructuur een totaalscore kunnen berekenen: de waarde met de hoogste prioriteit
krijgt het grootste gewicht, etc.
Wij hebben in feite een iets andere weg gevolgd. Wanneer wij alleen
uitgaan van de oorspronkelijke preferentielijst, wordt er geen gebruik gemaakt van de informatie die de ontvouwing opleverde. De diverse I-schalen
zijn immers

ббг de ontvouwing gegeven; het zijn de data die ontvouwd worden.

Een van de ontvouwingsresultaten bestaat uit een lijst van de afstanden

van

ieder individu tot iedere waarde. Deze informatie hebben wij nu gebruikt
voor de constructie van een totaalscore voor de discrepantie. Het principe
is dat hoe dichter een individu bij een bepaalde waarde ligt (dat wil zeggen
hoe kleiner

zijn afstand tot die waarde is), hoe groter

het gewicht moet zijn

dat aan de W-V dispariteit voor deze waarde moet worden toegekend. Om dit te
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bereiken zou men iedere discrepantiescore kunnen delen door iedere afstand
(immers hoc kleiner de afstand, hoc groter het gewicht). Deling heeft echter
een zeer vervelend effect: bij zeer kleine afstanden ontstaan astronomische
getallen en bovendien worden voor personen, die voor alle waarden
discrepantie hebben, én dezelfde

voorkeursrangorde, verschillende

dezelfde
resultaten

geboekt. Vandaar dat wij berekenen hoe vele malen een bepaalde afstand kleiner is dan de som van afstanden (^ц /^)

; vervolgens wordt per waarde de

proportie berekend op de som van de afstanden:

^sd7^lL
Daarna wordt vermenigvuldigd met de discrepanties voor de diverse waarden.
Aldus ontstaat een schaal, lopende van 001 (waarde is kleiner dan verwach
ting) naar 100 (waarde=vcrwachting), naar 199 (waarde is groter dan ver
wachting). In schema 4.7 (p. 312) kan de lezer de door ons toegepaste proce
dure stap voor stap narekenen.
Aldus is voor ieder individu niet alleen zijn positie in de twec-dimcnsionclc ruimte bekend, maar bovendien de gedragspotentialitcit die op
basis van zijn oorspronkelijke dispariteit tussen waarden en verwachtingen
én zijn positie in de ontvouwde ruimte berekend is. Dit gegeven is in het
codeboek vernield als Vb2.
De formule die wij hanteren is via de computer zeer snel te berekenen
(de afstandentabel kan per individu worden vastgelegd, b.v. op ponskaartcn).
Ideaal is ze echter niet. Ivij wezen er reeds op dat de afstanden,die uit de
ontvouwing resulteren geïnterpreteerd moeten worden als
informatie. In onze formule worden deze afstanden mc^risah

rielris:-h-geovaenJ.e
geïnterpreteerd

(18 is twee keer groter dan 9). Nu zou liet in principe wel mogelijk zijn een
betere benadering van de 'metrisch geordende' afstanden te berekenen; daartoe
zou men kunnen nagaan hoeveel middelpunten een bepaald individu van een bepaalde waarde verwijderd is (cfr. het voorbeeld p. 302) of- in termen van
onze twcc-dimensioneel gepresenteerde data- hoeveel middenloodlijnen er liggen tussen een bepaalde waarde en een bepaald individu. De berekening van deze gegevens vereist echter een zeer ingewikkelde en zeer omslachtige procedure. IVij hebben er om die reden van afgezien en hanteren de scores (afstanden) die het ontvouwingsprogramma als output oplevert. Wel hebben wij -wanneer de discrepantiescores gebruikt worden- gecheckt hoe de analyse-resultaten er uitgezien zouden hebben als we uitgegaan waren van de oorspronkelijke
preferenties. Deze preferenties hebben een te laag informatiegehalte (ze zijn
slechts van ordinaal niveau) maar onze gegevens grijpen iets te hoog (zij
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worden als metrisch geïnterpreteerd). De lezer zal overigens reeds opgemerkt
hebben dat wij -bij voortduring- een metrische interpretatie hanteren (correlatie-matrixcn; factoranalyses). Wij sluiten daarmee aan bij een geleidelijk
gegroeide traditie m de sociale wetenschappen: mits de nodige voorzichtigheid in acht genomen wordt (men lette bijvoorbeeld op de verdeling der variabelen) kunnen ordinale gegevens metrisch verwerkt worden. De practijk bewijst
(althans in ons onderzoek) de validiteit van deze theoretisch minder elegante
procedure.

Cantril-schaal

universiteit.

De procedure is hier qua vorm dezelfde als bij de Cantril-schaal ten
aanzien van de samenleving (zie p.295 ). De eerste set vragen luidde als
volgt:
-"Wat zijn je wensen, verlangens voor de toekomst van de universiteit9 (resp. het ILBO). Dat wil zeggen als je je de toekomst van
de universiteit zo positief mogelijk voorstelt hoe zou die er dan
uitzien9 Wat zou er dan volgens jou gerealiseerd moeten zijn, waar
hoop je op 9 "
-"Hoe zal de toekomst van de universiteit (resp. het HBO) er uitzien
als je je de ontwikkeling zo negatief mogelijk voorstelt7 Hat voor
toestanden denk je dat je dan op de universiteit aantreft?"
label 4.13 (zie p. 316) geeft een overzicht van de resultaten die
-na inhoudsanalyse (zie p. 295)- verkregen werden.
Vervolgens werden (ook weer conform de eerder genoemde procedure,
zie p. 296) ladderscores berekend. Tabel 4.14 (p. 317) geeft per steekproef
de gemiddelden.
Gedragsaspecten

en overige

gegevens.

In enkele vragen is geïnformeerd naar de deelname

aan de acties die in

1974 in Nijmegen gevoerd werden (V170), de interesse voordeze acties (V174),
de mate waarin men achter de doeleinden
suoaes

van deze acties stond (VI75) en het

dat er aan werd toegeschreven (VI76); dit alles geldt steeds alleen

voor steekproef 1.
De deelnemers aan steekproef 3 werd gevraagd naar hun deelname aan een
demonstratie

in Utrecht (VI71), vergadei'bngen

rering (VI72), de bereidheid

om aan acties

en discussies over herstructu-

deel te nemen (V173; ook voor

steekproef 6) en de mate waarin men bezettingen

legaal

of illegaal

acht

(VI77).

1) Uiteraard werd het woord 'samenleving' hier vervangen door 'universiteit'.

TABEL 4.13'

De verdeling van positieve en negatieve verwachtingen ten aanzien van de universiteit voor universitaire jongerejaarsstudenten (steekproef 3) en H.B.O.-studenten
proef 6 ) .

Z dat de volgende positieve

vermachttngen

noemt:

Steekproef 3 Steekproef 6
jongerejaars H,B.O.studenten
studenten

Var
nr.

Grotere indi 'idualiteit
en
zelfstandigheid
Нес massale k a r a k t e r zal verdwijnen, eigenheid en p e r 
s o o n l i j k e waarden worden in de p l a a t s g e s t e l d van de " j e
bent maar een nunsner" b e n a d e r i n g . Er zal meer z e l f s t a n d i g
gewerkt worden.

verixichtingen

noemt

Steekproef 3 Steekproef 6
j o n g e r e j a a r s H.B.O.studenten
studenten

'•lasca ~i ca tie,
automatisering
De s t u d e n t wordt een nummer in een v o l l e d i g g e a u t o m a t i 
seerd o p l e i d i n g s s y s t e e m
Se lee tiet studieverzuarirg,
-verkorting
De s t u d i e zal s t e e d s m o e i l i j k e r en k o r t e r worden, a l l e e n
de b e s t e n b l i j v e n o v e r .

Institutionele,
organisatorische
en
oTidervijstechnische
verbetering
Betere o r g a n i s a t i e en opzet van de s t u d i e , meer b e g e l e i 
ding, j u i s t e t e m p o n s e r i n g en f a s e r i n g van de s t u d i e ,
geen overbeladen programma'ь ? geen s t u d i e v e r k o r t i n g , g r o 
t e r e v r i j h e i d , b e t e r e v o o r l i c h t i n g , meer i n t e g r a t i e .

Geestelijke
devaluatie,
vervreemding
De s t u d e n t r a a k t afgestompt, wordt een r a d e r t j e i n machi
ne Mens z i j n , r e l a t i e hebben wordt onmogelijk

Universiteit
gericht
op percaonii^ke
ontpLojitng
en vor~
mzruj
Het opdoen van l e v e n s e r v a r i n g , de kans k r i j g e n j e eigen
levenspatroon t e bepalen, het l e r e n omgaan met anderen,
b e t e r en menselijk k o n t a k t , minder vervreemding.
Grotere toegankeli^'r'nez^
van de
universiteit
Studie goedkoper, toegang v r i j e r , de u n i v e r s i t e i t voor
i e d e r e e n , minder s e i e t . t i e , minder dwang.

25

l

Democratischer
üerhoudirjen
e*· meer
inspraak
Invloed studenten op progranna en o r g a n i s a t i e .

20

27

Integratie
theorie en
praxlijK
Afstemming o p l e i d i n g op l a t e r w e r k t e r r e i n , d u i d e l i j k e r
b e r o e p s o r l e n t a t i e , meer p r a k t i b c h e dingen z o a l s meer
s t a g e , meer aandacht voor de c o n c r e t e p r a k t i j k
Aandacht voor t h e o r e t i s c h e kennis i s vaak te g r o o t .

% dat de volgende negatieve

¿eterschappelijke:
deformatati
Men wordt t o t s u p e r - s p e c i a l is ten o p g e l e i d ; de o p l e i d i n g
i s n i e t afgestemd op de p r a k t i j k , niemand heeft er i e t s
aan. WecenschappLlijke h a a r k l o v e n j , π tualisme

31

VI ΙΘ

jnjeirocratbbcre
^ег^о^аш^ек
ér.
blrujiurt*
De medezeggenschap van studenten wordt minimaal.

20

VI19

я с і pa-·,::<.<• e en bWiustrièle
corrplex
De f e i t e l i j k e machthebbers worden - ook op de u n i v e r s i t e i t - de o v e r h e i d , h e t b e d r i j f s l e v e n (de k a p i t a l i s t e n ) .

VI 20

ncrslooshezJ
De academische o p l e i d i n g i s geen g a r a n t i e voor een baan,
integendeel.
Po ¡.ansa zie
De verhoudingen tussen studenten en staf en tussen studenten onderling zullen verslechteren, actie, bezettingen

Meer aanOacht joor de rruat se happe lij<e betokens
van onderuijs
en onderzoek
Kennis moet g e b r u i k t worden voor de v e r b e t e r i n g van het
Lot van de mensheid, maatschappelijke r e l e v a n t i e u i t gangspunt voor b e l e i d , r e l a t i e u n i v e r s i t e i t en maatschappij duide1ijker, grotere dienstbaarheid
Steekproefgroot te

SteeKprocfgrootte

(steek-

(265)

SGHAALCONSTRUCTIL
TABEL 4.1^:

317

De gemiddelde scores op de Cantril-ladder voor universitaire
jongerejaars studenten (steekproef 3) en HBO-studenten (steek
proef 6) ten aanzien van de opleiding.

positief

HBO-studenten

6

5

negatief

Universitaire studenten
(jongerejaars)

4

verleden
(V124)
universitaire studenten (jongerejaars)

_ ,

HBO-studenten

4.9

heden

toekomst

(V123)

(V125)

N

5.1

4.4

265

5.4

5.7

305

De informanten in steekproef 3 en o werd gevraagd naar de frequentie
haamiee zij vergaderingen
prot-estoergadenngen

van studenten bezoeken (VI93), het bezoeken van

(V 1Q4) en het aangaan van discussies

met

stafleden

(VI45).
Uit steekproef 1, 3, 4 en 6 zijn gegevens bekend aangaande de deelname
aan universiЬагге

егкгезіиосп

(VI97) en de reden

voor het al dan niet deel

nemen (VI98). Uit steekproef 1 en 5 zijn diverse gegevens beschikbaar omtrent
de deelname aan verenigingen
S vraagt

van studenten

(VI78 t/m VI89). Steekproef 3 en

naar het lidmaatschap \an Politeia

(V190). Steekproef S

vraagt naar de reden \oor deelname aan de Jnie
(V191), en de geze'lijheiasverenigingen

van Studenten

Nijmegen

(USN)

(V192).

In het codeboek zijn alle genoemde vragen hetzelfde geformuleerd als
in de vragenlijst.
Een enkele maal zullen wij gebruik maken van een index

voor

activisme

(V199). Deze index is opgebouwd uit de variabelen VI 72, \190, V193 en VI94.
Iemand werd 'actief' genoemd als hij op VI72 score 1 of 2 had, of op de ove
rige variabelen een 1 scoorde. Vervolgens werd een index geconstrueerd, lo
pend van meer dan twee activiteiten naar géén activiteit.
Op diverse wijzen is het studiesucoes
aan het onderha\ige onderzoek

deelnamen.

vastgesteld van de studenten die
Aan aankomende studenten (stcek-
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TABEL· 4.15:

Principale componenten-analyse, waarde persoonlijke kontakten en
relaties. Aantal factoren op 1 gesteld. Steekproef 1, 2a, 2b, 3a,
3c, 4 en 6 (FACTil 80) .
Steekproeven

—-—______^ Factoranalyses
I

2a

2b

3a

3c

4

Totaal
1+2+3+4

6

.56

.65

.49

.59

.42

.60

.65

.55

.45

.43

.40

.36

.44

.44

.53

.49

.77

.70

.55

.65

.72

.77

.78

.75

.84

.84

.73

.87

.83

.76

.85

.78

.68

.56

.60

.57

.72

.60

.72

.71

.76

.82

.70

.78

.80

.75

.81

.77

Verklaarde variantie

.47

.45

.35

.43

.46

.44

.54

.47

Steekproefgroot ten

305

140

142

140

125

195

1047

305

Items

~~

•—-_^__

1. Hoe belangrijk vind je het om
een gezellige studietijd te
hebben?
2. Vind je het belangrijk om vaak
een goed gesprek te hebben met
andere mensen?
3. Vind je het belangrijk dat er
regelmatig mensen bij je op
bezoek komen?
4. Ik vind het prettig om veel
persoonlijke kontakten met
medestudenten te hebben.
5. Ik vind het prettig om tijdens
de studie allerlei dingen met
andere mensen samen te doen.
6. Het is belangrijk om veel
vrienden te hebben in je studietijd.

1

Antwoordmogelijkheden : l('zeer belangrijk')...7('zeer onbelangrijk ).
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proef 3) werd de puntenlijst van het eindexamen middelbare school gevraagd.
Onder V205 presenteren wij het gemiddelde emdexamencijfcr (ter vermijding
van decimalen met 10 vermenigvuldigd). Aan eerstejaarsstudenten, aan het eind
van het studiejaar geënquêteerd, werd gevraagd hoeveel tentamens zij behoorden af te leggen (V201) en voor hoeveel tentamens zij geslaagd waren (V202).
Dezelfde gegevens zijn bekend voor steekproef 3,4 en 6.
Het studiesucces werd vervolgens gemeten door het behaalde aantal tentamens (V202) te delen door het modale aantal vereiste tentâmes (V202) per
studierichting (dit leek ons de beste schatting voor het vereiste aantal).
Alleen voor steekproef 4 (een steekproef uit de totale universiteit) bleek
dit niet haalbaar: dáár is van het individueel opgegeven aantal vereiste tentamens uitgegaan. Deze maat voor studiesucces werd met 10 vermenigvuldigd.
Dat wil zeggen: score 10: behaald = vereist; <10: minder behaald dan vereist;
>10: meer behaald dan vereist (V203). Tenslotte werd m
steekproef 2 én 3
nagegaan wie het propedeusetentamen bij de eerste gelegenheid behaalde, wie
na meer pogingen, wie het niet behaald had en wie inmiddels gestopt was met
de studie (V204). Deze gegevens werden in de zomer van 1977 verzameld (dat
wil zeggen ongeveer drie jaar nadat de betreffende onderzoeksgroep met de
studie begonnen was).
Men mag dus aannemen dat voor wie op dat moment
nog niet voldaan had aan de propedeuse-eisen, de universitaire toekomst zeer
duister was.
Tenslotte: waar we ons bezighouden met de relatie tussen universiteit
en student,zullen ook de reeds genoemde variabelen Jaargang
(V8) en studieriahtbng
(V4 en V5) gehanteerd worden. Ook werd gevraagd naar de vooropІеъагпд
PAR.

(VI5).

4.1.4.3

Sociale

STUDENTEN EN HUN PLPSOONLIJKE BELANGEN

contacten.

Ook ten aanzien van sociale contacten werden waarden, verwachtingen
en discrepanties berekend. Daartoe werden ongeveer 10 vragen gesteld. Deze
vragen werden tussen de waarden en verwachtingen van de universiteit gevoegd
Ze dienden zo als buffer: de informant bleef- met deze geheel anders geaarde
vragen geconfronteerd -alert bij de beantwoording van de vragen. Bovendien
werd op deze vragen (die nauwelijks enige samenhang vertonen met de vijf waar
den ten aanzien van de universiteit: het waren dus geschikte buffer-vragen) af
zonderlijk factoranalyse toegepast. Tabel 4.15 (p.318), geeft een overzicht van

Dv v o r d f l m j ;
pruL-r 6 ) .

лп p o s i t i e v e un neg.iL icve VLTU.K ht ingin ten ann/icn
Sti-ikproef 3
jonf í>rt' | a a r s
studenten

Z aal do volpende
Het γ,ίΐΑΐ liier om ton t;nede verhoud ι np, met. indert>n in een
meer ilpe-nene en ui tfjetire ide 7 i n . got de v r i e n d i n , goede
r c i l a t i e s op het uerk l . i t i r , con versi lic idinhc ld лап r e l a t i e b , p r e t t i g kontükt, e.d.

·

>

"

i

>

·

ι

^

'',

>

? d i t de volgende :

i>Cf* i< f

^liekproef 3
inngerejaars
studenten

noemt *

η '(>

eekprocf 6
B.O.udenten

In dere c a t e g o r i e z i j n a l d i e a n g s t e n en n e g a t i e v e v c r u i c l i t i n g c n ondi rgebr и ht d i e t e maken hebben met a l l e e n
ы а л і in het leveiì, ¿onder vrienden konen t e ¿ i t t t n , er
n i e t in s.age'n iemand i e vinden die j e leven d e l e n w i l ,

>

ι

In d e r e c i t e g o r i e / i j n n l l e е г і . т д с п ч ten лііі?іеп van
b t u d i e en werk opgí nomen d i e nun of tit Í r alceiii-Ln Pijn
I geformu ¡ ( erd in termi η πιτ ντη te Ιονι,η, ui ΓΚ d i t . n n s h i i t
b i j j e s t u d i t , uerk dut d> п л и scli ι s, boc ι end, dat o n t 
plooi ι η, ^k.ins e η b i n d t , e . d . l)e¿L cali, go г ie is л f gigronsd
van de volgende d n v t c l meer werk a l s vorn van i n r c t ,
d i e n s tbaarlieid en ipaatschappi jbctrokkcn'it id omvat

>

ft

'

Гі

"'s

'

' ' , ( ƒ .

'

,

- ι

! *

.

< ·

t

r»i

i^t

'

/

Hierin / i j n a l l e m g a t i e v e verv-at lit in>,cn ondergebraeht
die te maken hebben int t ht t m e t kunnen г е а і і ь е г е п van
i d e i K n , d i / e i d e i l t n ¿ i j n overigens van u i t e e n l o p e n d e
lard en lubben b e t r i k k i n j , op werk, wetensrli ip, s t u d i e , de
/ i n v m het leven r e i f , h u w e l i j k , g e r i n , e t c .
Spreekt voor ζ 11 ι. kont v e e l v u l d i g genoeg voor om er een
a p a r t e c a t e g o r i e van t e naken.

Hieronder r e s s o r t o r e n a l l e u i t s p r a k e n w a i n n werk g e z i i n
wordt τ I s middel t o t wereldvi r h e t o r ing , hul pvt-ГІепі n^,
аіь middi1 om p o l i t i e k e i d e a l e n t e v e r w e z e n l i j k e n , c . d .

H i e r i n / i j n a l l e n e g a t i e v e verwachtingen ten a a n z i e n van
liet werk ondergebrdi h t , v a r i ë r e n d van geen beroep te z u l len k r i j g e n , dat b o e i t t o t het e r n i e t in blagen te kunnen werken in d i e n s t vin het v o l k .

H i e r i n ¿ ΐ | π a l l e u . t s p r a K c n onder^ehrat lu d i e op ееa of
andere mani er n u r e m w i r d c v < r w i | / i n d i e n i t t in di
voorgaande ( n t e g o r i e e n kon worden onderjiebrai h l . Ης ζ bet r e t t wjjrdLii ils p U / n r in het leven, i n n e r l i j k i . r u a t ,
h a m o n i e , v r i j h e i d t e kunnen doi η wat men w i l , t e v r e d e n lie ld, e . d .

Het b e t r e f t h i e r angsten a l s het n i e t kunnen ιtma'en var
de s Ludi e, t o t de nntdekki ng komen d i t de s t u d i e m e t i s
wat men / o e k l . Ook f a l e n in de é t u d i e i s h i e r i n opgenomen,
χ

V·

Ι

(1'

H i e r i n konen d i e u i t l a t i n g e n d i e op een of andere manier
n e g a t i e v e verwaihtingen ten aanzien vun / i i l u t i r 'ι r b i n den met calami t e i l e n a l s o o r l o g , mi 11euvtrvui1 ιng, ._.
s i e d e l ι j k ι n g ; of d i e in de b e d r e i g i n g van bepaalde ь о с і ale waarden ?oa1 s s p n i d i n g van economische macht, v r i j 
heid van nein ii^sui ι ing en m e m n g b v o m i n g , v r e d e l l e v t n d u e i d , i . d een bedri igjng van hun eigr-n geluk j-jen.

H i e r i n ¿ijn a l l e v t r w i j / i n ^ t n naar g e l d , wonen, m a t t r i e l e
omstandigheden, e.d . o n d e r g c b r a t ' i t .

Stii-kprOi. fgroot t l

Stcikproi. f
Н.П.О.studentiη

3) en H. B.Ü.-btudenten (чееек-

(steekproef

Het bot eft h i e r verwaelit ingen d i e t e maken hebben met
teruj.'va ] Ц n in de grauwe n a b s a , /elf j e eigen leven m e t
neer in de hand hebben, ] е л l f ver 11 e7en, e . d . Aangerien
v e r s t a r r i n g i n v j s t r i u ^ t e n c . d . e i g i n c r e a t i v i t e i t aant a s t e n .n langs d i e vi g eveneens l e i d e n t o l z e l f - v e r 1 1 е ь ,
z i j n dn verwijzingen naar deze processen ook l u e r onderg t b r a i li

Met b e t r e f t h i e r een goedi v e r l i o n d n ^ net lemind v.in
e i g t n k e u / e , meíst.il g.i.it liet om liuuelijlv, liet v i n d t n van
ten p a r t n e r , om het s l u h t e n \ a n c t n g t / i n , t . d . Tevens
/ i j n l u e r a ï l i u i i s p r a k t n in onderai, h r . u l i t , d n ook in
mt».r al gi. тс ne / m o v t r liet ц і / і п g . n n , a a n g t r u n і-іпьеп
ten л.inzien van oui fiOud μο/nis U ven een ¿t-kert m.itc van
gt s l a i g d c int imi CtM с impl ie e r t n .
л^і

.m dt eigen PLTSOOR voot u m v i - r ì i n i r e jongi r c j a a r s s t u J e n t c n

1265)

Steekproefgrootte

(265)

(305)
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die items die tenslotte geselecteerd werden. Op basis van de gegevens uit de
'totaal-kolom' werden, ook voor steekproef 6, gewogen somscores berekend voor
de waardering

van contacten,

die opgeslagen werden onder VI47. Vervolgens

werden scores voor verwachtingen

berekend (VI48): voor de procedure, zie

p. 311. Tenslotte werd de waarden-verwachtingen

(disjpariteit

bepaald (V149):

procedure, zie p. 311.
De Caniril-schaal

eigen

persoon.

Zoals eerder gevraagd werd naar de ontwikkelingen in

samenleving en

universiteit, zo gaat het nu om de ontwikkeling van de eigen persoon.
De formulering:
-"Iedereen wil bepaalde dingen in zijn leven bereiken. Wat is voor
jou persoonlijk belangrijk? Wat hoop je te bereiken? Met andere
woorden als je de toekomst zo positief mogelijk ziet, hoe zou je
leven er dan uitzien, wat denk je dan te bereiken?"
-"Nu het tegenovergestelde. Wat zijn je angsten ten aanzien van de
toekomst? Waar bon je bang voor ? Dat wil zeggen als je de toekomst zo negatief mogelijk ziet, hoe zou je leven er dan uitzien?
Wat zul je dan te verduren hebben?"
Tabel 4.16 (p. 320) geeft een overzicht van de resultaten (voor de
procedure, zie p. 295). Vervolgens werden de ladderscores berekend. Voor de
formulering, zie p. 296 1 ). Voor de resultaten, zie tabel 4.17, p. 322. "Het
wordt goed" zo lezen wij uit deze gegevens.
De zei

faanvaarding.
Voor de meting van deze variabele werd uitgegaan van een door Phil-

lips (1951) en Berger (1952) geconstrueerde vragenlijst. In de itemlijst die in
tabel 4.18 (p.322) vermeld staat (antwoordmogelijkheden: Ineens'..7= 'oneens'),
bleek een duidelijke één-dimensionele structuur aanwijsbaar.
Op basis van de totaal-kolom werden gewogen somscores

berekend (VI50).

Zinloosheidservaring.
Bij de aanvang van het onderzoek hadden wij nog weinig aandacht voor
eventuele zinloosheidsgevoclens onder studenten. In slechts één vraag werd
aan dit gegeven aandacht geschonken (VISI). In een later stadium (steekproef
3) werd een schaal opgesteld die 'zinlooshcidsgevoelens' zou moeten meten.
Tabel 4.19 (p. 323) laat de itcmlijst zien die tenslotte als voldoende ééndimensioneel geselecteerd werd. Voor iedere informant werd vervolgens een
gewogen somscore

bepaald (VI52).

1) Het verschil met de daar gegeven formulering is uiteraard dat voor 'samenleving' nu 'je' werd ingevuld.
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TABEL 4.17:

De gemiddelde scores op de Cantril-ladder voor universitaire jongerejaarsstudenten (steekproef 3) en HBO-studenten (steekproef 6)
ten aanzien van de eigen persoon.
*HBO-studenten

positief

yy^

7

r^

universitaire
studenten

(jongerejaars)
6

negatief

^

5
ι

verleden
(V104)

heden
( 10Э)

toekoms t
(VI05)

N

universitaire studenten
(jongerejaars)

5.5

6.3

7.3

265

HBO-studenten

5.0

6.2

7.4

305

TA.BEL 4.18:

Principale componentenanalyse, zelfaanvaardingsschaal (Philips en
Berger) V150; het aantal factoren is op I gesteld; steekproef 2a,
2Ь, 3a en 3c (FACT0 80).

Items
1
2

3
4
5
6

7
8
9
10

l-'actoranalyses
'
.

Ik vind het moeilijk echt interesse te
tonen in de bezigheden van mijn vrienden.
Ik ben niet bang nieuwe mensen te ontmoe
ten. Tk vind mezelf de moeite waard en er
is geen reden waarom ze een hekel aan me
zouden hebben.
Ik vind het niet erg om anders te zijn
dan anderen.
Ik voel voortdurend de behoefte mij te
verontschuldigen voor mijn gedrag.
Ik heb het gevoel dat ik weinig kan bij
dragen aan het welzijn van anderen.
Ik zeg niet veel in een groep, omdat ik
bang ben dat mensen kritiek op me zullen
hebben of zullen lachen als ik iets ver
keerds zeg.
Conflictsituaties ben ik geneigd te ver
mijden.
Ik voel mij als persoon de mindere van
mijn vrienden.
In een grote groep kan ik me prettig
voelen.
Ook in groepen kan ik initiatieven nemen
als ik dat wil.

Verklaarde variantie
Steekproefgrootten

2a

Steekp roeven
2b
3a

3c

Totaal
2 + 3

-.26

-.35

-.43

-.20

-.36

.57

.47

.68

.54

.59

.29

.34

.44

.56

.44

-.45

-.53

-.54

-.67

-.60

-.48

-.57

-.57

-.60

-.61

-.66

-.56

-.64

-.76

-.68

-.31

-.37

-.49

-.47

-.50

-.53

-.48

-.67

-.67

-.64

.30

.49

.36

.45

.44

.65

.72

.65

.63

.68

.22

.25

.31

.33

.31

140

142

140

125

547
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Principale componenten-analyse, zinloosheidservaring (V152). Aantal factoren op 1 gesteld. Steekproef 3 (FACT0 80).

1. Geen zin meer hebben in dingen die je doet; een soort
knagend depressief gevoel dat je echt lam legt.

.72

2. Jezelf terugtrekken in een eigen-gemaakte wereld; een soort
droomwereld waar anderen hoe dan ook géén toegang hebben;
iets waardoor je je erg alleen voelt.

.66

3. Ervoor zorgen dat je in een toestand komt waarin je alles
zoveel mogelijk vergeet.

.60

4. Er niet in slagen de smaak voor het leven van alledag te
pakken te krijgen, omdat het er allemaal toch niet zoveel
toe doet.

.74

5. Je eigen situatie voortdurend vergelijken met die van mensen die het in jouw ogen beter getroffen hebben, veel vlotter zijn en zonder meer een idealer leven leiden.

.42

6. Ervaren dat het leven eigenlijk zinloos is; je door niets
aangesproken voelen, je ongelukkig voelen; onzeker en depressief .

.72

7. De ervaring hebben dat de dingen die je doet of zegt niet
in tel zijn en nauwelijks worden opgemerkt.

.65

8. De indruk hebben dat je er niet prettig uitziet en dat
daarbij je manier van doen mensen kennelijk afstoot.

.50

9. Je gespannen voelen wanneer je in een groep moet werken, of
wanneer je met andere dan jou erg vertrouwde mensen moet
samenwerken of discussiëren.

.39

10. Er niet in slagen een manier van leven te vinden die je
concreet verbindt met groepen rondom je waar je graag toe
zou willen behoren.

.66

1 1 . De ervaring hebben dat het leven steeds minder interessant
wordt naarmate je meer en meer - ook nu al op de universiteit - wordt ingelijfd in de maatschappij met haar eisen
op allerlei gebied.

.58

12. Handelen vanuit het besef dat er wel zaken zijn die echt de
moeite waard zijn, maar je hebt de middelen niet om ze te
realiseren.

.46

13. Handelen vanuit het besef dat er nauwelijks een alternatief
is voor de wat chaotische en weinig inspirerende omgeving
waarin je leeft en werkt.

.65

14. Handelen vanuit het besef dat er geen duidelijke groep is,
waar je gehoor vindt voor de zaken die je erg bezighouden.

.49

Verklaarde variantie

.36

Steekproefgrootte

265

Antwoordmogelijkheden:! ('dat ken ik heel goed')...7 ('dat ken ik nauwelijks')

324
Itemlijst gebruikt bij constructie ναι» index
Items
Als je (los/vaste) part
ner iemand van je eigen
geslacht is, hoe ervaar
je dat dan 4

voor re lat ii-ргпЫ emon (VJOO). steokprneí 3 (Ν - 2ЬЪ).

Code
ring Omschrijving

Items

niet van toepassing
ben erg onzeker
als prettig, maar wel
moei lijk. ι ν m oor
dcel van anderen
als prettig
als iets wat ik ei
genlijk zocht

O

Je l o o n wel eens dat het
vooral de lijfelijke betrokkenheid op elk.nr,
kort-im de sex is, die
problemen schept

Codering Oirscbri jving
(T)
2

1007. (22
(17)
?o je al eens samen met
iemand 1 iehamel ijk (sexu
ée!) koncakt hebt gehad,
was dat een ervaring die
je erg prettig vond en
voor herhaling vatbaar of
vond je hel achteraf behoorlijk vervelend''

Als ;e er vervelende gevoelens aan overhield,
kuam dat dan vooral door
eventuele morele bervaren
die tegen je handel svijzc
ge-na.ikt zouden kunnen
worden7 (b ν het feit
dat je nog niet getrouwd
bent, of dat jullie el
kaar nog m e t goed ge
noeg Kennen).
Als je er verdelende ge
voelens aan overhield,
hing dat dan vooril samen
met dL wijze waarop en/of
de situatie waarin jullie
lichamelijk kontakt had
den"1

Zou je willen dat er алп
beide zijden meer zelf
standigheid was, dat wil
? eggen ieder zijn ei pon
dingen doen, zijn eigen
vrienden hebben, e.d '

100Z (I
(64)

n.v.z.
helemaal eens

7

helemaal oneens

Als je nog geen vaste relatie hebt, overkom het
je dan nogal eens dat iemand waar je je sterk toe
aangetrokken voelt je
erotisthe of tcxuele verlangens beantwoordt ^

va.ik
soms
nauwelijks, maar ik
ben daar ook niet zo
up uit
da*r heb ik nu juist
problemen mee

2)

lielcmaal

Θ
©

Heel globali gtsprnken
geloof ik dat mijn problemen op sexuéeI gibied
een soort "кгоеірепкеItn" zijn, ua.ir ik mee
leer leven en waar ieder
mens op zijn tijd door
heen moet

helemaal

eens

helemaal

oneens

7
1007. (lib)
(1C9)

6

1002 (217)
(48)

j a zcKer
red* Lijk
nauwi1 ι ]ks
КгЬ'гмл! η

IP
Too?, и»

1ч
wil

de huidige situatie
is wät ik went

©

zou ik ρ,Γ.ί,ικ minder
willen

Als je vorneliik in de
problemfn /it of eivi bebluit moet nciren, hoe
groot is dai <IL к ins dat
je er net één of nu er
vrienden over p n it in
plaats van liet alleen op
te knappen^

3

do k a n s vs g r o o t d a t
ik e r met v r i e n d e n
o v e r pr ι il
ik 7ou w l l e n d a t ik
z o ' n v r i e n d e n had
ik l o s liet i l l e e n
we 1 Op
n v t

7eir w e l
15. Als je denkt iin de pret-1
t a m e l i i k veol
t.ge en fijne dingen van
2 ..tamelijk
alledag, hoeveel ν m dat
(j) Invet re erg veel
plezier dat je in 'iet le-| 4 |(Ьічп) m o t s
ven hebt zou je mede op
'
rekening vin jo vrunden ι 0
n.v t
wi 1 len st drijven'
.
1
l

1ПП7 (i•ó)
(119)
sterk aan

1002 (t'
(6)

1G0Z (2
(3)

¡ ¡le omcirkelde eoderîngen werden beschouwd als indicaties van г
latleproblemen. De' index werd daarna ils volgt geeonstmeord.

JL 9 _

W 0 0 . relatieproblcmatiek

1007 (1
(101)
|dat geldt voor mij
jok
daar heb ik geen noemenswaardig problemen Tice
dat wisselt voor mij
nogal eens
daar houd ik mij m e i
zo Ή Ο Ο bezig

-LnJ

53

lOÜ'ï (1431
(117)

zou i k e r g g r a a g
len

Qltte.,к me

5
lì

3

3. Ben ,e i'r d l t affi li'pen
jaar in к« Ы a igd m n
prettito vriendenkring
op n bouwe η^

onj.tveer
nauweliiks
ik p r e c i e s
пчч'

з
i,

M )

1002 ( 1 W )
(107)

n.v.t

oneens

kijk ik helemaal
, naar

Je hoort wel eens dat het
vooral de onderlinge com
municatie, het samen din
gen bepraten, het gezamenlijk dingen intens beLeven i s , d a t e e n r lat ie
met e e n v r i e n d ( i n ) zo
moei 11jk m a a k t .

ja
zo is 't ongeveer
zo is 't nauwelijks
daar heb ik precies
problemen mee

nvt

helemaal eens

In.v t.
Vind je van jezelf dat je
je het nogal aantrekt wat
anderen van je rclitie
met je vriend(in) vinden''

Zoek je in een relatie
met je vriend(iii) voorai
de voortdurende aanwezigheid en beschikbaarheid
van een ander, ... een
soort emotionele rust
die je in staat 4lelt je
werk goed te doen7

1002 (71)
(194)

b. Als je een vaste vriend
is ' t
(in) hebt, giian jullie
dan veel met elkaar om in / * T \ 2u i s ' t
Ì ^ ^ / l d a a r heb
die zin dat jullie ν lak
ьзііеп ergen4 плат toc
'ргоЫе-nen
Ri.)π, samen veel onderne
men, e d "*
..ν. t .
b

1007. (159)
(106)

onprettig

o

,dat celdt voor mij I
I ook
daar heb ik geen
I noemenswaardige pro1
hl ι "icn mee
dat wisselt voor mij
nogal eens
diar houd ;k mij
niet zo mee bezig

НЮ?

(Ibb)!

U97)

I

1

geen
geen probleem
probleem
één nroM eem
tuee of neer
problemen

10(1 » 387
84 = 3¿Z
81 = 30Z
2b 5 iÖOZ
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Probleem-gedrag.
Wij onderscheiden een drietal probleemgebieden m

de persoonlijke

sfeer

1. riskante gewoonten, 2. financiële problemen en 3. relatieproblemen.

roken,

аггпкеп

De riskante gewoonten
mddelen

deze werden bepaald door diverse vragen over

en het gebruik van rustgevende,

ргзпвЬгІЪепае

en

opwekkende

(V206 t/m 216). Van uitgewerkte, nauwkeurige schalen kan hier niet

gesproken worden. Uij koesteren slechts de hoop enige indicatie te krijgen
aangaande de riskante gewoonten van Nijmeegse studenten.
De aanwezigheid van ^папогеіе

problemen

werd

zeer simpel - maar onzes

inziens valide - gemeten in de vraag "heb je financiële middelen nu je studeert" (VI8). \erder werd gevraagd naar de bron van inkomsten (beurs, ouders)
VI6 en V19, het werkstudentschap (VI7), tenslotte werd geïnformeerd naar eventuele problemen met de ouders aangaande financiële zaken (\20).
De relatve-problematvek

tenslotte. Om een nader inzicht te verkrijgen

m de mate waarin studenten kampen met problemen op het gebied van mterpersonele betrekkingen,werd uit de vragen die in tabel 4.20 (p. 324) vermeld
staan, een additieve index geconstrueerd. In V200 zijn de resultaten samengevat. Onderscheiden is welke studenten op geen van de aangegeven terreinen
problemen hebben, welke op één aspect problemen ervaren en tenslotte welke op
twee of meer punten met moeilijkheden te kampen hadden.
О е где

genevers.
De andere variabelen die onder het aspect 'de student en zijn persoon

lijke belangen' ter sprake zullen komen, zijn reeds ter sprake geweest. Al
leen V9 [de burgerlbjke

staat

) behoeft daar aan toegevoegd te worden.

SAMENVATTING EMPIRISChE SPECIFICATIES EN SCHAALCONSTRUCTIl· b.
Aan het slot van deze paragraaf zullen wij pogen het voorgaande dus
danig samen te vatten dat ook de lezer die het niet raadzaam achtte onze be
schouwingen over de gevolgde procedure op de voet te volgen, een beeld ver
krijgt aangaande de empirische specificaties en schaalconstructies die ten grond
slag liggen aan het veldonderzoek. Wij gaan daarbij wederom uit van het
schema zoals dat op p.276 vermeld staat, het abstracte kader dat toen gegeven
is, wordt nu met concrete gegevens opgevuld.
De schemata die volgen (p.327 t/m p. 329) geven -aangevuld met de
tekst van het codeboek (de vanabelennummers verwijzen daarnaar) - een vrij
volledig beeld van hot databestand. Eventueel kan de lezer 'terugkoppelen'
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naar de tekst die in het voorgaande gepresenteerd werd.
Tot slot willen wij de lezer erop attenderen dat m de bijlage

ook een

beschrijving gegeven wordt van het databestand dat resulteerde uit een

onder-

zoen. dat in 1968 door de Politicologische Faculteitsveremgnng (onder leiding
van Hendrikse en Noldus) onder Nijmeegse

studenten

verricht werd. Van dit

onderzoek bestaat geen verslag, bovendien waren de gegevens in Nijmegen niet
meer aanwezig. Prof.Dr. C. Laminers stelde ons de ponskaarten van dit onderzoek ter beschikking. Omdat wij enkele secundaire analyses op deze gegevens
uitgevoerd hebben, wordt het volledige codeboek m de bijlage

(p.SSI c.v.)

opgenomen. Aldaar wordt ook een korte beschrijving gegeven van een
dat in Janeiri

onderzoek

1976, mede op ons verzoek, verricht werd door de \cdcrlandse

Stichting voor Statistiek. In dit onderzoek, dat gebaseerd is op een steek-

proef uit de Nederlandse bevoikiny

van 18 jaar en ouder, is gevraagd naar

politieke opvattingen en politieke partijloorkcur (zie bijlage, p. 553 e.V.).

Schema 4.8

Yariabelcnschema student en samenleving (par. 4.1.4.1; p. 283- p. 297)

de gegevens
- FolLtieke

opvattingen

en politzeke

zie p.

- politieke opvattingen (links-rechts) : schaal van 11 items, λδ'ζ

interesse - politieke interesse

- lnle~<me versus

- Maohiavellbsme

geloof
geloof
geloof
geloof

in een moeilijke wereld
m
individuele kracht
in toeval
in een politiek-onrechtvaardige wereld

(8
(9
(5
(5

items)
items)
items)
items)

V78
V79
V80
V81

- uitstcltendentie . schaal van 9 items (V82)

291

- uiteengelegd in drie schalen:

293

- Mach IV
- Mach links
- Mach rechts
- Cantm-lsahaal

284

- een score voor de 4 factoren каапп deze schaal uiteengelegd werd:
-

Uitsti-ltendenlie

283

: schaal van 6 items, V84

Lxbeme- een score voor de totale I-L schaa] van Rotter (16 items), V77

controle

-

r

de aard der gegevens, annex variabelcnnummers

(12 items) : \85
( 8 items) : V86
( 8 items) : V87

295

- valt m twee onderdelen uiteen-

- het lezen van kranten en opiniebladen (VI56 t/m 167)- lidmaatschap

297

politieke partijen en stemgedrag (\162 t/m 166)-deelname actie
groepen/betogingen (VI6", V168, VI69)
-

fchtergrondgegevens

- studierichting (V4, V5) - leeftijd, jaargang (V6, V8)- student en

en varia

religie (VIO t/m VI4) - het ouderlijk milieu (V21 t/m V39, V217,
\218) - geslacht (V7)
^

η
о
τ-

со

- positieve en negatieve verwachtingen ten aanzien van de samen
leving : VI26 t/m \145
- ladderscores voor verleden, heden en toekomst : VI44, VI45, VI46
-Gedragsaspecten

η

.

297

I

Schema 4.9

Variabelenschema student en universiteit (par. 4.1.4.2; p.298 - p. 319),

de gegevens
waarden ten aanzien
van de
universiteit

- verwaahtingen, discrepantie (gedrag
en
potentieel)
-

Canlrilschaal
gedragsaspecten,
ach tergrondgegevens en varia

de aard der gegevens, annex variabelennummers

zie p.

- waarden ten aanzien van de universiteit; 5 schalen : - de democratisering van de universiteit (8 items), V40; - de politieke relevantie
van de studie (6 items), V43; - de wetenschappelijke relevantie van
de studie (4 items), V46 - de beroepsorientatie (6 items), V49; - de
prestatie-oriëntatie (5 items), V52
- deze 5 waarden werden - na berekening van preferenties (V55 t/m V59)
middels de "Unfolding technique" m een twee-dunensionele ruimte gepresenteerd. Daaruit resulteerden de volgende gegevens:
- de positie van iedere informant op de dimensie trans gre s sieftraditioneel
(V63)
- de positie van iedere informant op de dimensie
wetenschapmaatschappij (V64)
op basis hiervan werden 2 typologieën geconstrueerd (V60, V61)
- de afstand van iedere informant tot iedere waarde (V65 t/m V69)
In enkele gevallen zijn bovendien "directe" preferenties bekend (V70,
(V71, V72, V74, V75)
^
Per waarde (zie boven) werden verwachtingen
gevraagd (V41, V44, V47,
V50, V53). Vervolgens werd uit het verschil van waarden en verwachtingen een maat voor dtscrepantie
berekend (V4 2, V45, V48, V51, V54).
Door weging van discrepanties werd tenslotte (op basis van de resultaten der ontvouwing een totaalscore
berekend voor de discrepanties: V62.
- positieve en negatieve verwachtingen ten aanzien van de universiteit
(VI05 t/m VI 22)
- ladderscores voor verleden, heden en toekomst: VI23, VI24, VI25.
Voorzover niet reeds vermeld (onder "student en samenleving")
-deelname aan acties, bezettingen, diverse
studentenverenigingen, universitaire verkiezingen (VI70 t/m λΓ199) activisme-indcx (VI99)
- studiesucces (V201 t/m V205) (voor opleiding: VI5)

298

η
o
?"

310

g
3
t-

315
315

Ч'оог HBO-studenten (steekproef 6)werd bovendien de waarde 'persoonlijke ontplooiing' berekend (V153); ver
volgens de verwachting (V154) en de discrepantie voor deze haarde (V155); zie p.301.

Schema

4.10

de gegevens
- waardering,

Variabelenschema student en persoonlijke belangen (par. 4.1.4.3; P. 319- p. 325).
.
de aard der gegevens, annex variabelennummers
verwaahting

en discrepantie
contactuele
-

in de

sfeer

Cantrilschaal

- de waardering van contacten (6 items) VI47

319

- de verwachting ten aanzien van contacten (dezelfde items) VI48
- het verschil tussen waarden en verwachtingen : de discrepantie
(VI49)
- positieve en negatieve verwachtingen ten aanzien van de eigen
persoon (V88 t/m VI05)

329

- ladderscores voor verleden, heden en toekomst (VI03, VI04, VI05)

321

- zei faanvaarding

- schaal van 10 items (VISO)

-

- directe vraag naar zinloosheidsgevoelens (VISI)

zinloosheidservaring

zie p.

321

- schaal van 14 items (VI52)
-

probleemgedragingen

- financiële problemen (V16 t/m V20)
- riscante gewoonten (V20G t/m V216)
- relatieproblemen (index, op basis van 15 items) (V200)

1
1

' - overige

- probleemgedragingen

gegevens

- Voorzover niet reeds vermeid:
- burgerlijke staat V9

325
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PAR.

4.2

DE RESULTATEN VAN HET VELDONDERZOEK

In de beschouwingen over de geschiedenis van de Nijmeegse studentenbeweging (hoofdstuk 3) hebben wij getracht de lezer een overzicht te bieden van
de verlangens, verwachtingen, angstdromen en activiteiten die grote groepen
studenten vooral sinds het begin van de zestiger jaren in beweging hebben gehouden.
De bespreking van de onderzoeksresultaten -die in de komende paragrafen centraal staat- begint,waar de historische analyse geëindigd is: ons veldonderzoek heeft plaatsgevonden in de jaren 1974 tot 1976, een zeer onduidelijke en vaak weinig (soms zeer) spectaculaire periode voor de Nijmeegse studenten(-bcweging). Het is de periode waarin studentenorganisaties, van welke
aard en signatuur dan ook, m e t van de grond komen. De 'grondraden' trachten
her en der het door de SVB ontwikkelde idee van een politieke vakbond nieuw
leven in te blazen; in Nijmegen circuleren uiterst linkse groepen en bondjes;
het gczcllighcidsuezen poogt een aloude traditie te rekken. Tegen de achtergrond van een nog recent

verleden zijn al deze ondernemingen weinig indruk-

wekkend: numeriek en qua aanzien is het georganiseerde studentenleven er sinds
de zestiger jaren duidelijk op achteruit gegaan. Len alternatief lijkt niet
voorhanden, een opleving hebben wij niet kunnen constate]en en is voorshands ook niet te verwachten.
Het heeft er enige tijd naar uitgezien, dat de dcmocrdtiseringsbcwcging
een nieuw type student representeerde en organiseerde. De coup tegen de traditionele corpora is ongetwijfeld geslaagd en het desbetreffende type student
is in een minderheidspositie gemanoevreerd (althans op de universiteit); een
levensvatbaar alternatief is echter m e t geboden en kan ook m e t geboden
worden. De studentenbeweging is gefragmenteerd en uiteengevallen m een
seiner ontclbaai aantal kernen. Na het hevige onweer dat boven de zestiger
jaren losbarstte, verheft zich boven de universiteit van de zeventiger jaren
een regenboog van schril contrasterende kleuren. De student is tot probleem
geworden, voor zichzelf, νοοτ de universiteit, voor de samenleving. legclijkertijd echter -zo betoogden wij reeds- zijn de samenleving, de universiteit
en de persoonlijke ontplooiing tot probleem geworden voor de student.
Onder deze omstandigheden is ons veldonderzoek gestart en werd het
voltooid; wij hebben een poging gedaan de stemming te peilen en na te gaan
wat studenten vandaag de dag beweegt.

З'Ч
De tvvec belangrijkste orientdtie-punten in onze analyse zijn steeds.
de geschiedenis van de studentenbeweging, zoals die in hoofdstuk 3 werd be
schreven, en de Sociale Leertheorie zoals deze door Rotter werd ontworpen en
door Jessor nader uitgewerkt (zie hoofdstuk 2). De recente geschiedenis van
de Nijmeegse studentenbeweging leverde ons een bnhoudelzjk

referentiepunt ze

gaf aan waarmee studenten zich -vooral m Nijmegen en vooral de laatste ja
ren- hebben beziggehouden. De Sociale Leertheorie diende als formeel

schema en

maakte ons attent op het onderscheid tussen waarden en verwachtingen - m hun
specifieke en gegeneraliseerde betekenis- en resulteerde bovenal in onze aan
dacht voor de concrete situatie waarin het 'handelen' zich voltickt.
Bij de onderzoeksopzet en de schaalconstructie (zie paragiaaf 4.1)
werden beide uitgangspunten, de historische en leeitheoretische, гп
qesahoven.

elkaar

Nu zullen wij pogen met het aldus verkregen onderzocksinstrumenta-

rium het doen en denken van de hedendaagse student te belichten.
In patagiaaf 4.2.1 van dit onderzoeksverslag wordt ingegaan op de rela
tie tussen s^iaent

eti ьатепіе

ъщ

de politieke waarden, verwachtingen en ge

dragingen staan centi aal. levens zal ingegaan woidcn op de achtergronden van
de politieke meningsvorming (het ontstaan ervan).
Paiagiaaf 4.2.2 onderzoekt de relatie student

en umvcrsztobt.

hij

zullen ons hici afviagen welke waaiden en verwachtingen studenten als lid van
de univeisi taire gemeenschap kenmerken en welke gedragingen zij in dat kader
veι tonen.
Paragraaf 4.2.3 diaagtals titel

studenten

en hun persoonlijke

belan

gen en geeft een beschrijving van positieve en negatieve aspecten van het per
soonlijk leven van studenten. In deze laatste paragraaf zal bovendien het
studcntcnactivisme, dat in paragraaf 4.2.2 reeds aan de orde gesteld is, na
der belicht worden.
Op het einde van iedere paiagraaf wordt steeds een samenvatting gege
ven van de onderzoeksresultaten. Na ieder hoofdstuk volgt een globale, minder
strikt op de empirische gegevens gebaseerde beschouwing.
Dat ons onderzoek breed van opzet is en een exploratief karakter heeft,
hebben wij reeds eerder betoogd. Dat een dergelijke aanpak meer vragen op
roept dan beantwoordt zal in de nu volgende pagina's blijken en is naar wij
hopen het positieve icsultaat van deze wcikwijze.
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De

onderzoeksgroepen

In het onderzoeksverslag dat nu volgt, komen diverse steekproeven aan
de orde. Als gedachtensteun voor de lezer zullen wij deze hier nogmaals op
sommen (nadere informatie zie p. 234 en bijlage
p. 526 e.V.)·
steekproef 1
: eerstejaarsstudenten 1973-74 (N = 305).
steekproef
?,a, 2b : nuldejaarsstudenten
1974-75 (N = 282).
steekproef
За, За : eerstejaarsstudenten 1975-76 (Ν = 265).
Steekproef 2a en 3a zijn replica: 140 studenten werden 2 χ onder
vraagd. Wanneer in het onderzoeksverslag de verandering binnen deze groep ge
analyseerd wordt spreken wij van de doorsnede
van steekproef
?, en 3 (N = 140).
In andere gevallen wordt de totale groep studenten uit steekproef 2 en 3 tesamen geanalyseerd. Daarbij wordt steekproef 2a echter buiten beschouwing ge
laten (het gaat inmers om dezelfde informanten als in steekproef 3a). Wij
zullen spreken van steekproef
2b + 3 (N = 407).
steekproef 4
: a-selecte steekproef uit de totale universitaire popula
tie anno 1975 (N = 195). Wanneer in het komende verslag dichotomieën geconstrueerd worden,gebeurt dit op basis van de mediaan voor steekproef
4. Door
uit te gaan van deze a-selectc steekproef wordt het schaalmidden immers het
beste benaderd.
steekproef 5
: a-selccte steekproef uit de totale universitaire populatie anno 1976. (N= 172).
steekproef 6
: steekproef IIBO-studcnten 1976 (N = 505). De steekproef is
met opzet niet a-select gekozen. Warmcer uitspraken gedaan worden voor de totale populatie, wordt steeds een weging toegepast (zie bijlage,
p. 527).
Onderzoek Nederlandse
bevolking:
onderzoek Nederlandse Stichting voor Statistiek anno 1976.
Onderzoek Hendrikse/
Noldus : een onderzoek onder Nijmeegse studenten anno
1968.
PAR.

4.2.1

STUDENT EN SAMENLEVING

In deze eerste paragraaf van het onderzoeksverslag zullen wij ingaan
op het conglomeraat van waarden, verwachtingen en gedragingen dat bij (universitaire) studenten als burgers van de Nederlandse samenleving te vinden is.
Politiek burgerschap heeft de student pas onlangs
verworven, enerzijds
formeel-juridisch sinds de kiesgerechtigde leeftijd verlaagd is en tenslotte
op 18 jaar bepaald werd, anderzijds sociaal-psychologisch doordat de politie-
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ke onverschilligheid en afzijdigheid, die lange tijd kenmerkend waren voor de
universitaire civitas, plaats gemaakt hebben voor een actievere en meer bewus
te politieke opstelling. De historische aspecten van dit proces zijn reeds
uitvoerig besproken. Nu komt de vraag aan de orde welke rol de politiek speelt
in de кигсЬде

studentcngeneratie.

Het verbindend element tussen de vijf paragrafen waai in onze beschouwin
gen onder te veidelcn zijn, is de роігьгеке

voorkeur,

zoals die volgens de P0\0

schaal gemeten werd (zie schaalconstructie p. 283 ). In de eerste paragraaf
zullen wij dit politieke voorkeursconcept nader definieren door de relatie na
te gaan met een viertal constructen die globale

veruaohtbngen

(c.q. aspecten

van politieke strategie) meten. Uij hopen op deze wijze een duidelijker in
zicht te veiknjgen in de betekenis van politieke opvattingen, dan alleen op
basis van waarden-oriëntaties (zoals de POVO die meet) mogelijk is. (Paragraaf 4.2.1.1).
Vervolgens zullen wij nagaan welke gedragsoonsequentzes

aan politieke

visies verbonden worden. Met name zal worden onderzocht of de gedragsvoorspelling veibetcrd kan worden door naast waarden ook verwachtingen in het model
te betrekken. VoordeSociale leertheorie is dit, zoals wij al eerder hebben betoogd, een cruciale hypothese (paragraaf 4.2.1.2).
In de derde paragraaf wordt een vergelijking gemaakt tussen de politieke opinies en voorkeuren van (universitaire) studenten en de nederlandse
volking.

be-

Wij zullen ons met name afvragen of-en in welkemate- studerende jon-

geren in hun politieke visie afwijken van hun met-studerende leeftijdgenoten
(paragraaf 4.2.1.3).
Binnen de studentenpopulatie zullen wij, althans naar
opmerkelijke verschillen in opvatting constateren. Qua jaargang

studterzchtzng,
is er weinig

differentiatie (paragraaf 4.2.1.4).
Het geringe verschil in politieke gezindheid naar jaargang wettigt het
vermoeden,dat de universiteit weinig invloed heeft op de politieke ontwikkeling van studenten. Van meer belang m dit opzicht blijkt het тгігеи
komst.

van

her

Op een tweetal aspecten -het politieke en religieuze klimaat van het

ouderlijk milieu- zullen wij in de laatste paragraaf uitvoerig ingaan (para
graaf 4.2.1.5).

STUDENT EN SAMENLEVING

334
PAR.

4.2.1.1

POLITIEKL

WAARDEN EN VERWACHTINGEN

Het kwalificeren van personen en opvattingen volgens een links-rechts
schaal is -zeker in de universitaire \ereld- welhaast een dagelijkse piactijk.
Het gemak

waarmee dergelijke oordelen worden geveld,gaat echter zelden ge-

paard met een helder inzicht m de betekenis en structuur van politieke opvattingen.
Een omschrijving naar de inhoud van politieke opvattingen-systemen kan een
belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de oordeelsvorming. De politieke voorkeurschaal die wij hanteren (Hagendoorn 1970), is op basis van een vooronderzoek naar een tiental politieke opvattingen-systemen geconstrueerd. In een
onderzoek naar de dimensionaliteit van politieke opvattingen onder studenten
volgde Roe (1975) eenzelfde strategie. Hoe betrekkelijk de resultaten van een
dergelijke aanpak echter zijn, moge blijken uit de definitie die Roe, steunend
op Lipschitz (1969), geeft van het links-rechts continuum . "1. Rechts is gebaseerd op een religieuze overtuiging, links is a-religieus of anti-confessioneel. 2. Rechts is conservatief, links is progressief. 3. Rechts wijst overheidsbemoeing op economisch en sociaal terrein zoveel mogelijk af, links is
niet afkerig van overheidsbemoeing. 4. Rechts wordt geïdentificeerd met dictatuur, links met democratie." (Roe, 1975, p. 5).
Alhoewel bepaalde aspecten van deze karakterisering m onze beschouwingen zullen terugkeren, lijken met name de punten 1 en 4 voor de Nederlandse politieke verhoudingen slechts ten dele juist. De empirische resultaten van Roe's
onderzoeken tonen dan ook aan, dat een verdere dunensionering en verfijning van
de links-rechts schaal noodzakelijk is.
Wij volgen

een andere stiatcgie. Allereerst zij er nogmaals op gewezen

dat in onze studie bleek, dat (voor studenten) de politieke voorkeurschaal (die
wij hanteren) ééndimensioneel is. De verschillende politieke opvattingen-systemen worden op cën dimensie geordend. Een verdere opsplitsing in factoren bleek
niet zinvol (zie schaalconstructie p. 284). In deze paragraaf zullen wij nu de
betekenis en structuur van politieke opvattingen nader onderzoeken door een onderscheid aan te brengen tussen ¿aarden

en verwachtingen.

In de theoretische

beschouwingen is op het verschil tussen deze beide componenten reeds uitvoerig
ingegaan. Uij volstaan hier met de mededeling dat waarden tot uitdrukking brengen wat mensen hopen, wensen; terwijl verwachtingen refereren aan de mogelijkheden die mensen -in een bepaalde concrete situatie- zien, een onderscheid dus
tussen wenselijkheid en haalbaarheid, tussen politieke visie en strategie.
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De politieke voorkeursschaal (POVO) -die een meting van waarden beoogt
zal nu gerelateerd worden aan een viertal constructen die veruachtingen
1. de 'i-ntemal-extemal

control'-schaal

van de schaal voor uitstel-tendentie

van Rotter,

opsporen

2. een aangepaste versie

van Wirmubst, 3. de

Machiavellisme-schaal

(no. IV) van Christie en Geis, met de -door ons geconstrueerde- linkse en recht
se varianten van Machiavellisme, 4. de Cantril-schaal

: een beoordeling van de

Nederlandse samenleving, voor heden, verleden en toekomst.
Zoals zal blijken is in de onderzoeksliteratuur omtrent de genoemde scha
len het onderscheid tussen waarden en verwachtingen vaak onvoldoende benadrukt.
Wie echter uitgaat van de -interactie

tussen individu en omgeving, cultuur en

persoon en die bijgevolg de bestudering van de concrete situatie vooropstelt,
mag hopen op een positiever resultaat. Of wij hierin zullen slagen, zal in de
nu volgende pagina's moeten blijken.
De 'Internal-External
Rotters

control'

schaal

schaal voor 'Internal

versus

External

Control',

het eerste con

struct dat wij zullen bespreken, heeft in de vakliteratuur (althans de Ameri
kaanse) ongekende belanstelling. Een tweetal thema's keert daarin met niet afla
tende regelmaat terug: 1. de dimensionaliteit van het 1-Е construct en 2. de sa
menhang ervan met (politieke) activiteiten en opvattingen.
Het eerste punt hebben wij bij de bespreking van de schaalconstructies
(paragraaf 4.1.4) reeds uitvoerig bdiandeld. Daar werd ook uitgebreid ingegaan
op de definitie van de 1-Е variabele. Kort samengevat: extern gecontroleerd
noemt men personen in de mate waarin zij -in tal van situaties- steeds weer de
oorzaak van de gevolgen van hun gedrag buiten zichzelf, buiten hun eigen verant
woordelijkheid en actie-radius plaatsen. Het intern gecontroleerde individu
daarentegen gaat steeds bij zichzelf

te rade; het acht zich verantwoordelijk en

aansprakelijk. Zoals gebleken is, moeten meer bronnen ( 'loei') van externe con
trole onderscheiden worden: een factoranalyse wees uit dat in de 1-Е schaal van
Rotter naast de interne component, een drietal 'loei' van externe controle on
derscheiden kunnen worden: 1. belangrijke, machtige 'anderen' in de omgeving (de
politiek), 2, de moeilijkheidsgraad van de omgeving en

3. toeval, pech of -po

sitief geformuleerd- geluk. Deze onderzoeksresultaten bleken geheel in overeen
stemming met een analyse die Collins (1974) verrichtte en konden bovendien gere
lateerd worden aan de definitie die Rotter meegaf aan het 1-Е construct.
Ter verduidelijking een voorbeeld uit de dagelijkse practijk van het uni
versitaire bestel: een student zakt voor een tentamen. Aan wie of aan wat zal de
afgewezene de oorzaak van

dit falen toeschrijven? Wellicht aan zichzelf: hij
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heeft zich onvoldoende geprepareerd op het tentamen en neemt zich voor bij een
volgende gelegenheid beter beslagen ten ijs te komen. Een dergelijke uitleg
wijst op interne

controle.

De oorzaak én de remedie liggen binnen het handbe-

reik van het individu zélf. Een andere mogelijkheid is dat het falen aan toeval,
pech geweten wordt. De enige remedie in een dergelijk geval is gewoon afwachten
en hopen dat het een volgende keer zal 'ge-lukken' . Het 'fatum-morgamm' van de
kansspeler (hoe meer pech, hoe meer kans op geluk) houdt de betrokkene voorlopig op de been. Daarnaast is echter denkbaar dat de oorzaak wordt gezocht bij
degene die het tentamen afneemt, of dat de moeilijkheidsgraad van het tentamenionredelijk geacht wordt. Een pijnlijke situatie voor onze student, want zonder
dat de externe factoren zich wijzigen is de kans op succes miniem. In al deze
gevallen is -aldus Rotter- sprake van externe

geaontroleerdheid.

Het onderscheid tússen de externe controle-componenten is echter -zoals
zal blijken- van cruciaal belang. Rotter schenkt aan dit punt helaas te weinig
aandacht; zijn 1-Е schaal omvat weliswaar diverse bronnen van externe controle1,
maar in de analyse en de interpretatie worden deze niet onderscheiden. Alle ex
terne scores worden zonder meer opgeteld omdat zij geacht worden dezelfde of
vergelijkbare gedragsconsequenties te voorspellen: het extern gecontroleerde
individu zal minder doelgerichte activiteiten ontplooien, is slecht geïnformeerd en heeft bijgevolg minder kans op succes; het gaat bij de pakken neerzitten. Het intern gecontroleerde individu daarentegen gaat met groot vertrouwen op
de gestelde uitdaging in en woekert met zijn talenten. In het voorbeeld dat wij
gaven: de student gaat harder studeren en maakt nu inderdaad een betere kans op
een voldoende resultaat.
Onderzoekingen van Seeman2 en Evans (1962) en Seeman (1963) wezen inderdaad in deze richting: Intem gecontroleerde personen bleken in de setting van
verpleeg en correctie-instituten duidelijk beter op de hoogte van hun situatie
en toonden -ceteris paribus- een grotere bereidheid om aan de oplossing van
hun problemen mee te werken. Gore en Rotter (1963) en Strickland (196S) toonden
vervolgens aan dat activisten onder studenten hogere scores voor interne controle hebben. De cirkel leek gesloten nu de empirie een bevestiging opleverde voor
de theoretische notie.
1) De opmerking van Gurin, e.a. (1969) dat Rotters 1-Е schaal alleen "fate or
chance" als externe locus van controle onderscheidt is -zoals uit Rotters
definitie en onze factoranalyse naar voren kwam niet juist.
2) De schaal voor machteloosheid ("powerlessness") van Seeman kent niet dezelf
de items als de Rotter-schaal, maar is vanuit dezelfde theoretische concep
tie opgesteld (cfr. Rotter, Seeman en Liverant, 1962).
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In latere jaren komen echter tal van onderzoekers met tegengestelde resultaten en stellen vast hoe activisten1 en meer links georiënteerde studenten
extern

gecontroleerd

Silvern

blijken te zijn (Thomas, 1970, Silvern en Nakamura

1975; ten onzent: Pinxteren

1971,

a

1972, Vleeming 1976 ). Deze tegengestelde

onderzoeksresultaten gaven en geven aanleiding tot heftige discussie, zelfs tot
hilariteit (Abramowitz 1973). Rotter acht bij zoveel tegenstrijdige bevindingen
de conclusie gewettigd ,dat het 1-Е begrip als zodanig geen politieke lading
heeft. Sterker nog: "there is no logical

basis to assume any relationship" (on

ze curs., Rotter 1975). Anderen (Thomas 1970,

Pinxteren 1972) achten de 1-Е

schaal volstrekt onbruikbaar omdat er een politieke 'bias' in zit.
Welke auteur heeft het nu bij het rechte eind, welke interpretatie is te
prefereren? Abramowitz (1973) geeft -al grappend- iedereen gelijk. Het 1-Е con
struct is een 'machtig' instrument, het kan alles verklaren. Nu eens wordt de
interne component gehanteerd en blijkt hoe interne controle aanleiding geeft
voor actief gedrag, dan weer tovert de wetenschapper de externe variant uit de
hoed en blijkt hoe deze bron van controle het leerproces bevordert.
Welnu als wij het voorbeeld van de gezakte student weer opnemen, blijkt
dat deze gechargeerde opmerking niet zonder betekenis is. De activiteiten van
de intern gecontroleerde student zijn al genoemd: hij gaat minder uit, laat
niemand binnen en studeert hard voor 'de tweede gelegenheid' . De student die
gecontroleerd wordt door de noodlotsideologie daarentegen,brengt geen verande
ring aan in zijn dagelijkse bezigheden: hij blijft passief (althans ten aanzien
van de studie ) en wacht af wat komen gaat. Tnzoverre gaat Rotters theorie per
fect op, zoals ook uit onderzoek over studiesucces blijkt (Crandall, Katkovsky
en Crandall 1965, Prociuck en Breen 1974): kinderen en ook studenten die gedo
mineerd worden door het 'fatum' behalen slechtere (studic)resultatcn.
Wat gebeurt echter wanneer de macht van andere personen en de moeilijk
heidsgraad van de omgeving als oorzaak van het negatieve resultaat worden ge
percipieerd? Passiviteit en eenzaam mokken en mopperen zijn denkbare reacties;
er kan echter ook aanleiding zijn voor een actieve opstelling en wel vooral als
er een grote groep studenten is die dezelfde ervaring heeft, in dezelfde posi
tie verkeert. Zo is uit eerder onderzoek al gebleken dat kinderen en studenten,
die de controle over hun resultaten aan "powerfull others" toeschrijven,géén
slechtere (studie)resultaten behalen dan degenen die intern gecontroleerd zijn
(Crandall, Katkovsky en Crandall 1965, Prociuck en Breen 1974).
1) De activiteiten die werden onderzocht - en dit geldt ook voor Rotter, Gore
en Strickland - waren steeds van linkse signatuur (civil
rights beweging en
studentenbeweging).
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Acties tegen hoogleraren en stafleden wier tentamens te moeilijk zouden

zijn, behoren dan ook sinds mensenheugenis tot de academische realiteit en heb
ben niet zelden het beoogde succes: het 'proefwerk' wordt vereenvoudigd en het
percentage voldoendes stijgt. Kenmerkend voor dergelijke acties is het bewust
maken, organiseren en vervolgens mobiliseren van groepen personen die gehinderd
worden door eenzelfde bron van externe controle. Het gaat om collectieve

actie

(i.t.t. de individuele actie die vanuit interne gecontroleerbaarheid ontstaat).
In de 1-Е literatuur hebben Gurin, Lao en Beattie (1969) als eersten op dit ver
schijnsel gewezen. Hersch en Scheibe (1967) hadden al eerder aangegeven,dat ex
terne gecontrolcerdheid vaak een hoge realiteitswaarde

heeft en dus een beter

uitgangspunt voor actie met een hoge kans op succes kan zijn. De indeling in
expressief en instrumenteel gedrag, zoals Vonderen van Staveren (1974 p. 39)
die aanbrengt-in navolging van Silvern en Nakamura(1971)- op basis van de con
trolebron (respectievelijk extern en intern), lijkt dan ook voorbarig. Wanneer
het tentamen werkelijk te moeilijk is, heeft individuele actie (hard studeren)
weinig zin (is expressief) en is de collectieve actie effectiever (instrumen
teel). Wanneer het systeem niet deugt,is system

bicone de beste diagnose en

biedt een collectief actiemodel de beste therapie.
Rotter heeft voor al deze aspecten ongetij feld te weinig aandacht. Ten
onzent heeft

Pinxteren (1972) hierop terecht gewezen. De maatschappijvisie

die Rotter -meestal impliciet- hanteert,gaat voorbij aan conflictsociologische
inzichten en blijft gevangen in de door Merton (1957 p. 25 e.ν.) ontluisterde
postulaten van het structureel functionalisme. In een ander verband kwamen wij
reeds eerder tot deze vaststelling (p. 4 6 ) .
Kan men nu zonder meer stellen dat collectieve actie, geïnspireerd vanuit externe gecontroleerdheid (system-blame),

kenmerkend is voor het politieke

acticmodcL van links ? Volgens Fromm (1941) is fundamenteel voor de linkse visie,
dat de mens in wezen goed is, maar het huidige bestel niet deugt. Schaar (1961)
concludeert -in een helaas minder gelezen werk- dat deze visie eerder op tactische gronden dan op ethische, filosofische principes gebaseerd is. De tactiek
van het system-blame

model wordt in feite immers door alle

minderheidsgroepen

die de legitimiteit van de bestaande orde ontkennen,toegepast! Het organiseren
van structureel ongenoegen is als tactiek dan ook evenzeer kenmerkend voor
fascistische als voor socialistische stromingen. Bovendien zien wij dat daar,
1) N.B.: Minderheidsgroepen, die in hun maatschappij-visie wijzen op de onjuistheid van het vigerende systeem, passen binnen de eigen groep vaak interne
controle toe: de groep zelf "can do no wrong".
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model niet langer

wordt toegestaan en degenen die het toepassen als renegaten (of vriendelijker:
dissidenten) worden afgeschilderd. 'Diagnose' en 'therapie' worden op de 'zie
kelijke' natuur van individuele personen gebaseerd. Voor de getroffenen is het
evenwel evident, dat het politieke systeem niet deugt.
De politieke groepering die aan de macht is,past dus een geheel andere
strategie toe. Zij legt de nadruk op de persoonlijke verantwoordelijkheid en
zal de burgers voorhouden,dat het systeem,-dat zij immers in stand houdt- en de
personen die dit systeem bemannen (partijgenoten),niet de oorzaak van eventuele
bestaande ellende kunnen zijn. Maar dat is niet voldoende. Λ1 degenen die niet
aan hun trekken komen,zouden daarmede immers -tenzij ze de ideologie van de
minderheid overnemen- steeds weer met hun eigen feilen en falen geconfronteerd
worden. Dat is psychologisch een onhoudbare situatie, met bovendien een grote
kans op groeiende aanhang van de oppositie. De noodlotsfilosofie komt te hulp:
succes is een kwestie van toeval. Het psychologische effect hiervan is, aldus
Merton (1957, p. 148 en 149), tweeledig: "for the succesfull it is in psycho
logical terms, a disarming expression of modesty...for the unsuccesfull and
particular/ for those among the unsuccesfull who find little reward for their
merit and their effort, the doctrine of luck serves the psychological function
of enabling them to preserve self-esteem in the face of failure". Sociologisch
is het effect,dat het bestaande sociale systeem immuun wordt voor critiek en
dus onveranderbaar.
In het voorafgaande is duidelijk

geworden dat score op de 1-Е schaal

pas tegen de achtergrond van een beschrijving van de situatie interpreteerbaar
is; pas dan ook kan iets worden gezegd over gedragsconsequenties.

Veruachtzn-

gen zijn situatie-contingent; ze zijn meer afhankelijk van omgevingsfactoren
dan de waarden

die mensen nastreven. Waarden reiken over de horizon van bestaan

de verhoudingen en machtsposities heen, verwachtingen ontwikkelen zich op basis
van ervaringen in concrete situaties. Elkaar op leven en dood bestrijdende po
litieke richtingen kunnen dan ook -geplaatst in vergelijkbare machtsposities
dezelfde controlemodel1en ontwikkelen. Eveneens zagen we hoe het verwachtingen
patroon binnen een politieke groepering zich wijzigt,wanneer de politieke ver
houdingen veranderen.
Welnu, de facto -gegeven de politieke verhoudingen in de westerse wereld
-is het begrijpelijk,waarom met name 'de linkse beweging'(bepaalde studenten
knopen daarbij aan) zich zal organiseren vanuit een structureel onbehagen. Zij
bevindt zich in een minderheidspositie en bestrijdt van daaruit het vigerende
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systeem. De politieke situatie en niet de 'persoonlijkheid' of de 'ethische
overtuiging' bepalen deze strategie. Interne controle én noodlotsfilosofie worden afgewezen

beide traineren de beoogde structurele veranderingen, doordat zij

de aandacht afleiden van de 'werkelijke' oorzaken en collectieve actie overbodig maken.
De \isie die wrj hier hebben weergegeven werd ten dele ontwikkeld met de
onderzoeksresultaten zoals die m de nu volgende tabel vermeld staan, voor ogen.
Men vindt haar dan ook in de empirische resultaten terug
ΊΑΒΕΙ 4.21

Correlatiematnx (Pearson-r) voor politieke voorkeur, de totale
1-Е schaal van Rotter en de 4 componenten van controle. Steek
proef 2b + 3 (N = 407); ρ < .05 als r ^ .10, eenzijdig getoetst

Schalen

2

1. Politieke voorkeur (Hagendoorn)
(links-rechts) V83
.20
2. I-t schaal Rotter (E)
(extern-intern) V77
3. Geloof m individuele (eigen) kracht (I)
(hoog-laag) V79
4. Geloof in toeval (E)
(hoog-laag) V80
5. Geloof in een moeilijke wereld (E)
(hoog-laag) V78
6. Geloof in een politiek onrechtvaardige
wereld (E) (hoog-laag) V81

3

4

5

6

.32

-.1 1

.24

.15

-.55

.72

.69

.51

-.27

.20

-.16

.32

.23

In de tabellen zullen steeds alle vcmabelenrurmers
gespecificeerd worden. Voor de vanabelennummers,
528 e.v. Steekproefnummers: ρ 332.

.24

en steekproefnummers
codeboek, bijlage p.

7ie

Ivanneer wij deze gegevens aan een nadere analyse onderwerpen,blijkt al
lereerst dat de dimensionering van externe naar interne controle, zoals Rotter
die aangeeft, inderdaad naar voren komt. De externe componenten (4,5 en 6) coriclcron positief met de totale I-L ьсііал 1(2), de externe component (3) corre
leert negatief. Deze correlaties zijn bovendien bijzonder hoog! Ook de onder
linge samenhang tussen de 4 componenten (3, 4, 5 en 6) verloopt volgens dit mo
del. Met andere woorden

de I-b schaal lijkt éóndimensioneel.

Wanneer wij echter de Sdmenhang met politieke voorkeur (no. 1) bezien,
blijkt dat een onderscheid tussen de controlecomponenten niettemin gewenst is.
De correlatie van de totale 1-Е schaal met de POVO-schaal (.20) blijkt opgebouwd
te zijn uit drie componenten (3,5 en 6), die aangeven dat linkse studenten neer
extern gecontroleerd zijn en één component (4), die aangeeft dat deze studenten
mvnaer extern gecontroleerd zijn (ze geloven minder in het toeval). Wanneer
wij de boven aangegeven conceptie van interne en externe controle hernemen

341

STUDENT EN SAMENLEVING

blijken deze verschillen goed te interpreteren. Rechts gaat samen met het geloof in eigen kracht (I) en toeval (E); links gaat samen met geloof in een
moeilijke en politiek onrechtvaardige wereld (E).
Wanneer wij partiële
scherper: r 1 3 # 4 5 6 =
De multipele

correlaties

-.34; r ^ , ^

correlatie

berekenen wordt dit beeld nog iets
=

-.30; r , ^ , . = .24 en r 1 6 - 3 4 5 = .12.

van de vier componenten met politieke voorkeur be-

draagt .46! Dat is -in vergelijking met de totale 1-E-schaal- een aanmerkelijke
toename van het percentage verklaarde variantie (van 4 naar 21 procent). Uit
een stapsgewijze regressie

analyse

(SPSS, 1975 p. 346) kwam bovendien naar vo-

ren dat de bijdrage van alle vier de componenten significant is (p<.05): 1-Е
R1 , = .32, R, ,. = .38, R1 ,.(- = .45, R, ,.„ = .46. De sommering van de
scores, zoals door Rotter voorgestaan, levert een duidelijk lagere samenhang
op,enerzijds omdat negatieve en positieve correlaten tegen elkaar wegvallen en
bovendien omdat een gesommeerde

index wordt gehanteerd

(voor een nadere toe-

lichting op dit laatste aspect: Janssen, Voestcrmans 1976).
Hiermede lijkt in eerste aanleg aangetoond dat de 4 loei van controle in
Rotters 1-Е schaal, die in de factoranalyse naar voren kwamen, duidelijk onder
scheiden en goed interpreteerbaar zijn. Het blijkt dat de critiek die allerwege
op Rotters instrument is geuit (wij sloten ons daarbij aan) voor een belangrijk
deel in ditzelfde instrument geïntegreerd kan worden. De 1-Е schaal zouden wij
dan ook niet politiek 'gebiased' willen noemen, zoals Thomas (1970) doet. Mits
over 4 factoren uitcengelegd, biedt het 1-Е construct juist dieper inzicht in
het algemene verwachtingspatroon van politieke stromingen.
Wij hebben hier alleen de relatie tussen 1-Е en politieke opvatting be
sproken. Het oogmerk van de sociale leertheorie -waarbinnen hetl-E-construct
ontwikkeld werd- is echter primair het verklaren en voorspellen van gedrag.

De

globale hypothese -die wij in het voorgaande reeds vernoemden- luidt, dat intern
gecontroleerde personen eerder geneigd zijn tot (politieke) activiteit. Uit on
ze onderzoeksresultaten is echter gebleken,dat deze globale hypothese een nade
re specificatie behoeft: onder linkse studenten zullen extern gecontroleerden
meer activiteit aan de dag leggen,terwijl onder rechtse studenten intern gecon
troleerden actiever zijn. In paragraaf 4.2.1.2 zullen we hier nader op ingaan.
Alvorens daartoe over te gaan worden nu de drie andere verwachtingsvariabelcn
1) Wij hebben er eerder (zie p.338) op gewezen dat externe controlemodellen
zowel ter rechter als ter linker zijde ontwikkeld kunnen worden: ook recht
se groeperingen bestrijden de legitimiteit van de bestaande orde. Het ver
band tussen 1-Е en POVO zou dan curvilineair zijn. Het lineaire verband dat
wij voor studenten waarnemen, vindt waarschijnlijk zijn verklaring in de
zeer geringe aanhang van rechtste stromingen onder studenten.

SrUDLYI EN SAMENLEVING

342
(ubtsteltendentze,

MachiaveUisme

en Contri Ischaal)

gecorreleerd met politieke

voorkeur.
De

uztsteltendentbe
Uitsteltendentie

kunnen \\ij kort definieren als de mate,waarin bepaalde

gedrdgingen(bijvoorbeeld studeren) niet om hun directe maar afgeleide, uitge
stelde nut (bijvoorbeeld het latere beroep) worden nagesteefd (voor nadere in
formatie zie schaalconstructie p.291 e.v.)· De hier gehanteerde schaal voor
uitsteltendentie (V82) blijkt vrij hoog te correleren met de politieke voor
keur (V83), r= -.50 (steekproef 2b + 3 , N = 407))· naarmate studenten linkser
zijn is hun bereidheid tot uitstclgedrag lager. De interpretatie van deze sa
menhang is echter minder eenvoudig. Zoals wij al hebben aangegeven kan de uitbtelbcreidhcid pas gemeten worden,als tegelijkertijd aan een bepaalde bekrach
tigingwaarde wordt gerefereerd. Men kan iemand pas vragen of hij tot een uitstel
van

behoeftebevrediging beieid is,als duidelijk is met het oog v.aarop dit

uitstel plaats vindt. In de schaal die Uinnubst opstelde wordt meestal aan be
roep en inkomen gerefereerd. In de aanpassing \an enkele items, zoals wij die
hebben uitgevoerd, gebeulde dit nog expliciter.
Dit impliceeit echter dat de score die de informanten op de schaal beha
len een mengeling іь van waarden en venvachtingen. \ue op de viaag "in feite ga
ik studeren om latei een goed beroep te hebben" ontkennend antwoordt,кал hier
mede aangeven dat hij "een goed beroep" niet belangrijk acht, óf dat hij "de
studie" niet als een middel maar als een doel op zichzelf beschouwt. De correlatie tussen PO\0 en uitstclgedrag kan dus twee betekenissen hebben. 1. linkse
studenten hebben minder belangstelling voor een succesvolle berocpspractijk,
2. linkse studenten zijn minder geneigd tot uitstelgedrag, d.w.z. de studie is
voor hen eei der doel dan middel, hun perspectief іь de huidige (universitaire)
situatie en niet de toekomstige berocpspraetiik. Alhoewel de ceiste vaststel
ling van belang is (wij komen er in paiagraaf 4.2.2 uitgebreid op terug) gaat
het hier priman om de tweede.
Ivelnu, omdat wij beschikken over een schaal die de waardering voor het
toekomstige beroep meet (uitgedrukt in terrnen \an geld en status, zie V49,
P· 300), is het mogelijk uitsluitsel te verschaffen. De evaluatie van het toe
komstige beroep kan constant gehouden woiden en de partiele conelatie tussen
politieke voorkeur en uitstelgedrag geeft de gewenste informatie. Welnu, deze
correlatie blijkt aanmerkelijk lager, maar blijft significant (r = -.20, steek
proef 2b + 3. N = 407). Men kan dus concluderen dat linkse studenten de studie
enigermate minder als doel van hun latere beroepspractijk zien en meer als doel
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op zichzelf. De boute typering die ter Hoeven geeft van de moderne student
("een toekomstperspectief ontbreekt, of ^ordt bewust verworpen", ter Hoeven
1970, p. 9),is echter in belangrijke mate gerelativeerd. Wij constateren althansdat linkse studenten slechts iets

muider geneigd zijn tot uitstelgedrag.

Ook op dit punt werkt een referentie aan de sociologie van de minderheidsgroep verhelderend. Enerzijds is duidelijk dat wie de legitimiteit van het
bestaande bestel verwerpt, het dinerende

beroepsideaal afwijst: de correlatie,

tussen politieke opvatting en beroepsorientatie = -.64 ; de linkse student
heeft minder waardering voor status en geld. Anderzijds indiceert de correlatie
die ook na controle voor de beroepsorientatie tussen politieke opvatting en
uitstclbereidhcid blijft bestaan, de vrees van de minderheid dat 'uitstel tot
afstel' leidt. De uitstelfilosofie vvordt afgewezen omdat ze -zo vreest mendezclfde ideologische functie heeft,als bijvoorbeeld de op toeval gebaseerde
contiole-component: ze leidt af, naar de toekomst en doet het bestaande onrecht
vcigctcn.
MachbavcLLismr
Wij zullen ons nu afvragen uat de samenhang is tussen politieke opvattingen en Machiavel Liame . Machiavellistisch gedrag vertonen mensen in de mate
waarin zij - m het peispcctief van een bepaald ideaal- bereid zijn tactieken
toe te passen,die in wezen m strijd zijn met dit ideaal. Kortom· het doel
heiligt de middelen.
Een globale inspectie van de meest gehanteerde Machiavellisme-schaal
(Mach IV, Christie en Geis 1970), maakt reeds op voorhand duidelijk dat de validiteit der items twijfelachtig is¡ In de literatuur werd steeds weer geconstateerd,dat linkse studenten en activisten minder machiavellistisch zijn (zie
bijvoorbeeld: Haan, Smith en Block 1968; Grijns en Finn 1973). Hoe dit nu te
rijmen met de manifeste practijk van deze groeperingen,die wel degelijk gekenmerkt wordt door politieke tactiek en het gebruik van machtsmiddelen''
Onze diagnose van deze contradictie tussen woord en daad, is dat de
Mach IV alleen refereert aan 'de grote politiek' en voorbijgaat aan de situatie
waarin strijdende minderheidsgroepen zich bevinden. Voor de activist beschrijft
de Mach-schaal de acta

et gesta

van comentionele politici en die wijst hij af.

Het construct moet aangepast worden,zodat het is afgestemd op de situatie die
1) Deze overweging blijft in de analyses die Vleeming (1976 ) op onze gegevens
verrichtte, buiten beschouwing. Onze critiek op de Mach IV komt uit de onderzoeksresultaten, die hij presenteert niet naar voren,maarfcordter geenszins door ontkracht.
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bestudeerd wordt (zie ook Grijns en Finn 1973 p. 128). Wij besloten dan ook om
naast de Mach IV een tweetal -zelf geconstrueerde- varianten van Machiavellisme op te nemen, die direct geënt zijn op de positie van rechtse én linkse studenten (zie schaalconstructie p. 295e.v.). De -vooraf opgestelde- hypothesen
luiden dan: 1. linkse studenten vertonen meer links-machiavellistisch gedrag,
2. rechtse studenten laten een hogere score zien voor rechts machiavellisme én
de Mach IV, 3. de correlatie tussen Mach IY en politieke voorkeur zal naar nul
tenderen, als de rechter en linker variant constant gehouden worden. De nu volgende tabel geeft een overzicht van de onderzoeksresultaten.
TABEL 4.22:

Correlatiematrix (Pearson-r) voor politieke voorkeur, de Mach IV
en twee varianten van Machiavellisme. Steekproef 3 (N = 265);
ρ <; .05 als r ^ .11, eenzijdig getoetst.

Schalen

2

1. Politieke voorkeur (Hagendoorn)
(links-rechts) V83
2. Mach IV (Christie, Geis)
(hoog Mach, laag Mach) V85
3. Machiavellisme links
(hoog Mach, laag Mach) V86
4. Machiavellisme rechts
(hoog Mach, laag Mach) V87

-.13

3

4

.04

-.27

.52

.69
.53

Ook nu blijkt -zoals eerder voor de 1-Е schalen- dat de Machiavcllismeschalen onderling hoog correleren en wel degelijk een onderliggende component
hebben. Maar eveneens blijkt het onderscheid tussen de drie componenten van
cruciaal belang. De Mach IV en Mach-rcchts hangen sanen met rechts, de Machlinks correleert (zeer laag) positief met links. Als we partiële correlaties
berekenen ontstaat een duidelijker beeld dat geheel volgens onze vooronderstellingen is gestructureerd: r,2 - 4 = -02, r ^ ,, = .21, r1 . ._ = -.30.
Linkse studenten zijn dus, in het kader van acties en bezettingen, wel
degelijk eerder geneigd machiavellistische strategieën toe te passen. De Mach
IV kan dergelijke tendenties niet opsporen,omdat de formuleringen die worden
gebruikt te weinig aansluiten bij de leefwereld dan de linkse student.
Conclusie: afhankelijk van de context waarin zij worden geplaatst,
zijn linkse

én

rechtse studenten al dan niet geneigd tot Machiavellis-

tisch gedrag. De 'leugen om bestwil' lijkt de linkse student gerechtvaardigd
als het succes van universitaire acties daarvan afhangt; de rechtse student
vertoont vergelijkbare trekken als het om zijn carrière gaat. Wederom lijkt een
verwijzing naar de sociologie van minderheden relevant: pas wanneer aan hun
strijd gerefereerd wordt,blijkt iets van hun politieke strategie; de handel
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en wandel van de vigerende politicus verfoeien zij maar dit impliceert m e t dat
zij diens tactieken niet toepassen en vrij zijn vanMachiavellistische tendenzen.
De

Cantvbl-schaal
Tot slot bespreken wij m deze paragraaf de Cantvbl-schaal.

Dit meetin-

stiament verschaft tweeledige informatie. Studenten werd gevraagd wat zij hopen
en uat zij vrezen.wanneer zij zich de ontwikkelingen in de Nederlandse samenle
ving als geheel respectievelijk zo positief mogelijk en zo negatief mogelijk
voorstellen. Aldus beschikken wij over door de informanten zelf gcgeneieerde
positieve en negatieve verwachtingen ten aanzien van de Nederlandse samenle
ving. Vei volgens is gevraagd hoe men tegen deze achtergrond de globale ontwik
keling in onze maatschappij vooi verleden, heden en toekomst evalueert (van ne
gatief naar positief). Voor een nadere omschrijving zij wederom verhezen naar
de paragraaf

schaalconstructies

Uelnu de розгіге

(p. 295 e.V.).

е en negatzeve

landse samenleving variCien - qua

veTVachtingen

inhoud

ten aanzien van de Neder

- nauwelijks

een ieder hoopt

ongeacht zijn politieke voorkeur op een betere verdeling van de welvaart, meer
aandacht voor het milieu en betere menselijke verhoudingen. De hoop op betere
sociale voorzieningen en meei mogelijkheden vooi persoonlijke ontplooiing is
voor links iets hogei,maar de verschillen zijn niet indrukwekkend. Significant
verschil constateren uij alleen voor de hoop op democratische verhoudingen en
de nationalisering van de Nederlandse economie

in beide gevallen ligt de

vcnvachting aan de linkcizijde van het politieke continuum hoger. Ook de ver
wachtingen aangaande negatveoe

ontwikkelingen laten weinig verschillen zien.

Significante verschillen constatcien wij alleen in een grotere verwachting bij
links voor toenemende

klasscveischillen en ongelijkheid, en angst voor "rechts".

Voor een nauwkeuiig overzicht zie Ъъ^Таде p. 559, tabel 4a en tabel 4b.
VVij mogen concluderen dat de positieve en negatieve verpachtingen ten
aanzien van de Nederlandse samenleving, m.b.t. de
mate ναι léren qua

neer het gaat om de beoordelznq
toekomst, zoals uit

inhoud

slechts m geringe

politieke voorkeur. Grotere divergentie zien \vij echter wanvan al deze aspecten naar verleden, heden en

tabel 4.23 (zie p. 346) blijkt.

Hat opvalt zijn allereerst de merkwaardige correlaties tussen de scores
voor veileden, heden en toekomst. Tussen het oordeel over heden en verleden bestaat een duidelijke samenhang r^- = .51), hetzelfde geldt voor heden en toekomst (i-,. = .bO). De coirclatie tussen verleden- en toekomstoordeel blijkt
echter zeer laag (r7d = .09). Voor HBO-studenten (stcekpioef 6, N = 305) kvvam
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TABFL 4.23:

Correlatiematrix (Pearson-r) voor politieke voorkeur en de Cantril-schalen voor verleden, heden en toekomst. Steekproef 3
(N = 265); ρ < .05 als r >. . 1 1 , eenzijdig getoetst.

Schalen
1. Politieke voorkeur (Hagendoorn)
(links-rechts) V83
2. Cantril-schaal, Nederlandse samenleving,
verleden (negatief-positief) V145
3. Cantril-schaal, Nederlandse samenleving,
heden (negatief-positief) V144
4. Cantril-schaal, Nederlandse samenleving,
toekomst (negatief-positief) V146

2

3

4

.42

.13

.04

.51

.09

hctzelide patroon naar voren: r 2 3 = .43, r 3 4 = .63, τ^

.60

= .03. Wij constateren

dus steeds dat -terwijl de visies op verleden en toekomst niet gecorreleerd
zijn- beide samenhangen met de visie op het heden. De interpretatie van dit ge
geven kan nu langs twee 'lijnen'verlopen. Enerzijds kam men stellen dat vanuit
een oordcel over het heden, de kijk op verleden en toekomst bepaald wordt zon
der dat deze onderling correleren (het model : invi^v',-,

< nelen

•+

toekomst).

Anderzijds kan men stellen dat de visie op het heden de interpreterende schakel
vormt tussen de kijk op verleden en toekomst (het model oprlcden
lockomst)

->· heden •*

I en keuze tussen beide modellen stddn onze gcgcicns niet toe, omdat

de tijdsvolgorde waai in de di\cise oordelen tot stand komen niet bekend is:
beide modellen zijn plausibel.
De correlaties met politieke voorkom zijn bijzonder interessant: hoe
linkser de opvattingen hoc negatiever het ooidcel over het verleden (r 1 7 =.Ί2),
voor het heden geldt dit in duidelijk mindeie mate (r,- = .13) ;' voor de toe
komst is er geen samenhang (г^} = .04). Voor IIBO-studentcn zijn deze correla
ties: r 1 2 = .42, rj- = .08, r l 4 = .03.
Onze interpretatie van deze gegevens luidt dat de epitheta progressief
en conservatief enige empiiischc waarde blijken te hebben voor de karakterise
ring van linkse en rechtse stromingen. Met dien verstande dat alleen de visie
op hot verleden

verschilt: rechts ziet om in bewondering, links met verontwaar

diging. Voor heden én toekomst -het spanningsveld uaai in het concrete politieke
handelen zich toch voltrekt- is er nauwelijks emg \ ei schil. Ivarmcer wij ver-

1) Ook in het studentenonderzoek dat Boekestijn e.a. (1969) verricht hebben,
werd de Cantril-schaal gebruikt. In de rapportage (Klandermans, 1972, bijlage p. 27) wordt echter alleen de positieve correlatie (r= .27) vermeld
tussen politieke opvattingen en de beoordelingen van het heden.
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volgens kijken naar de gemiddelde Cantrilscore voor links, rechts en midden,
dan zien wij op de eerste plaats -wat men zou kunnen noemen- een trechtereffect. Duidelijke verschillen zijn waarneembaar voor het verleden; Naar de
toekomst toe nemen de verschillen af. Voor HBO-studenten constateren wij zelfs
dat 'links' een hogere

TABEL 4.23a:

toekomstverwachting heeft:

Gemiddelde scores op de Cantril-schaal (Nederlandse samenleving)
naar politieke opvatting. Universitaire studenten (steekproef 3) ;
HBO-studenten (steekproef 6) (Driedeling: Ie kwartiel, 2e + 3e
kwartiel, 4e kwartiel, op basis van steekproef 4).

positief

6

rechts
.^^

Universitaire

^*"**-^^
midden

studenten

^***^^4^.

5
links
negatief
POVO
(V83)

-^

"

·

4
verleden (V124) heden (V123) toekomst (V125) N
4.3
4.9
4.7
44
5.4
5.4
5.2
152
6.2
5.4
5.2
69
rechts
HBO-studenten

1 inks
midden
rechts

positief

6
midden

^44»-»^^

^ — -

5
links ^
negatief
POVO
(V83)

***"

4
links
midden
rechts

verleden (V124) heden (V123) toekomst (V125) N
4.4
5.0
5.3
59
5.2
5.1
5.0
171
6.1
5.2
4.8
73

Ook hier willen wij er tenslotte weer op wijzen dat verwachtingen nu
eenmaal situatie-contingent zijn. Een linkse ideologie hoeft niet per definitie
samen te gaan met een negatieve kijk op het verleden (en vice versa). De negatieve terugblik van de linkse student wordt naar onze visie bepaald door diens
waarneming dat de linkse beweging in het Westen per traditie een minderheidspositie innam. Voor heden en toekomst hoeft dit niet in dezelfde mate te gelden:
het heden is strijdtoneel, de toekomst heeft het voordeel van de twijfel (bij
HBO-studenten namen wij zelfs een toenemend optimisme waar).
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Sartenvattbng

РоІгЬгеке

waarden en

verwachtingen.

Ivij hebben in deze paragraaf gepoogd de betekenis van de politieke ge
zindheid van studenten nader te omschrijven d.m.v. een analyse van de daaraan
gekoppelde vcruachtingen-structuur.
1) Len van de belangrijkste bevindingen was ongetwijfeld, dat Rotters
Internal

External

controleschaal

in 4 componenten uiteengelegd kon worden, die

een duidelijker beeld geven dan de totale schaal oplevert. Weliswaar bleek de
gesommeerde 1-Е schaal volgens de verwachtingen, gebaseerd op recente liteiatuur, samen te hangen met politieke voorkeur (r = .20): linkse studenten ver
tonen

een hogere mate van externe controle. Zij blijken echter minder gebiolo

geerd door het toeval (ook een bron van externe controle). Resumerend

linkse

studenten leggen meer nadruk op de moeilijkheidsgraad van de omgeving en de
macht die 'anderen' daarin uitoefenen. Rechtse studenten geloven eerder in ei
gen individuele mogelijkheden maar hechten meer naarde aan de rol die het toe
val speelt (en zijn in die zin extern gecontroleerd).
Voorts werden hypothesen opgesteld ten aanzien van te venvachten gcdragsconsequcnties

politieke activiteit zal m hogere mate voorkomen onder extern

gecontrolccrden van linkse signatuur en intcin gecontroleerde aanhangers van de
meer rcchts-politieke stiomingcn. In de volgende paragraaf gaan wij hier verder
op in.
2) Linkse studenten blijken voorts minder gcpoi teerd voor

Jitstelgedrag

(r = -.20) · zij leggen iets meei de nadruk op een onmiddellijke, al tijdens de
opleiding merkbare, concretisering van hun idealen. Deze samenhang is echter
aanzienlijk lager dan op het eerste gezicht (gezien ook de literatuur) te ver
wachten uas. Indien men de 'beloning' (het beroepsperspectief) 'constant' houdt,
daalt

de correlatie tussen politieke voorkeur en uitsteltcndcntie van -.50

naar -.20.
3) Маскга еіігвпе

bleek ook voor linkse studenten een acceptabel uit

gangspunt voor politieke strategie. De Mach IV schaal van Christie en Geis, die
deze tendens niet opspoort, bleek onvoldoende te refereren aan de concrete si
tuaties waarin studenten met linkse sympathieën opereren.
4) De Cantnlsohaal

toonde aan dat linkse studenten een negatieve kijk

hebben op het verleden, rechtse studenten tonen moer uaardermg voor het verleden (de toekomst zien zij met minder hoop tegemoet).
5) De empirische schakering van verwachtingspatronen kan theoretisch gefundeerd worden vanuit een beschnjving \an de politieke strategie.die door
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linkse en rechtse stromingen -in concrete situaties- wordt toegepast. Minderheden die de legitimiteit van de bestaande orde ontkennen,zijn- vanuit deze visie
op hun positie en de maatschappelijke structuur- eerder geporteerd voor externe
controle en leggen minder uitstelgedrag aan de dag; hun strategie kent, ondanks
een negatief oordeel over de handel en wandel van 'de' politici,machiavellistische tendenzen; hun oordeel over het verleden is negatief; heden en toekomst
worden met meer hoop tegemoet getreden.

PAR.

4.2.1.2

POLITIEKE

WAARDEN, VERWACHTINGEN EN GEDRAGINGEN

In de voorgaande paragraaf hebben wij gepoogd een dieper inzicht te verschaffen in de betekenis van politieke opvattingen. Nu zullen wij nagaan welke
gedragsconsequenties studenten aan hun politieke overtuiging verbinden. Een
drietal gedragsaspecten worden daarbij onderscheiden:
1. de meest voor de handliggende wijze, waarop in ons parlementaire systeem
uiting wordt gegeven aan politieke opvattingen blijkt

uit de deelname aan ver-

kiezingen en het lidmaatschap van politieke partijen (conventionele politieke
gedragingen). 2. Daarnaast zullen wij in deze paragraaf nagaan hoe de verschillende politieke stromingen zich informeren (via kranten en opiniebladen).
3. Tenslotte komt de deelname aan acties en betogingen (en de bereidheid daartoe) aan de orde (onconventionele politieke gedragingen). De gegevens die wij
hier verstrekken hebben steeds betrekking op jongerejaars-studenten

(steekproef

2 en 3).

Conventionele politieke

activiteiten

Zoals uit tabel 4.24 (p. 350) blijkt zijn de meest linkse én de meest
rechtse studenten eerder bereid om aan verkiezingen deel te nemen, maken zij
frequenter gebruik van dag- en opiniebladen dan hun collega's in het politieke
midden, en zijn zij eerder lid (of eerder bereid lid te worden) van een politieke partij. Wat betreft de

opiniebladen en het partij lidmaatschap blijkt

overigens een (Wat)grotere belangstelling bij studenten in het meest linkse
kwartiel. De verschillen waar het om gaat zijn klein; de afwijking van lineariteit is echter steeds significant.
Wat het inhoudelijke aspect betreft zijn uiteraard juist de verschillen
tussen linkse en rechtse studenten het grootst. Zo leest 371 der rechtse studenten Elseviers
derland

Magazine,

tegen slechts Ъ% der linkse studenten. Voor Vrij

Ne

geldt het omgekeerde: links 65Ό, rechts 14Ό. De dagbladen geven hetzelf

de patroon te zien: Algemeen Dagblad en Telegraaf

tellen 35Ό der rechtse studen-
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TABEL 4.24:

Gemiddelden naar politieke voorkeur voor het lezen van kranten en
opiniebladen; de bereidheid om aan verkiezingen deel te nemen en
het lidmaatschap van politieke partijen (steekproef 2b + 3,N = 407).

het lezen van
kranten^)
V156

1

POVO ^ V83
Links

het lezen van
opiniebla
2
den ) V159

Ie к

1 .6

3.1

2e к

2.1

Зе к

2.1

Rechts 4e к

bereidheid om
aan verkiezin
gen deel te
3
nemen ) VI65

% dat lid is
van politieke
partij of van
plan is lid te
worden V162,V163

1 .4

29

4.0

1.6

21

5.0

2.0

12

1 .7

4.3

1.5

14

Pearson г

.00

.19

.03

eta

.16

.23

.17

df binnen

400

397

401

2

2

df deviatie
van lineariteit
F

4>

Ρ

4.95

3.27

5.60

<.05

<.05

<.05

1) De POVO-schaal wordt - volgens de verdeling in de steekproef uit de totale
universiteit (steekproef 4) - in kwartielen onderverdeeld.
2) Schaal loopt van 1 (zeer regelmatig) naar 7 (nooit).
3) Schaal loopt van 1 (zeer zeker) naar 7 (zeker niet).
4) Voor deze toets, zie: Blalock, 1960, p. 311-317; Nie е.a., 1975, p. 259261.
TABEL 4.25:

Politieke voorkeur en partijvoorkeur voor steekproef 2b + 3; N =
407 .

"•"•^-Ê^rt ij voorkeur

^^\V166
P0V0 V 8 3 ^ ^ - ^ kechts 3 )

Links

1

Ie к

CDA

1

sociaal
democraten
41

Links
57°

% geen
voorkeur

N

100%

1

( 75)
(104)

Totaal

2e к

1

4

65

29

100%

9

Зе к

12

10

70

8

100%

15

(108)

Rechts 4e к

41

27

28

4

100%

5

(120)

22

100%

8

(407)

Totaal

16

12

50

1) Hiervan stemt 8% CPN en 49Z PSP. In de andere kwartielen is het CPN-percentage steeds nul.
2) PvdA, PPR, D'66.
3) VVD + rest.
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ten onder hun lezers; voor de linker pool is dit percentage slechts 5 . De
Volkskrant

-het lijfblad der studenten- wordt door 80°6 der linkse en altijd nog

481 der rechtse studenten gelezen. (Voor een overzicht van de onderzoeksresultaten, zie tabel 4c en tabel 4d, bijlage

p. 561).

Duidelijker nog zijn de verschillen in partijvoorkeur (stemgedrag) zoals
uit tabel 4.25 (p. 350) blijkt. Voor studenten is de politieke voorkeursschaal
dus een goede voorspeller van stemgedrag. Alleen onder de gematigd linkse kiezers (Sociaal Democraten) blijkt een grote diversiteit aan opvattingen1. De
correlatie2 voor tabel 4.?5 bedraagt -.65. Voor HBO studenten(steekproef 6) is
deze samenhang echter aaraierkelijk lager : r = -.30. Voorts valt op dat het
percentage studenten dat geen voorkeur heeft, in het politieke midden het
grootst is (9°Ô en 151), een gegeven dat aansluit bij de geringere politieke activiteit onder deze groep (zie tabel 4.24, p. 350).

Extraparlementaire

activiteiten

Waar het de onconventionele,

extraparlementaire

activiteiten

betreft,

voert de linkerzijde de boventoon. Wij presenteren voorlopig alleen gegevens
voor aankomende studenten, vlak voor de aanvang van hun universitaire studie
ondervraagd.
TABKL 4.26:

Politieke opvatting en deelnamepercentage aan betogingen, aktiegroepen e.d.; aankomende studenten (steekproef 2 ) .

Deelnamefrequentie (V167) regelmatig

af en toe

nooit

Totaal

55

100Z (107)

89.5

100% (174)

POVO (V83)
LINKS 0

8.5

RECHTS

0.5

Totaal

36.5
9

3
chi2 = ЗА.27

77

20
df = 1

281

Ρ < .05

1) POVO, gedichotomiseerd op de mediaan , zoals die voor universitaire studenten (steekproef 4) werd bepaald.
Reeds tijdens hun verblijf op de middelbare scholen blijken studerende jonge
ren ervaring op te doen met betogingen en actiegroepen : 45'» der linkse stu-

1) Van de PAK-kiezers ligt 15% in het eerste kwartiel, 33% in het tweede, 36%
in het derde en 16% in het vierde kwartiel. Voorde overige partijen geldt
een aanmerkelijk geringere spreiding (Men kan deze gegevens berekenen uit
tabel 4.25).
2) Deze Pearson-r correlatie werd steeds op de oorspronkelijke scores berekend
van V83 en V166.
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denton1 heeft op dit punt (enige) er\aring. Het gaat daarbij voornamelijk om
problemen van buitenlandse politiek (zie bzjlage

tabel 4e p. 562). Voor rechtse

studenten is dit percentage aanzienlijk lager.
Bovendien blijkt de verwachting dat men in de toekomst aan acties en be
togingen deel zal nemen onder linkse studenten aanzienlijk hoger

de correlatie

met politieke voorkeur bedraagt .56. (voor nadere informatie zie tabel 4f bijlage p. 562) .
l\ij hebben nu aangetoond,dat er een samenhang bestaat tussen de waarden
die mensen aanhangen (i.e. politieke voorkeur) en de gedragingen die zij (zeg
gen te) vertonen. De centrale hypothese van de Sociale Leer Theorie (SLT) luidt
echter,dat aanmerkelijk betere voorspellingen van gedrag gemaakt kunnen worden
wanneer m

het model veruachtingscomponenten worden opgenomen. Gedrag is immers

-aldus de SLI- de resultante van waarden en verwachtingen. Een comb:natie van de
politieke voorkeur én de verwachtingscomponentcn die in de vorige paragraaf besproken werden, zou dus een hoger verklaiingsgehalte hebben.
De samenhang

tusjen

waarden en

De andersjhezdbaarhezd

veinjarhizngen
van waarden en verwachtingen kan naar situatie

verschillen. Bij langdurige ervaring tenderen mensen ernaar beide componenten
op elkaar af te stemmen
aannemelijk

men zet de tering naar de nering. Bovendien lijkt het

dat wanneer mensen participeren aan collectieve opvattingen-sy-

stemen en zij aldus delen in de ervaring van hun medemensen (huidige en voorgaande generaties), de integratie tussen waarden en veruachtmgen reeds op
voorhand gioter is. Algemeen kan men dus stellen dat de ondeischeidbaarheid van
waarlen en verwachtingen afneemt naarmate het Іесгргосеь vordert. De vordering
van het leerproces wordt bepaald door de individuele ervaring en de mate waai m
geparticipeerd wordt aan de ervaring van groepen (traditie). Met name politieke
overtuigingen venvijzen naar uitgekristalliseerde waarden-systemen.
De empirische resultaten die wij in de voorgaande paragraaf bespraken,
wijzen m deze richting

er bleek een duidelijke samenhang tussen politieke

overtuiging en verwachtingen. Welnu, in de mate uaann waarden en vervvachtingen samenhangen,zal de voorspelbaarheid van gediag na een combinatie van beide
componenten minder toenemen. Men bereikt uel een dieper inzicht in de struc
tuur van politieke voorkeuren door verwachtingselcmenten in de analyse te be
trekken maar, juist naarmate dit inzicht groter is (op basis van hoge corre-

I) Wegens kleine absolute aantallen was een dichotomisering van de POVO-schaal
onvermijdelijk.
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een combinatie minder predictie-winst op.
In de voorgaande paragraaf zijn wij op diverse verwachtingsaspecten in
gegaan. Machiavel1isme, uitstelgedrag en de evaluatie van de Nederlandse samen
leving (Cantrilschaal) bleken een nadere verheldering op te leveren van poli
tieke voorkeuren. De gedragsimplicatieve betekenis van deze constructen is
echter minder duidelijk, en wordt -voorzover wij konden nagaan- in de (onderzoeks)literatuur niet aangegeven. In het theoretische model worden deze schalen
ter nadere adstructie en verduidelijking ingevoerd; ze vallen buiten het strik
te kader van het SLT-onderzoeksdesign.
De gedragsvoorspellende

waarde van de 1-Е

Op de -internaL-extemal

control

schaal

schaal van Rotter gaan wij wel nader in.

In de Sociale Leer Theorie wordt uitdrukkelijk betoogd dat het 1-Е construct
inzicht verschaft in de actiebereidheid van mensen: intern gecontroleerde indi
viduen slaan eerder de hand aan de ploeg. In de vorige paragraaf hebben wij de
ze globale hypothese gespecificeerd: linkse studenten zullen meer activiteit
vertonen naarmate zij meer extern gecontroleerd zijn (en dus geloven in een
moeilijke wereld en de invloed van machtige personen); rechtse studenten zullen
actiever blijken bij interne controle (het geloof in eigen kracht). Voor de
vierde component verwachten wij geen specificatie van het verband: zowel voor
links als voor rechts impliceert het geloof in toeval een rem op activiteit.
Dit impliceert echter nog niet dat de 4 1-Е componenten een surplus

aan

verklaarde variantie zullen opleveren. De onderzoekingen naar politieke activi
teit die wij in de vorige paragraaf bespraken, betrekken alleen de 1-Е schaal
in de analyse. Politieke opvattingen (waarden) worden niet gemeten en dus wordt
niet aangetoond dat het I-E construct, bij'constanthouding'van politieke voor
keur, nog predictieve waarde heeft. Men ging er, zoals wij hebben laten zien,
vanuit dat de 1-Е variabele

'waardevrij' isi Alleen Silvern en Nakamura (1971)

betrekken ook de politieke voorkeur in de analyse: de samenhang van de 1-Е
schaal met politieke activiteit blijkt dan -onder 'constanthouding' van de politieke
overtuiging- naar nul te tenderen? Onze verwachtingen ten aanzien van de gedragsimplicatieve betekenis van het 1-Е construct zijn dan ook niet al te hoog

1) Onderzoekingen waarin de politieke geladenheid van het 1-Е construct werd
aangetoond, gaan niet in op gedragsimplicaties.
2) Silvern en Nakamura (1971) gaan hier weliswaar niet op in, maar een bere
kening van partiële correlaties uit de gegevens die zij vermelden, maakt
dit duidelijk.
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gestemd. De samenhang tussen de I-E componenten en politiek gedrag zal, bij'constanthouding'van politieke voorkeur, veelal verdwijnen.
De onderzoeksresultaten zijn conform deze verwachting: slechts enkele
correlaties tussen 1-Е en activiteit blijken na'uitpartialisering'substantieel
(r >.20, ρ <.05·, zie tabel 4g, bijlage,

p. 563). Al deze samenhangen zijn ove

rigens conform onze hypothese: linkse studenten zijn actiever bij externe con
trole, rechtse studenten zijn vooral bij interne controle actief. Wanneer wij
onze eisen iets lager stellen (.o5<p<.15) neemt het aantal correlaties bedui
dend toe. Wij zien nu dat links georiënteerde studenten actiever zijn,naarmate
zij meer geloven in een moeilijke en onrechtvaardige wereld; voor rechtse studenten geldt het omgekeerde. Bovendien blijkt dat rechtse studenten eerder actief zijn,als zij niet geloven in het toeval en de macht van andere personen in
hun omgeving. Linkse studenten nemen eerder aan acties deel (of zijn eerder bereid daartoe) naarmate zij minder in het toeval geloven maar
in machtige anderen.Tot zover worden onze hypothesen gesteund.

meer
Bij conventio-

nele politieke gedragingen en bij informatief gedrag zijn de correlaties voor
linkse studenten -alhoewel laag- eerder tegengesteld aan onze verwachting.
Wij

zouden

willen concluderen dat de gedragsimplicatieve betekenis

van het I-E construct niet groot is. Zelfs wanneer de door ons aangebrachte onderscheiding in vier componenten wordt toegepast, zijn de correlaties laag.
Over het algemeen echter wijzen de geconstateerde verbanden in de richting van
onze hypothese.

Samenvatting:

politieke

waarden, veruaahtingen

en gedragingen

1) Conventioneel politiek gedrag blijkt frequenter voor te komen bij
studenten met extremere opvattingen; dit geldt vooral voor links maar ook
voor rechts.

In het politieke midden wordt minder aan verkiezingen deelgenomen,

hebben krant en opinieblad minder belangstelling en is het percentage 'partijlozen'

qua stemgedrag en lidmaatschap het grootste.
2) De partij waarop men stemt en de bladen die men leest, blijken per

politieke gezindheid duidelijk te verschillen. De POVO-schaal bleek aldus een
valide instrument. Met name de correlatie tussen POVO en partijvoorkeur was
hoog voor universitaire studenten (verklaarde variantie : 42°Ó) . Voor HBO-studenten bleek de voorspellende waarde echter aanzienlijk lager te zijn (verklaarde variantie 90δ).
3) Onconventioneel politiek gedrag (deelname aan acties en betogingen)
komt practisch alleen voor bij linkse studenten. Op dit punt werd voorlopig al-
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leen ingegaan op activiteiten die tijdens de middelbare school periode ont
plooid werden.
4) De gedragsimplicatieve betekenis van de verwachtingsvariabelen is ge
ring. Voorzover enige samenhang uit onze gegevens naar voren kwam, was dit
meestal conform onze hypothese: linkse studenten zijn politiek actiever naarmate
zij zich meer extern gecontroleerd voelen. Hun rechtse collega's ontplooien meer
politieke activiteit bij interne gecontroleerdhcid.
PAR.

4.2.1.3

DE POLITIEKE

OPVATTING VAN UNIVERSITAIRE

STUDENTEN VERSUS DE

NEDERLANDSE BEVOLKING EN (STUDERENDE) LEEFTIJDGENOTEN

Dat de politieke voorkeur van studenten zich in de loop der jaren dras
tisch gewijzigd heeft, hebben wij reeds uitvoerig aangetoond (zie hoofdstuk
III, p. 226) Drie zaken vielen daarbij op: 1. een afnemende belangstelling voor
de confessionele partijen, met mime in Nijmegen (tot 1976; vanaf dat moment is
een lichte stijging waarneembaar). 2. een ongeveer gelijkblijvende aanhang voor
de linkse partijen (CPN en PSP). 3. een toenemende interesse voor het gematigd
linkse blok die, na het aanvankelijke succes van D'66, gelijkelijk ten deel
valt aan PvdA en PPR.
Ook voor de Nederlandse bevolking is het politieke ontzuilingsproces
aanwijsbaar; daar werkt dit proces echter naar twee kanten en heeft het met na
me de laatste jaren een winst opgeleverd voor de W D . Bij studenten neemt de
aandacht voor de 'liberale'

partij eerder af.

Stemgedrag.
De resultante van deze ontwikkelingen is een toenemende divergentie in
stemgedrag tussen universitaire studenten en het totale electoraat. Men kan
zich nu afvragen hoe de politieke opvattingen en partijvoorkeur van universi
taire studenten zich verhouden tot de opinies en preferenties van studerende
en niet-studerende leeftijdgenoten.'Wellicht immers is de gesignaleerde ontwik
keling kenmerkend voor de totale groep van jeugdige kiezers. Tabel 4.27
(p. 356) geeft de benodigde informatie.
Uit deze gegevens kunnen wij inderdaad vaststellen dat jongere kiezers
enigszins afwijken in hun voorkeur voor politieke partijen: zij hebben minder
aandacht voor de confessionele partijen en geven iets vaker de voorkeur аал
'linkse' partijen1 (CPN, PSP, PvdA, PPR, D'óó) dan oudere kiezers. Deze verschil1) Enquêtes leveren over het algemeen een te lage schatting op van de CPN-aanhang. Dit lijkt ook voor onze gegevens het geval.

TABEL 4.27:

Voorkeur voor politieke partijen, voor Nijmeegse studenten, Nijmeegse studenten HBO,
niet studerende leeftijdgenoten en de Nederlandse bevolking.
I

^~~~---~-^^^ Onderzoeksgroepen

Partijvoorkeur

^~~~~--~-^^^

Nijmeegse
studenten
1974
1976

II
III
Nederlandse Nederlandse
studenten
bevolking
HBO
<30 jr>18 jr
1975
1974
1976

IV
Nederlandse
bevolking
230 jr
1974
1976

Links (CPN, PSP, SP)

21

21

9

3

6

1

1

Sociaal democraten (PvdA, PPR, D'66)

58

53

56

56

44

40

34

CDA (KVP, ARP, CHU)

11

18

17

19

25

39

42

Rechts (VVD + rest)

10

8

18

22

25

20

23

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Totaal
% (nog) geen voorkeur
N
I, II

5

24

40

31

29

18

20

172

172

305

130

130

392

392

: Het onderhavige onderzoek, respectievelijk steekproef 5 en 6, V166.

III, IV: Onderzoek Nederlandse Stichting voor Statistiek, januari 1976, zie bijlage

V28 en V29,
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len zijn significant (de contmgentiecoéfficiênten (C) tussen kolom III en IV
schommelen rond .20, zie bijlage,

tabel 4h, p. 564) en zijn waarschijnlijk pas

recent ontstaan: een enquête onder jeugdige kiezers -uitgevoerd door de Vrvje
Universiteit

te Amsterdam- liet zien dat m

1967 over beide bevolkingsgroepen de

uitgebrachte stemmen nog ongeveer gelijk verdeeld waren (Lammers 1970, p. 67).
De HBO studenten1 wijken in geringe mate af van de partijvoorkeur van de
gemiddelde Nederlandse jongere (< 30 jaar) én hun universitaire collega's. Zij
nemen een middenpositie in tussen beide groepen. Geordend van links naar rechts,
ontstaat dan het volgende beeld:
SCHEMA 4.11:

1

Het stemgedrag van universitaire studenten, HBO-studenten, de gemiddelde Nederlander <30 jaar >18 jaar en de gemiddelde Nederlander à30 jaar.
.30 .30

1
universitaire «
stude nten
4

I t

»HBO^
_
studenten
.14

.15

3
gemiddelde
-> Nederlander
<30 j r . >18 j r .
•r

.28 .28 .30 .28

¿t

.19
.20
.20
.22

gemidclelde
Neder Lander
5.30 .

.41 .40 .38 .38
Contingentie- coëfficiënten

(bijlrge, t a b e l Ah, p . 564

De oidcnmg die aldus volgens de contmgcntiecocfficient ontstaat, komt er kort
gezegd op neer dat universitaire studenten linkser stenmen dan HBO-studenten,
die op hun beurt linkser stemmen dan de gemiddelde Nederlandse jongere. De
laatste neigt meer naar links dan de gemiddelde Nederlander ouder dan 29 jaar.
Zeer verrassend is voorts het bijzonder hoge percentage HBO-studenten
dat (nog) geen partij-voorkeur uitspreekt. Terwijl bij de andere groeperingen
20 á 30o (nog) m e t weet naar welke partij bij de komende verkiezingen de voorkeur uit zal gaan, bedraagt dit percentage voor HBO-studenten 40! De leeftijd
van HBO-crs blijkt hier geen bepalende factor- ook van de stemgerechtigden onder hen weet 40Ô (nog) niet naar welke partij de voorkeur uit zal gaan. De
overgrote meerderheid (80o) is overigens wel van plan aan de komende verkiezingen deel te nemen (V 165, steekproef 6).

1) Wanneer in dit verslag gesproken wordt van 'studenten' zijn steeds universitaire studenten bedoeld. De HBO-student zal steeds als zodanig benoemd
worden.

00

"/.'-'

(.лг

Dt K^middclflcn v i n I'OVO-items vnor Sijnotgse studenten 1975 (ь tt-ckproi f 4 ) , Nijmeigse HBO-studen ten 1975 (steekproef 6) en de Nederlandse be
v o l k i n g (Ned*-rl .ind^e S t i c h t i n g voor S t i t i s t u k , j a n u a r i 1976, zie b^urajc
par 2 3 V6 c/ra V27.

•'OVO (politieke vtHirkeur

A
gemiddelde
Nijmeegse
studenten
1975

items)

1. Vuor de oplossmp, vin problemen in de sJmenleving hibhen *e geen politieke prot ramma'b rodig manr etn wi Ibkrat lit ige leider.
2. De mensen zijn van nature ongelijk, er ¿ijn Iciderb en volgelinptn.
3. Het naat m e t goed met onze ьатепіе іпр, er is te weinig eerbeid voor noraal
gekaft.
t*. Gtiiin, moraal

tn fatsnen moeten de fundimenten van onze maatschappij

С
gemiddelde
Nederlan
ders < 30 jr
1975

D
gemiddelde
Nederlan
ders > 30 jr
1976

5.7

5.?

4.2

3.4

4.3

4.1

3.0

2.6

en

blijven.

5. De ovtrheid іь ten organisatie die oncstann is door samtnuerking van alle mensen.
6. l e d e r t m moet gelijke kansen hebben, maar iemand die meer prtsttert, heeft er rerht
op ran r te verdienen.
7. Als men ln on?e ingi-Wikke 1de wereld te wt ten wil komen wat er werkelijk gaande 1b,
kan men lut besti luisteren naar deskundigen.
8. Om do problemen van de toekomst aan tü kunnen motten we boven alles vertrouwen op
de wetensdiap en de iLihnii-k.
9. De nodige verbettringen in ûn7e samenleving moeten zoveel mogelijk via bet parlement
tot stand worden g e b r ü h t .
10. Armoede, onreclic en onderdrukking i-ijn ook m onze samenleving nog aanwezig, maar
ze zullen geleidt lijk verdwijnen.
11. Onze maatsilnppij is zeer onreehtvairdig en moet daarom veranderd worden door allen
die / u h hiervan bewust rijn,
12. Alleen als men de huidige samenleving vervangt door een echt socialistische maatschappij heeft iedereen gelijke kansen op ontplooiing.
13. De arbeiders bij ons en de arme boeren in de ontwikkelingslanden moeten tesamen met
alle a n d i η onderdrukte (roepen op de wereld een revolutie beginnen.
\l*. Ons hele economist he sjsteem is erop gericht enkelen bij ons te verrijken door uit
buiting van de arme tanden.
IS. De idialt maatschappij bestaat int kleine grotpen van mensen die zichzelf in volle
dige vrijheid besturen en zelf beslissen over alles wat hen aangaat.
Iti. Onze irmtschappi) zou vervangen moeten worden door een samenleving waarin de staat
is afgeschaft en alles spontaan vanuit de mensen zelf ontstaat.
Steekproefgrootte

В
gemiddelde
Nijmeegse
HBO'ers
1975

t >2.33
p«.01*
T-toetsen
А А А В В
В С D С D

С

D

Aldus Hagendoorn (1970,
1976) worden de items
indicatief geacht voor
de volgende politieke
sy sternen

* * * *A * D
* I * * * 2)

fascisme
fascisme

5.5

5.2

3.6

2.7

4.9

4.5

2.6

1.8

4.7

4.5

3.1

3.1

4.3

3.7

2.3

2.1

4.5

4.6

Э.З

2.9

4.3

4.2

3.4

3.1

2.θ

3.3

2.9

2.8

* * * * 3) conservatisme
* 4) conservatisme
* * * * 5) liberalisme
* * * * * 6) liberalisme
* * * ** 7) pragmatisme
* * * * A) pragmatisme
9) gem.itιgd socialisme
*
*

4.0

4.0

3.8

3.8

10) gematigd socialisme

3.5

3.7

3.7

3.5

3.7

3.7

4.2

4.4

5.2

5.0

5.6

5.8

3.5

3.7

4.1

4.3

4.5

4.5

4.8

4.7

4.6

4.2

5.1

5.1

N =• 195

N = 305

N = 130

N = 392

X * * * *

II) radicaal socialisme

***

12) radicaal socialisme

* * t

13) communisme

** *

14) communisme
5) anarchisme

*

* * t

¡l) Voor de Nederlandse bevolking (C en D) werden de POVO-items enigszins gewijzigd. Deze vereenvoudigde versie wordt in de tabel gepresenteerd. Dat de
j
herformulering ntet tot wezenlijke veranderingen in de inhoud geleid heeft, teert een vergelijking met de POVO-versie die in par. 4.1 4 1 werd vermeLc

6) anarchisme

I
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voorkeur

Om na te gaan in hoeverre de gesignaleerde divergentie in partijvoorkeur
tussen studerende en niet studerende jongeren en de rest van de Nederlandse bevolking gepaard gaat met verschil in politieke ideologie,werden de items van de
Politieke

Voorkeursahaal

(POVO) aan de betreffende bevolkingsgroepen voorgelegd.

De daaruit resulterende onderzoeksgegevens die in tabel 4.28 (p. 358) vermeld
zijn,

spreken voor zich. Wij bepalen ons hier tot enkele opmerkingen. Jongere

Nederlanders wijken enigszins af van hun oudere landgenoten: zij hebben minder
waardering voor conservatief geladen items (no. 1 t/m 4). Voor het overige is
er grote overeenstemming. Het verschil in opvatting tussen de -vrijwel eensgezinde- studentengroepenngen enerzijds en de overige Nederlanders anderzijds,
ligt primair in een duidelijk
(1 t/m 8) en een iels

lagere

waardering van de studenten voor rechtse

hogere waardering voor linkse slogans (12, 13, 14, 16).

De in het politieke midden gesitueerde opvattingen worden gelijkelijk

gewaar-

deerd (9, 10, 11). Met name is er grote overeenstemming over de wenselijkheid
van onze parlementaire democratie (item nr. 9). HBO-studcntcn scoren hier weliswaar significant hoger, er is echter geen ander item waannee zij het dermate
eens zijn.

Crosn-nationale

gpgwcms

Hoe staat het met de politieke voorkeur van Nederlandse studenten in
internationaal

verbond

zou men zich tenslotte kunnen afvragen. Js de Nederlandse

student linkser of rechtser dan zijn buitenlandse collega's? Er is op dit punt
weinig bekend. Het internationale studentenonderzock dat in 1967 op een congres
van polcmologen (Tallberg, Zweden) werd opgezet en waarvan Boekestijn e.a.
(1969) en Klandermans (1972) de Nederlandse gegevens analyseerden, is wat betreft de cross-nationalc vergelijking nooit voltooid. Kei kunnen wij enige gegevens over Europese studenten rechten en economie vermelden, die uit een onderzoek van Cornells (1970, p. 156) -in 1968 gehouden- naar voren komen. Het
percentage linkse studenten (communisten, socialisten en pacifisten) is voor de
verschillenden landen als volgt: Frankrijk 46°, Duitsland 451, Nederland 381,,
Italië SS», België

27% en Engeland 260ó. Dat de linkse studentenbeweging in deze

fase vooral in Frankrijk en Duitsland aansloeg, zien wij in deze cijfers bevestigd. Naar goede vaderlandse gewoonte nemen de Nederlandse studenten een middenpositie in. Sinds het einde van de 60-er jaren is -wij wezen daar reeds meermalen op- het politieke decor echter duidelijk gewijzigd. Met name is het zeer
de vraag of de duidelijk grotere aanhang van christelijke partijen die Cornells
onder Belgische en Nederlandse studenten waarneemt (respectievelijk 32?, en 241)

TABEL 4.29-

Een overzicht van stemgedrag (% PvdA, PPR, PSP en CPN) per faculteit, voor Amsterdam (1963, 1964,
1968), Leiden (1963, 1964, 1968), Nederlandse studenten (1968, 1968, 1969) en Nijmegen (1967, 1968,
1974, 1976).

%
PvdA, PPR, PSP, CPN
Sociale wetenschappen

^

I
II
Amsterdam
1963 1964
45

49

III
GL
1968

IV
VU
1968

68

54

V

VI
VII
Leiden
1963 1964 1968
22

34

39

Letteren, wijsbegeer
te, theologie, socia
le geografie

VIII

IX
X
Nederland
1968 1968 1969
40

51

XI
1967

XII XIII
Nijmegen
1968 1974

XIV
1976

66

25

39

94

91

55

441)

53,)

75

66

Η

Wis- en natuurkunde

49

30

35

31

30

48

33

41

77

88

Rechten

38

25

24

19

19

32

14

19

71.5

47

Э

38

Medicijnen
N

22
327

325

172

72

99

DO

93

Π 26

627

28

23

23

61

60

998

418

907

167

167

I, II, V, VI
: Lammers, 1967/68, p. 152.
Ill, IV, VII, IX: Boekestijn e.a., 1969, p. 27, 29, 21, 13.
VIII
: Lammers, 1970, p. 72.
Χ
: Welters, 1971 , p. 254.
XI, XII
: Hendrikse, Noldus, zie bbjlage 2.2 (V14 enV15).
XIII, XIV
: Het onderhavige onderzoek (steekproef 5), V5 en V166.
De percentages zijn steeds berekend op het total e aantal studenter dat een voo rkeur voor een politieke partij
heeft.
1) Alleen berekend voor de letterenfaculteit.

hi

Ρ

ζ
t-

m

en
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nog actueel is. Gegevens van recente datum zijn helaas niet voorhanden.
Samenvattzng . de роЪгЬьеке opvatting

van universitaire

Nederlandse bevolking en (studerende)

studenten versus de
leeftijdgenoten

1) Universitaire studenten stemmen eerder op linkse partijen dan HBOstudenten die op hun beurt ccidcr naar links neigen dan een gemiddelde Neder
lander tussen de 18 en 30 jaar. De laatste groep wijkt wederom (naar links) af
van de gemiddelde Nederlander ouder dan 29 jaar. Het lijkt aannemelijk dat deze
verschillen recentelijk zijn ontstaan· voor studenten in het midden van de 60er jaren en voor hun niet studerende leeftijdgenoten m de daarop volgende
periode.
2) Studenten hebben -als totale groep- geen uitgespioken voorkeur voor
een linkse ideologie. Opvallender is de hogei waardering van de gemiddelde
Nederlander voor rcchts-autoritaire denkbeelden (item nr. 1 en 2 ) .
3. In Europees verband neemt de Nederlandse student -althans voorzover
de gegevens reiken en die zijn zeer bepeikt qua omvang en actualiteit- een
middenpositie in. Hij JS minder links dan zijn franse en Duitse collega's en
minder rechts dan Belgische en Engelse studenten.
PAR. 4.2.1.4

POLITIEKE OPVATTINGLN VAN STUDENTEN NAAR STUDIERICHTING EN
JAARGANG

Studierichting

en politieke

opvatting

Dat studenten naar studierichting zeer uiteenlopende politieke sympa
thieën koesteren, mag algemeen bekend woidcn verondersteld. Zo tenderen studenten m de sociale wetenschappen over het algemeen meer naar links en krijgen
ideeën van rechtse signatuui grotere bijval onder juristen

en medische stu-

denten. Buitenlandse onderzoekers komen tot vergelijkbare resultaten (zie bijvoorbeeld Lipset 1468 p. 1 7 0 en Peterson 1968 p. 293 e.V.).
Ten onzent lijken deze verschillen van recente datum. Na een onderzoek
onder Nijmeegse studenten concludeerde Kanen (1469, p. 71) "dat er geen verschil blijkt te bestaan tussen politieke gezindheid

en de keuze voor een

bepaalde studierichting". In latere jaren komt hierin duidelijk verandering.
label 4.29 (p. 360) laat enkele onderzoeksresultaten de revue passeren (De gegevens die Kanen veizamelde, konden -vanwege een wat ongebruikelijke presentatie- helaas niet woi den verwerkt).
Op de eerste plaat1- w i t op dat aan alle

faculteiten de voorkeur voor de

linkse partijen beduidend is toegenomen. Op practisch alle Nijmeegse facultei-
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TADEL 4.30.

De voorkeur voor politieke partijen over 1976 (steekproef 5), de
gemiddelde POVO en POIN score over 1975 (steekproef 4) naar stu
dierichting voor Nijmeegse studenten.
Letteren,
filosofie,
theologie,
Sociale
wetenschap sociale
Wis- en na
geografie tuurkunde
Rechten
pen

Studie
richting
V5
gemiddelde
POVO V83
POIN V84

48

53

58

64

Medicijnen Totaal
60

55

56

56

59

59

57

(66)

(30)

(30)

(23)

(46)

Links1·1

33

18

9

Sociaal
democraten

61

57

68

CDA

4

17

9

18

1 1

Rechts

2

7

14

19

21

10

Totaal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

(57)

(30)

(22)

(21)

(37)

(167)

N

57

P9

ri

Partijvoor
keur V166

1) L^nks
Rechts

= PSP, SP, CPN
= VVD + rest

lABl L 4.ύ1

9.5
62
9.5

9

21

52

58

Sonaal
democvalen = PvdA, PPR, D'66
'ΏΑ = KVP, АКР, CHU

De voorkeur voor politieke partijen over 1974 en 1976 (steel proef
5) en de gemiddelde P0V0 en POIN over 1975 (steekproef 4) naar
jaargang van Nijmeegse btudenten.

ІЧ) 1 ^---^,^^ laargang V8
litieke paï^---^^^
tijvoorkeur V16b
~~-^_^ <2e jaars 3e,4e jaars 5e,6e jaars ì7e jaars

Totaal

Links

13.5

24

16

26

21

Sociaal democraten

50

57

72

63

58

CDA

23

10

3

4

1 1

Rechts

13.5

9

9

7

10

Totaal

100%

100%

100%

100%

100%

(33)

(61)

(33)

(29)

(156)

gemiddelde
P0V0 V83

60

54

50

54

55

POIN V84

59

56

58

57

57

(51)

(61)

(42)

(41)

(195)

N

Toets lineanteit POVO: Eta = .21, r = -.15, N = 195; df binnen = l^A;
df afwijking lineariteit = 2; F = 2.1; n.s. Zie voor nadere toelichting Blalock 1960, p. 311-317, Nie е.a. 1975, p. 259-261.
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ten stemt momenteel een duidelijke meerderheid der studenten links van het cen
trum. Wij wezen er in Hoofdstuk III al op dat stnds

de grote verschuivingen in

de 60-er jaren de partijvoorkeur ongeveer stabiel is,maar de aanhang voor het
CDA sinds 1974 onder Nijmeegse studenten weer toeneemt. De opvallende verande
ring in stemgedrag onder rechtenstudenten (zie kolom XIV) vindt hierin haar
verklaring.
De linkse voorkeur op de sociale faculteit blijkt -met uitzondering
voor Amsterdam (kolom I en II)- pas aan het einde der zestiger jaren te ont
staan. In Nijmegen kent tot 1968 de letterenfaculteit1 het grootste percentage
linkse kiezers en zijn de progressieven onder sociale wetenschappers nog duide
lijk in de minderheid (kolom XI en XII).
Voor Nijmeegse studenten anno 1975 kunnen wij vvat uitvoeriger rapporte
ren (zie tabel 4.10, p. 362). De onderzockgegevens leveren een bevestiging op
van de conclusies die Boekestijn e.a. (1969), lammers (1970), Welters (1971)
en Klandermans (1972) reeds eerder hebben gemeld

aan de linker pool staat de

sociale faculteit dan volgen letteren, filosofie, theologie en sociale geogiafic (samenvoeging bleek hclaas onvermijdelijk), vervolgens wis- en natuurkunde
en tenslotte rechten en medicijnen (de rechteipool). Zoals wc reeds eerder heb
ben gemeld is bovendien opvallend, dat de gematigd linkse partijen op alle

fa

culteiten de boventoon voeren. Een duidelijke scheidingslijn tussen de typische
beroepsopleidingen (lechten en medicijnen) en de overige faculteiten zoals
lammcrs (1970 p. 77) die aangeeft, valt op basis van onze gegevens niet te ont
dekken.
Tenslotte zij opgemerkt dat de scores voor politieke interesse elkaar
nauwelijks ontlopen.
Jaargang

en роігіъеке

opvatting

Men kan zich nu de vraag stellen,of de politieke gezindheid van studenten
tijdens hun studie verandert en/of de invloed van de universitaire omgeving
hierbij de bepalende factor is. De plotselinge ruk naar links die de 60-er ja
ren te zien geven, duidt m deze richting. 'In 24 uur' werden grote groepen
Mijmeegse studenten van rooms rood. Dat de universitaire situatie een bepalende
rol hierbij heeft gespeeld en nog steeds van invloed is op de opvattingen van
studenten, lijkt evident. Dit impliceert echter niet, zoals Lammers (1970) het
bondig formuleert, dat de universiteit "een politieke leerschool" is en dat de

1) Voor 1974 en 1976 (kolom XIII en XIV) was het - gezien de kleine absolute
aantallen - niet mogelijk de letterenfaculteit apart te beschouwen.
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opvattingen van studenten veranderen naarmate zij langer aan de universiteit
studeren. Op dit laatste punt gaan wij hier nader in. De vraag luidt dus of de
politieke gezindheid van studenten bij het klünmen der jaren verandert.
Een methodologische

waarschuwing

Het is duidelijk dat slechts longitudinaal

dient aan onze analyse vooraf te gaan.
onderzoek een afdoend antwoord op

de hier gestelde vraag kan geven. Als men wil weten of mensen naarmate zij ouder
worden van opvatting veranderen,moet men dezelfde personen over een aantal jaren volgen. Op een enkel punt beschikken wij over een dergelijke waarneming;
meestal echter baseren wij onze conclusies op croes-seationele

data: gegevens

verzameld op eenzelfde tijdstip voor personen van verschillende leeftijd. Deze
beperking in het researchdesign -die in sociaal wetenschappelijk onderzoek
vaak onvermijdelijk is- geeft de interpretatie van de nu volgende gegevens een
voorlopig karakter. Bovendien zullen wij ons bij de anal y se van longitudinale
gevens beperken tot de analyse van gemiddelde
anderingen dus) en de Pearson-r.

scores voor groepen

(een maat voor samenhang en niet

ge-

(netto-vervoor gelijke-

nis; zie ook p. 371).
Kanen (1969 p. 61) en Ucltcrs (1971, p. 296) constateren geen samenhang
tussen politieke opvatting en studiejaar. Een enquête die in 1968 onder Nijmeegse studenten gehouden werd (llcndrikse, Noldus 1968, zie bijlage par. 2.2),
geeft hetzelfde beeld te zien. Pearson r-correlaties die wij op deze gegevens
berekenden tussen jaargang van studenten m h m partij voorkeur (1 967 en 1968) bleken
bijzonder laag en niet significant. Lammers (1970, p. 88) komt tot iets andere
resultaten en vermoedt een lichte tendens tot 'verlinksing' onder studenten
die echter aan het einde van de studietijd weer om

zou

slaan.

ste betreft wordt uitdrukkelijk gesproken van een "verantwoorde
de gegevens voor 6e en 7e jaars (het moment van de

Wat het laatgissing" omdat

ombuiging) statistisch

niet voldoende betrouwbaar zijn (Lammers 1970, voetnoot 22 p. 109). Daar komt
echter nog bij dat de verschillen tussen de jaargroepen bijzonder klein zijn
en geen rekening gehouden is met de variant i e rond deze gemiddelden. Het geheel
overziende lijkt het ons alleen gerechtvaardigd van een zeer lichte tendens tot
verlinksing te spreken. De

overigens niet significante

samenhangen die uit de

onderzoekingen van Kanen, llcndrikse en Noldus naar voren komen wijzen in dezelfde richting.
Onze onderzoeksresultaten sluiten hierbij aan, zoals tabel 4.31
(p. 362) te zien geeft.
Inderdaad kan gesproken worden van een (lichte) toename van het aantal linkse
kiezers en is er enige samenhang tussen politieke opvatting (POYO) en jaar-
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gang. Duidelijk lijkt te meer dat studenten slechts

3 6 5

m де г де mate van poli

tieke opvatting verschillen. Voor wat onze onderzoeksresultaten betreft is de
afname van het percentage CDA-stemmen het meest opvallend. Dat studenten vlak
voor hun afstuderen ъесг meer naar rechts tenderen en zich aldus gaan voorberei
den op hun terugkeer m de maatschappij, kan niet worden geconstateerd

de ge

ringe afwijking van Imcariteit die werd vastgesteld blijkt niet generaliseer
baar.
Ook de longitudinale gegevens waarover wij beschikken laten een lichte
tendens naar links zien. Vóór de aanvang van de studie is het gemiddelde van
de ondeizoeksgroep die tweemaal onderviaagd werd (N = 140, doorsnede steekproef 2 en 3), voor politieke vooikeur (\83) S9 en vooi stemgediag (VI66) 34.
Na een jaar zijn deze cijfcis respectievelijk 58 en 31. De correlatie tussen
beide meetmomenten bedraagt achtereenvolgens .76 en .71 (Pearson-r).
lammers (1970 p. 44), die niet beschikte over gegevens voor aspirantstudenten (vlak vooi hun komst op de universiteit ondervraagd), kon een drastische verandering in politieke gezindheid van middelbare school naar universiteit bijgevolg niet uitsluiten. Onze resultaten geven de indicatie dat de politieke mening reeds voor de aanvang van de universitaire studie gevormd is
en ook in het eerste studiejaar nauwelijks aan verandering onderhevig is.
Studveriahtinq,

jaargang

en роЪгіьеРе

opjattbng

Uielke samenhang is er tussen jaargang en politieke gezindheid per stu
dierichting, dient men zich vervolgens af te vragen. Wellicht immers worden
studenten aan linkse faculteiten linkser en studenten aan rechtse faculteiten
rechtser bij het klimmen der jaren. Lr zou dan sprake kunnen zijn van een
atftaatte

spe-

van het verband naar studierichting. De correlatie tussen jaargang en

politieke opvatting kan in een dergelijk geval voor de totale

populatie gelijk

zijn aan nul. Het politieke klimaat per faculteit zou dan de bepalende factor
zijn en bovendien zouden aldus de eerder gesignaleerde verschillen per facul
teit verklaard kunnen worden.
Evenals

Lammers (1970, p. 88) komen wij echter tot de vaststelling dat

de tendens tot 'verlinksing' voor de meeste faculteiten geldt. De r- correla
ties tussen jaargang en politieke voorkeur (POVO) geven -in meerdere of minde
re mate- steeds dezelfde tendens· sociale faculteit r = -.07, wis-en natuur
kunde r = -.24, rechten r = .07, medicijnen r = -.20 (steekproef 4, N = 195).
Dit gegeven impliceert tevens dat de grote velschillen naar politieke gezind
heid per faculteit waarschijnlijk bepaald worden door zelfselectbe

linkse

studenten prefereren linkse faculteiten, rechtste studenten kiezen navenant.
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TABEL 4.32:

Gemiddelde POVO en POIN scores en partijvoorkeur voor aankomende
studenten (steekproef 2).

Gemid
delde
Studierichting POVO
V83
V5

Partiivoorkeur V166
Gemid
Sociaal
delde
demo
POIN
Ζ geen
CDA Rechts Totaal voorkeur
V84
Links craten

N

Tandheelkunde

71

58

2.5

22.5

22.5

52.5

100%

Rechten

68

58

8

39

17

36

100%

4

(78)

Nederlands

55

58

24

57

5

14

100%

5

(21)

5

100%

6

(47)

100%

12

(66)

7

100%

10

(30)

18

100%

9

(282)

Psychologie

55

60

36

55

4

Pedagogiek

54

59

23

68

9

Sociologie

48

56

48

41

4

Totaal

TABEL 4.33:

60

58

22

48

12

17.5

(40)

Politieke voorkeur van HBO-studenten, naar jaargang en studierich
ting (steekproef 6).

Studierichting
V5

Opleidingen voor
Medische oplei leraar, onderwijdingen1 )
zerD

POVO V83

62

POIN V84
N
Jaargang V8

Sociale oplei
dingen' )

57

43

Totaal
56

61

52

54

55

(150)

(113)

(42)

(305)

eerstejaars

tweedejaars

POVO V83

58

55

56

53

56

POIN V84

61

53

52

48

55

(127)

(87)

(65)

(26)

(305)

N

derdejaars

vierdejaars

Totaal

1) Medische opleidingen:
- Stichting tot Opleiding voor Laboratoriumpersoneel, Arnhem, Nijmegen
- Katholieke Hogere School voor Verpleegkundigen, Nijmegen
- Opleiding Fysiotherapie, Nijmegen
- School voor Beroepsonderwijs 'De Schutse', Nijmegen (diëtiek)
Lerarenopleidingen:
- Katholieke Pedagogische Academie, Nijmegen
- Christelijke Pedagogische Academie, Nijmegen
- Nieuwe Lerarenopleiding, Gelderse Leergangen, Nijmegen
Sociale opleiding:
- Academie voor Educatieve Arbeid 'De Kopse Hof', Nijmegen
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Zo blijkt, wanneer wij de gegevens voor partijvoorkeur (tabel 4.30, p. 362)
horizontaal percenteren, dat van de linkse studenten 57°6 voor een der sociale
wetenschappen gekozen heeft en slechts 10°s voor medicijnen of de rechtenstudie.
Voor sociaal democratische kiezers zijn deze percentages 35 en 18; CDA: 12 en
47 en voor rechtse studenten 6 en 65!
Dat het inderdaad om zelfselectie gaat blijkt te meer wanneer wij de
politieke gezindheid van aspirant-studenten

beschouwen in tabel 4.32 (p. 366).

Extremer dan tussen de faculteiten het geval was en al

ббг de aanvang van de

studie, blijken zeer grote verschillen naar politieke voorkeur en stemgedrag
tussen de hiergenoemde studierichtingen. De eenzijdige recrutering van de so
ciale wetenschappelijke studierichtingen valt daarbij het meeste op. De scores
voor politieke interesse zijn ongeveer gelijk.
HBO-studenten
Ook bij de hogere beroepsopleidingen constateren wij hoe de politieke
gezindheid bij de studierichtingen van links naar rechts loopt volgens het ge
ijkte patroon: rechts de medische, links de sociale studierichtingen en daar
tussen de overige opleidingen (zie tabel 4.33, p. 366).
Bovendien constateren wij wederom een lichte neiging naar links over de
jaargangen. Per studierichting is er nu wél enig verschil: de correlatie voor
de sociale opleiding is -.15, voor de lerarenopleiding -.09 en voor de medische
opleiding .00. Naarmate het politieke klimaat linkser is neemt de samenhang
tussen jaargang

en POVO dus enigszins toe. De verschillen zijn echter te klein

om een ondubbelzinnige conclusie te kunnen trekken.
Opvallend is wel, de per jaargang duidelijk toenemende politieke belangstelling (POIN).
Samenvatting

: politieke

opvat tingen van studenten

naar studierichting

en

jaargang

1) De politieke gezindheid van studenten is waarschijnlijk in grote lijnen reeds bepaald wanneer zij met hun universitaire studie beginnen. Daarna
vinden over het geheel genomen geen drastische 'bekeringen' plaats. Wel blijkt
de sympathie voor links politieke ideeën en partijen voor ouderejaars iets groter dan voor jongerejaars. Het lijkt aannemelijk dat dit er op duidt, dat studenten -tijdens hun verblijf aan de universiteit- de bakens een weinig naar
links verzetten. Een ombuiging van deze tendens, vlak voor het einde van de
studie werd niet geconstateerd. Ook per studierichting blijft de genoemde tendens gehandhaafd. Er zij nogmaals op gewezen dat het hier gehanteerde researchdesign niet ideaal is. Onze conclusies zijn gebaseerd op de netto-veranderingen
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die -voor het overgrote deel- in cross-seatzonele

data waargenomen werden. Er

zijn nauwelijks gegevens bekend uit Іопдгіиагпааі

onderzoek.

2) Veel grotere diversiteit aan politieke opvattingen constateren wij
tussen de faoulteiten en studierichtingen

de sociaal wetenschappelijke facul

teit is duidelijk meer links van signatuur en onder studenten rechten en medi
cijnen komen vaker opvattingen uit het andere politieke kamp voor, alhoewel
ook daar de groep sociaal democraten de grootste is. Deze tegenstellingen zijn
waarschijnlijk pas m

de zestigei jaren gegroeid en gelden voor alle jaargroe

pen.
3) De universiteit is geen politieke leerschool, zij biedt weliswaar het
kader waarin de student zich beweegt (het politieke klimaat op de faculteiten),
maar het verblijf aan de universiteit is -over jaargangen heen- nauwelijks van
invloed op de gemiddelde politieke opstelling van studenten.Deze anticiperen
juist op dat politieke klimaat, hun studiekeuze is (zeker negatief gezien)
mede van de politieke gezindheid afhankelijk! Zo bleek dat van de linkse stu
denten slechts 1ΟΌ rechten of medicijnen studeert en dat slechts 6o van hun
tegenvoeters zich in de sociale wetenschappen bekwaamt.
4) De gemiddelde politieke interesse verandert van jaargang tot jaar
gang nauwelijks en is ook tussen de faculteiten ongeveer gelijk.
Wederom moet hier worden toegevoegd dat alleen
cross-seottonele
PAR.

4.2.1.5

rcetto-verandermgen

m

data zijn bestudeerd.
OUDERLIJK MILIEU EN POLITIEKE OPVATTIUGEN

Op de politieke aardverschuiving die zich m

de 60er jaren onder studen

ten volti ok hebben universiteit en studentenbeweging uiteraard een grote in
vloed gehad. Toch bleek de betekenis van het universitaire klimaat momenteel
beperkter dan men op basis van de historische beschouwingen zou vermoeden. Zo
kwam naar voren dat de politieke opvattingen van studenten die nu de poorten
van de universiteit binnengaan, reeds gevormd zijn. Гг zijn althans geen grote
verschuivingen in de totale groep studenten waarneembaar. Mede op basis van
zijn politieke opvattingen kzest

de aspiiant-student cen bepaalde studierich

ting en daarmede een bepaald politiek klimaat. De universiteit is dus geen po
litieke leerschool, als zodanig heeft zij althans geen aanwijsbaar netto-effect
(over jaargangen heen verandert de gemiddelde politieke opvatting nauwelijks).
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Het ouderlijk

milieu

In deze paragraaf willen wij ons nu gaan verdiepen in de betekenis die
het ouderlijk milieu heeft voor de ontwikkeling van politieke opvattingen. Wanneer het immers zo is,dat de politieke opinie van de aankomende student in grote lijnen reeds vaststaat wanneer hij de universiteit binnengaat, kan men zich
afvragen of en in welke mate het ouderlijk milieu van invloed is op politieke
opinies en gedragingen. Allereerst zal de invloed van het politieke

klimaat

in het gezin ter sprake komen. De aard van de politieke voorkeur, de mate van
eenstemmigheid daaromtrent tussen de ouders en hun politieke interesse zijn
daarbij centrale thema's. Vervolgens wordt de relatie tussen kerkelijkheid

en

politieke voorkeur bestudeerd.
Wat het eerste punt betreft is -voorzover wij konden nagaan- bijzonder
weinig bekend. Wij zullen ons hier primair baseren op onderzoek dat door Jennings en Niemi (1974) onder Amerikaanse highschool-studenten

werd verricht.

Vergelijkbare Nederlands onderzoek was ons,tot voor kor^niet bekend. Bij 'het
scheiden van de markt' werden wij geattendeerd op een studie van Schepens (1973);
waar mogelijk is van diens gegevens gebruik gemaakt.

Een enigszins compleet

verklaringsmodel mag de lezer echter niet verwachten, temeer ook omdat het
onderzoeksverslag waaraan wij de hier te bespreken hypothesen ontlenen, ons pas
na de fase van dataverzameling onder ogen kwam. Wij hadden overigens zelf enige
vragen over kenmerken van het ouderlijk milieu aan onze informanten voorgelegd.
Deze infonnatie bleek achteraf bruikbaar voor een replicatie-bij-benadering van
enige aspecten uit het onderzoek van Jennings en Niemi.

Specificatie

van de

onderzoeksopzet

Wij beschikken in dit onderzoek alleen over gegevens betreffende het
stemgedrag dat jongcrejaarsstudenten (- 20 jaar oud) aan hun ouders toeschrijven. Dit impliceert een vierledige specificatie van de onderzoeksopzet voor
dit onderdeel. Op de eerste plaats wordt alleen het ouderlijk

milieu

in onze

beschouwingen genoemd; de eventuele invloed van leeftijdgenoten blijft onbesproken. Ten tweede: alleen de politieke
ouders zal besproken

partij

voorkeur

van studenten en hun

worden. Uit onderzoekingen blijkt dat op dit punt de

overeenkomst tussen ouders en kinder groter is dan op het vlak van de politieke
opvattingen, waartussen een aanmerkelijk grotere divergentie vastgesteld wordt

1) Zie ook Rosenmayr (1977): diens gegevens moesten helaas (gezien hun te recent karakter) buiten beschouwing blijven.
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(Jennings en Niemi 1974, p. 155 c.v.)· Iets dergelijks zien wij ook in een
Nederlands onderzoek naar godsdienst en kerkelijkheid (Zeegers 1967). bij het
kerkbezoek is er \veinig verschil tussen ouders en jonge

Nederlanders (Zeegers,

p. 173), m de opvattingen is er uel degelijk verschil (Zeegers, p. 247). Ten
derde wij beschikken alleen over het subjectzeve

oordeel

van de student.

Eer-

der onderzoek heeft aangetoond,dat dit over het algemeen resulteeit in een
overschatting van de feitelijke gelijkenis

de overeenstemming van ouders en

hun kinderen is iets lager dan uit het oordeel van de nazaten naar voren komt
(Jennings en Niemi p. 39). Het komt ons echter voor dat de door de student gepercipieerde mate van overeenstermnng meer consequenties heeft voor het daarmee te verbinden gedrag. Feitelijke verschillen die zich aan de waarneming onttrekken, kunnen bijgevolg minder relevant zijn Uit onze gegevens blijkt bovendien dat de betrouv.baarheid van het ooideel van de student waarschijnlijk
groot is de conelatie tussen het waargenomen stemgedrag \an de ouders gemeten met een tussenpose van 1 jaar blijkt \oor vaders .7 7 en voor moeders .75
(N = 140, doorsnee steekproef 2 en 3, \32,V33). Dit ligt zelfs iets boven de
correlatie tussen de politieke partijvoorkeur op deze twee tijdstippen van de
student zelf, (r = .72, Y166). Tenslotte, de gemddelde

leeftzjd

van onze

informanten is - 20 jaar (V6, steekproef 2b + 3, N = 407). Men mag aannemen
dat op deze leeftijd de invloed \an het ouderlijk milieu enigszins afneemt en
de peer group aan betekenis wint. Men name geldt dit voor studenten omdat zij
bij het begin

van hun studie, het ouderlijk tehuis veelal verlaten en op ka-

mers gaan wonen. Bovendien mag men een beter inzicht in de eigen situatie verwachten,dan Jennings en Niemi voor scholieren \an ongeveer 16 jaar constateren.
Wij zullen op dit punt nog terugkomen.
Voorspelbaavhetd

versus

overeenstemmzrg

Gegeven deze specificatie van de onderzoeksopzet zullen wij nagaan wat
de relatie is tussen het stemgediag van ouders en kinderen. Nu kan men deze
relatie op zeer uiteenlopende wijzen uitdrukken, Jennings en Niemi hanteren met
name de tau-b, Pearson-r correlaties en percentages. Tau-b en Pearson-r beschouwen zij als vergelijkbare maten (zie p. 32, aldaar), op het verschil tussen correlatie en de mate van overeenstemming (uitgedrukt in het percentage
studenten dat een identieke voorkom heeft als de ouders) gaan zij met

in,

een moeilijk te veidedigen omissie, naar onze mening. Het nu volgende voorbeeld
laat zien dat beide maten (tau-b en percentages) tot geheel verschillende conclusies aanleiding kunnen geven.
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verschil tussen correlatie en overeenstemming.

Λ

В
rechts

4 ..
3

2 - ''ί-

partijvoorkeur
ouders

1

links

1

rechts

4

partijvoorkeur
ouders

3

links

·;..

1 2
3
4
partijvoorkeur studenten
N = 16
Pearson-r = 1.0
tau-b =1.0
Ζ overeenstemming = 0

2

1 2
3
4
partijvoorkeur studenten
N = 16
Pearson-r =0.0
tau-Ъ =0.0
% overeenstemming = 25

Een tweetal opmerkingen:
1. De tau en r-correlatie zullen steeds ongeveer gelijk zijn of althans in de
zelfde richting wijzen:

een hogere

r impliceert een hoge tau, en vica versa.

Geen van beide (hoge tau of hoge r) impliceren echter een hoge mate van over
eenstemming (zie ook Galtung, 1967, p. 205-206 en p. 277).
2. Hoge overeenstemming impliceert alleen correlatie wanneer de overeenstemming'boven kans'is (i.c.> 25%).
Het succes van de socialisatie kan men dus op meerdere wijzen uitdrukken,
die elkaar bovendien niet impliceren. Wij zullen -waar mogelijk- twee maten han
teren: de tau-b (die voorspelbaarheid
ming.

indiceert) en het percentage

overeenstem

Het ordinale karakter der gegevens en bovendien de vergelijkbaarheid met

het onderzoek van Jennings en Niemi,(die voorzover wij hun onderzoek hier her
halen steeds de tau en percentages hanteren) bepalen onze voorkeur voor de
tau-b (boven de Pearson-r).
Het is niet aan te geven welke maat (tau of percentage overeenstemming)
het succes van de socialisatie het beste uitdrukt. Voor de ouders -die vanuit
een individueel standpunt redeneren- zal alleen de mate van overeenstemming op
een succesvolle socialisatie wijzen. Voor de sociale wetenschapper -die tenden
ties in grotere groepen tracht op te sporen- duidt ook de correlatie op het ef
fect van de opvoeding.

TABEL 4.34:

De verhouding tussen het stemgedrag van studenten (kinderen) en hun vaders, voor Nederlandse
studenten (1969), Nijmeegse studenten (1966, 1967, 1968, 1974) en de Nederlandse bevolking
(1970).

Partijvoorkeur
rechtser dan vader
(rechts
gelijk

CDA (KVP)
. . ,
sociaal democraten
[links

linkser dan vader
Totaal
een van beide onbekend

Nederland
I
1969

II
1966

Nijmegen
III
IV
1967
1968

9

13

14

11

9

13

12

16

5

8

6

8

4

6

10

48

23

17

10

32

42

14

2

4

6

11

22

19

1

0

0

0

0

1

V
1974

1

Nederlandse bevolking
VI 1970
VII
>21<30 jr. »30 jr.

50

32

52

58

62

29

20

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

15

13

31

36

25.5

?

?

tau-b

.32

.14

.22

.22

.19

.30

.51

Steekproefgrootte

897

211

418

907

407

239

811

1) Om redelijke celfrequenties te verkrijgen werd een vierdeling gehanteerd: links = CPN, PSP, SP:
score 1; sociaal democraten = PvdA, Ό'66, PPR: score 2; CDA (voor Nijmegen KVP): score 3; VVD +
rest: score 4.
I
: Welters, 1971, p. 245.
II
: Kanen, 1969, p. 82.
III, IV: Hendrikse, Noldus (zie bijlage
par.2.2 V14, V15 en V16).

V

: Het onderhavige onderzoek (steekproef 2b + 3):
V32 en V166.
VI, VII: Schepens, 1973: deze gegevens worden in dit ver
slag niet expliciet genoemd, maar zijn - op ons
verzoek - door Schepens alsnog berekend.
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van de boom

Wij zullen nu eerst ingaan op de historische ontwikkelingen in de verhouding tussen het stemçcdrag van studenten en hun vaders, zoals dat uit Nederlandse onderzoekingen naar voren komt. Tabel 4.34 (p. 372) laat zien dat er een
aanmerkelijke verschuiving heeft plaats gehad. Sinds 1966 is -voor Nijmegen- de
overeenstemrmrg

tussen de partij voorkeur van studenten en hun vaders steeds en

beduidend teruggelopen: vooral de ΚΥΡ moest het daarbij ontgelden (terwijl in
1966 nog 48o dei Nijmeegse studenten de KVP-voorkeur van hun vaders overnam,
is dit percentage m

1974 gedaald naar 10). Tn dat laatste jaar stemde 62° der

' Nijmegenaien ' linkser dan hun vaders. Ook de gemiddelde Nederlandse student
(kolom I) wijkt naar links, hij verschilt echter minder van zijn vader dan de
Nijmeegse student (zoals straks zal blijken wordt dit bepaald door het feit,
dat CDA-oudcrs - de overgrote meerderheid in Nijmegen - vaak weinig succesvol
blijken m de overdiacht van hun politieke vooikeui, zie p. 379).
Vooi de \cdcrlandse bevolking (kolom VI en VII) blijkt de overeenstem
ming beduidend hoger > 21 jaai -<30 jaar

58ο,> 30 jaar· 68Ό. De jeugdige

kiezer neemt dus cen iets gioteie vnjhcid, een tendens die in een onderzoek
uit 1967 onder jeugdige kiezers (zie lammers, 1970, p. 67) (nog) niet aanwijs
baar was.
hen ovcizicht van Sears (1968 p. 376) laat zicn.dat in diverse Ameri
kaanse onderzoekingen 40 tot 80ο van de ondervraagden dezelfde politieke par
tijvoorkeur heeft als de oudeis. Jeruungs en Kicmi (1974 p. 39) komen op 59°.
Gcnuddcld genomen is de overeenstemming tussen ouders en studenten in deze on
derzoekingen beduidend groter dan wij constateren1, liet lijkt alleszins aanneme
lijk dat het waarneuiingsmoment de bepalende factor is. De genoemde Amerikaanse
onderzoekingen werden vóór 1966 verricht, onze gegevens lopen van 1966 tot
1974. Men mag aannemen dat ook m de Amei ikaanse samenleving sinds het einde
van de zestiger jaren de 'erfelijkheid' van partijvoorkeur is afgenomen (Jennings en Nicmi p. 38). De grotere aandacht van studenten voor links,dan op basis van het '"tengcdrag van hun ouders te verwachten zou zijn, is dan ook geen
typisch Nederlands verschijnsel. Cornells (1970, p. 132) constateert ook voor

1) Omdat Jennings en Niemi een driedeling hanteren ("republican, independent,
democratie"), is het aantal vrijheidsgraden lager en is -ceteris paribus de kans op hogere correlaties en meer overeenstemming groter. Wanneer wij
een driedeling aanbrengen 'rechts, CDA, PAK + links) nemen de correlaties
en de gelijkenis wel enigszins toe, maar blijft een duidelijk verschil bestaan.
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Europese studenten "a distinct shift to the left".
Een duidelijk verschilpunt met de Amerikaanse onderzoekingen is echter
de voorspelbaarheid

van stemgedrag: de correlaties die wij constateren tussen

het stemgedrag van vaders en studenten zijn zeer laag: ongeveer .20. Jennings
en Niemi (1974, p.39) melden een correlatie van .58 (tau-b). Men mag hier uit
afleiden dat de voorspelbaarheid van het stemgedrag van Nederlandse studenten
op basis van het stemgedrag van hun vaders, lager is. Ook zien wij een verschil
met Nederlandse leeftijdgenoten (kolom VI, tau-b = .30), die op hun beurt weer
een lagere samenhang laten zien dan hun oudere landgenoten (kolom VII, tau-b=
.51).

Onze eerste conclusie kan dus luiden,dat de overeenstemming tussen de
partijvoorkeur van studenten en hun vaders de laatste jaren aanzienlijk is gedaald.1 Bovendien is gebleken,dat de voorspelbaarheid van het stemgedrag van
studenten op basis van de voorkeur van hun vaders,nauwelijks veranderd is en
laag genoemd kan worden (tau-b is mgeveer .20).

Hypothesen en

onderzoeksresultaten

Men kan zich nu aLvragen welke factoren bepalend zijn voor de relatie
tussen het stemgedrag van de ouders en hun kindeien. Uanneer ontwikkelen kindeien een paitijvoorkcui die in de lijn ligt van het stemgedrag van hun ouders
en wanncci wijken zij daarvan af 9 Wij zullen enkele hypothesen de revue laten
passcien zoals die in het onderzoek van Jennings en Niemi ontwikkeld werden.
De eerste drie hypothesen duiden op vooispelbaarheid, de laatste hypothese
duidt op oveieenstemming.
1) Ouders die een hoge politieke interesse aan de dag leggen,hebben
meer invloed op het stemgedrag van hun kinderen.
2) Homogene ouders (ouders die dezelfde politieke voorkeur vertonen)
hebben meer invloed op hun kinderen. Dit geldt a fortiori voor meisjes.
3) Heterogene

ouders (vader en moeder stemmen op verschillende politie-

ke partijen) hebben minder invloed op hun kinderen. In dit geval nemen jongens
eerder de politieke voorkeur van hun vader over en zijn meisjes meer geporteerd
voor de opvattingen van hun moeder.
4) In Amerikaanse partijpolitieke verhoudingen gesteld: studenten van
'democratische' ouders blijven eerder trouw aan de partij van hun ouders dan
studenten van 'republikeinse' afkomst.
1) Het is bepaald niet uitgesloten, dat wat dit betreft 'het dal' reeds gepasseerd is (zie p.218: het CDA steeg in 1976 in Nijmegen), nauwkeurige gegevens (voor studenten en hun vaders) ontbreken echter.
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De beide eerste hypothesen worden door de data niet weerlegd. Jennings
en Niemi (1974, p. 48) vermelden hoe de correlaties (tau-b's)

lopen van .49

bij ouders met lage politieke interesse, .48 voor ouders met een gemiddelde
interesse en .58 bij ouders met een hoge politieke interesse (alle significant).
Onze onderzoeksresultaten (steekproef 2b + 3, N = 407) geven -bij een gemiddeld
lage correlatie- een iets duidelijker beeld te zien. Voor vaders met een hoge
interesse1 is de samenhang .26, bij gemiddelde interesse .16, bij lage interesse .05 (n.s). Voor moeders zijn deze correlaties respectievelijk .31, .36 en
-.03 (n.s). Ook de mate van homogeniteit tussen de ouders blijkt van belang.
Voor homogene ouders2 is de correlatie .25, voor heterogene oudeis .07 (n.s)
met de vader en .00 met de moeder (aldus onze gegevens

steekproef 2b + 3,

N = 407). Jennings en Niemi constateerden voor de presidentsverkiezingen (1964)
een samenhang van .63 voor homogene ouders, in heterogene gezinnen is de overeenstemming duidelijk lager (.09 voor de moeder én de vader, Jennings, Niemi
P. 155 en p. 158).
Alvorens wij verder op deze gegevens ingaan moeten wij even stilstaan
bij een mogelijke samenhang tussen de opleiding van de ouders enerzijds en hun
politieke interesse en homogeniteit anderzijds. Jennings en N'iemi constatcien
een hogere politieke interesse bij ouders met con hogere opleiding, naar homogeniteit bestonden geen verschillen pei opLeidingsni\ eau (Jennings en Niemi,
p. 45 en p. 157). liet totale resultaat is dat oudcis met een hogere opleiding
meer invloed hebben op het stemgedrag van hun kinderen. \ooi onze gegevens ligt
dit iets anders

ouders met een hogere opleiding zijn politiek meer geïnteres-

seerd, zij vertonen echter een lagere homogeniteit. Het gecombineerde eifect
van beide variabelen is dat er nauwelijks verschil bestaat tussen lagere en
hogere opleidingsniveau's (tau-b hogere opleiding
ding3

.00, tau-b lagere oplei-

.06).
In tabel 4.35 (p. 376) zijn de eerste drie hypothesen gecombineerd

vseci gegeven.
De linkerzijde van deze tabel geeft het verwachte beeld te zien

homogene ou-

ders hebben meer invloed op hun kmdeien. Dit geldt iets meer voor meisjes. Het

1) Hoge interesse: V34 (vader), V35 (moeder) = score 1,2, gemiddelde interesse' V34, V35 = score 3,4,5; lage interesse: V34, V35 = score 6,7. De correlaties zijn steeds berekend tussen V32 (stemgedrag vader), V34 (stemgedrag
moeder) enerzijds en V166 (stemgedrag student) anderzijds.
2) Ouders worden 'homogeen' genoemd als: V32 (stemgedrag vader) = V33 (stemgedrag moeder).
3) Lagere opleiding: V21: score 1 t/m 5; hogere opleiding: V21: score 6 t/m 9.

TABEL

4. ¿5: De samenhang (tau-b) tussen de partijvoorkeur van ouders (V32, V33) en studenten (V166) naar homogeniteit, geslacht en politieke interesse (steekproef 2b + 3; N = 4 0 7 ) .
totale onderzoeksgroep
student-vader : .19*(323)
student-moeder:

.25*(390)

heterogene

homogene ouders

student-moeder:
\
studente-ouders:

/l¿hoge
interesse
ouders')

jongens

(47)
.23*(72)

\

-л

lage
interesse
ouders

(V7)

student-ouders : .24 (156)
\

/
hoge
interesse
ouders'>

* P<.05
absolute aantallen tussen haakjes

ir

5

student-vader : .07(59)

student-ouders: .25 (231)

meisjes

аα

ouders

"пегг,

У

.00(56)

"Ν.

g

jes (47)
studente-vader : .44*(22)

jongens
(V7)
student-vader :-.14 (36)

studente-moeder:-.38*(20)

student-moeder:

.44*(37)

lage
interesse
ouders

0

De score werd berekend uit de sommering v a n V 3 4 , V217 (interesse v a 
der) en V 3 5 , V218 (interesse m o e d e r ) . Als de som < is d a n 16, wordt
de interesse laag genoemd.
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verschil met mannelijkse studenten is echter zeer klein (dit blijkt ook bij
Jennings en Niemi het geval, p. 171 aldaar). Voor beide sexen is de politieke
interesse van de ouders een zeer belangrijke factor.
Heterogene ouders hebben -zoals wij al eerder aangaven- minder invloed
op hun kinderen (vader .07, moeder .00). Een opsplitsing naar geslacht laat
nu echter zeer grote \erschillen zien, tegengesteld aan onze verwachtingen.
Meisjes volgen de voorkeur van hun vader (.44) en wijzen die van hun moeder af
(-.38), voor jongens geldt het tegenovergestelde!
InterpreіаЬге
Een interpretatie van de onderzoeksresulaten die wij hier besproken heb
ben, is m e t eenvoudig aan te geven. Laten wij beginnen met het meest plausibe
le van de door ons gesignaleerde velbanden, te weten de duidelijk grotere cor
relatie tussen ouder en k m d bij een grotere politieke belangstelling van de
ouder. Vvelnu, naarmate ouders meer interesse aan de dag leggen voor de politiek
zullen zij meer contact met hun kinderen onderhouden op dit punt en volgen zij
met grote nauwlcttcndheid de politieke ontwikkeling van hun kroost. Zij zullen
zich actiever inzetten voor de verdediging van hun opvattingen, zijn eerder 111
staat cntische opmerkingen te pareren en hebben bijgevolg meer invloed op de
politieke ontwikkeling van hun kinderen.
Eveneens lijkt het aannemelijk dat ouders bij conflicterende opvattin
gen minder invloed op hun kinderen hebben. De opvoeding krijgt -bij heterogenteit- een ambivalent karakter, het k m d wordt gedwongen te kiezen tussen
vader en moeder en verkeert bijgevolg in grote onzekerheid. Jennings en Niemi
(1974) wijzen erop dat het indenti ficptieproces minder succesvol verloopt,om
dat niet duidelijk is aan welk oordeel de kinderen moeten refereren. Zij geven
zelfs aan dat de "fysieke aanwezigheid" van twee homogene ouders bepalend is,
wanneer blijkt dat m onvolledige gezinnen (écn ouder) de correlatie tussen
ouder en kind aanmerkelijk lager is (Jennings en Niemi p. 157). Op basis van
deze resultaten kiezen zij voor de interpretatie volgens de

modellvng-theory

van Bandura en Walters: het kmd imiteert, copieert het gedrag van zijn ouders
en naarmate het 'origineel' duidelijker is,wint ook 'de copie' aan scherpte.
Zij wijzen er overigens op dat ook een verklaring vanuit een
theory

revnforcement-

(bijvoorbeeld de sociale leertheorie) niet is uitgesloten

naarmate in

dezelfde richting of dubbel beloond wordt, is er meer aanleiding het daaraan
gekoppelde gediag te vertonen. Er is ons inziens nog een andere reden waarom
1) Door te kleine absolute aantallen is een analyse van onze gegevens op dit
punt niet zinvol.
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Jennings en Nicmi de modelling-theory

uiteindelijk prefereren. Uit hun onder-

zoek blijkt namelijk dat de hogere samenhang bij geïnteresseerde en homogene
ouders niet naar voren komt,wanneer het subjectieve oordeel van de student
over zijn ouders in de analyse betrokken wordt. Het onbewuste karakter dat het
socialisatieproces aldus zou kenmerken, maakt een verklaringsmodel in termen
van modelling

en imitatie meer aannemelijk. Een verklaring volgens de sociale

leertheorie, die een actief naar beloning strevend individu centraal stelt,
wordt m

ieder geval minder plausibel. De gegevens die wij presenteerden en

die alleen op het subjectieve oordeel van studenten gebaseerd zijn, geven echter -grosso modo- een replicatie van de resul taten,die Jennings en Niemi op basis van 'objectieve' gegevens vermelden. Wellicht is de hogere cognitieve ontwikkeling van onze informanten (- 20 jaar oud, bij J. en N.· - 16 jaar) de verklarende factor. Zonder hiermede de juistheid of de heuristische waarde van
beide theorieën tot een bepaalde fase in de cognitieve ontwikkeling te willen
bepalen, lijkt het ons aannemelijk dat de waarneembaarheid,(middels vragenlijsten) van de processen die de SLT veronderstelt,op hogere leeftijd groter
is. V\elk van beide theoretische principen uiteindelijk de voorkeur geniet bij
de verklaring van politieke socialisatieprocessen,1s moeilijk uit te maken.
Wellicht kan experimenteel onderzoek op dit punt enige duidelijkheid verschaffen.
Berger en Luckmann(1973, p.183 e.v.) wijzen erop,dat het succes van het
socialisatieproces bij heterogene ouders niet per definitie lager is. Er kunnen
immers algemene,

normatief bepaalde regels bestaan voor de oplossing van een

dergelijke tegenstelling: de modelling

of reinforcement-theory

biedt dan een

onvoldoende verklaring,omdat nu als conditie de (situationeel bepaalde) aantrekkelijkheid van het model of de beloning wordt ingevoerd. De 'fysieke aanwezigheid' van twee modellen of de 'dubbele' beloning is niet langer de bepalende factor. Zo lijkt het vooroordeel ovei de politieke onkunde van vrouwen
en het daaraan verbonden normatieve patroon (vrouwen doen niet aan politiek)
m onze samenleving nog steeds te vigcien. Men zou bijgevolg
dat

kunnen verwachten,

in politieke zaken de opinie van de vader doorslaggegevend is. Uit onze

gegevens en ook uit het onderzoek van Jennings en Niemi blijkt dit nergens het
geval: bij heterogeniteit in politieke opvattingen is de correlatie met de
politieke voorkeur van hun kroost voor beide ouders ongeveer gelijk.
Vervolgens is het denkbaar, dat bijvoorbeeld naar sexe

gespeeificeer-

de oplossingen zijn voorgeschreven: de meisjes richten zich in politiovs

naar

de moeder, de jongens identificeren zich met de vader. Jennings en Niemi (p.176)
constateren dit in feite en spreken van "the same sex pattern". Ook Schepens
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(1973, p. 47/48) constateert een iets grotere gelijkenis tussen vaders en zonen, en moeders en dochters.
Welnu onze onderzoeksresultaten gaven het omgekeerde beeld te zien:
jongens kiezen eerder voor de moeder, meisjes kiezen eerder voor de vader. Het
interpreteren van een dergelijke samenhang lijkt 'gefundenes Fressen' vooi
psychologen. Wij wagen er ons echter niet aan. Pas na verder onderzoek mag op
dit punt enige helderheid verwacht worden. De zeer kleine absolute aantallen
geven zelfs aan liet empirische karakter van de vaststelling nog onvoldoende
grond.
Duidelijk is voorshands alleen, dat de rol van de moeder belangrijker
is dan vaak wordt aangenomen en dat - althans vanuit het gezin - de vrouw minstens evenveel invloed heeft op de politieke meningsvorming als de man.

Hoge voorspelbaarheid

en toch Lage overeenstemming

Zoals wij reeds uiteengezet hebben duiden correlaties alleen op voorspelbaarheid en niet over overeenstermvng.

Wanneer wij voor tabel 4.35 (p. 376)

per categorie het percentage studenten berekenen, dat dezelfde politieke voorkeur heeft als de ouders, blijkt nauwelijks enig verschil: 20 tot 30 percent
kiest dezelfde partij als de ouders. Opvallend is alleen dat slechts 5° van de
meisjes bij heterogene ouders de partij van de vader kiest (de correlatie
was .441).
Het succes van de politieke socialisatie zoals dit uit de correlaties
naar voren komt, is dus beperkt, met name in die z m dat het door de meeste
ouders waarschijnlijk niet als zodanig gezien wordt. Ook bij een hoge
samenhang kiest het overgrote deel der studenten een anders politieke opstelling dan de ouders. De wetmatigheid die hun (afwijkende) keuze kenmerkt, is
voor de sociale wetenschapper interessant, maar voor 'bedroefde' ouders een
schrale troost.

Het sooialisatie-succes

van

links

Hernemen wij tenslotte de vierde hypothese zoals die uit het onderzoek
van Jennings en Niemi naar voren komt: naarmate hun ouders linkser stemmen,
blijven kinderen eerder trouw aan de partij voorkeur van hun vader en moeder.
Uiteraard kan nu alleen de mate van overeenstemming tussen ouders en kinderen
gemeten worden. De partijvoorkeur van de ouders wordt immers constant gehouden, er is aldus op deze variabele geen variantie en bijgevolg kunnen geen
correlaties berekend worden. Jennings en Niemi (p. 41) vermelden dat 51° van
de 'republikeins' en 660 van de 'democratisch' opgevoede studenten de partij
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van hun vaderen trouw blijft. Voor Nijmegen blijkt, dat ongeveer 54o van de stu
denten uit sociaal-democratische milieus de partijvoorkeur van de ouders
overneemt. Voor WD-ouders is dit percentage 31, voor CDA-oudcrs slechts 18
(steekproef 2b + 3, N = 407). Deze cijfers wijken nauwelijks af van de gegevens die uit het onderzoek van Hendnkse en Noldus (1968) naar voren komen: sociaaldemocratische ouders 61°., W D : 470oenCDA: 221', (zie bij lage par. 2.2, V.15 en V.16).
Relatief gezien v^erkt de invloed die ouders op hun kinderen hebben dus
ten voordele van de progressieve partijen. Het totale effect hiervan is echter
gering: slechts weinig ouders van Nijmeegse studenten (17°) stemmen op de partijen van het PAK; onder studenten die PAK stemmen heeft liefst 78°« der ouders
een voorkeur voor CDA of W D .
Voor de interpretatie van deze gegevens werd eerst nagegaan of er verschillen te constateren zijn in interesse en homogeniteit per politiek milieu.
Dit bleek niet het geval. De meest voor de hand liggende verklaring is dan, dat
de politieke afstand tussen de ouders en hun kinderen gewoonweg kleiner is en
nauwelijks groter zal worden, wanneer de ouders de onder studenten favoriete
partij (bij ons: D'óö, PPR en PvdA, in Amerika de democratische partij) ondersteunen. Zoals Berger en Luckmann (1973, p. 191) het zouden uitdrukken: de
primaire socialisatie (in het gezin) verloopt parallel aan de secundaire socialisa
tie (in de peer group); bijgevolg is er meer kans op cen succesvolle socialisatie.1
Kerkeltjkhetd

en роіъігеке

gezzrdheid

Zoals uit het voorgaande naar voren kwam, bestaat er weinig politieke
overeenstenming tussen ouders en studenten in het CDA-milieu. De politieke
socialisatie verloopt in deze milieus blijkbaar weinig succesvol. In de volgen
de pagina's zullen wij hierop verder ingaan door nu de relatie tussen kerke
lijkheid en politieke gezindheid nader te bestuderen.
In de historische beschouwingen hebben wij reeds vermeld, dat onder stu
denten (met name in Nijmegen) een toenemende aandacht voor de meer linkse par
tijen vergezeld gaat van een afnemende belangstelling voor conventioneel reli-

1) De plausibiliteit van deze verklaring wordt nog verhoogd, wanneer wij zien
dat het verschil in overeenstemming tussen ouders en met-studerende jonge
ren minder opvallend is: > 21 jaar - < 30 jaar: PAK (74%), CDA (54%), VVD
(40%); > 30 jaar: PAK (74%), CDA (66%), VVD (68%); Schepens,1973
(zie toe
lichting tabel 4.34 ad VI, VII). Tegelijkertijd echter indiceren deze gege
vens, dat jongeren eerder geneigd zijn 'linkse' ouders na te volgen dan
'rechtse' ouders en dat deze divergentie op latere leeftijd weer bijtrekt.
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gieus gedrag (kerklidmaatschap, kerkbezoek). Op het eerste punt (de grotere
aandacht voor 'links' ) is reeds uitvoerig gewezen,toathet tweede punt betreft
kan worden vastgesteld dat het aantal studenten dat lid is van een kerkgenoot
schap en dat religieuze samenkomsten bijwoont sinds de 60-er jaren aanmerke
lijk is teruggelopen. Voor Nijmegen meldt Kanen (1969) dat in 1966 nog slechts
б" der studenten nooit een bezoek bracht aan de kerk. Uit onze gegevens (steek
proef 5, N = 172) blijkt dit percentage inmiddels opgelopen te zijn tot 49.
Diverse onderzoekers tonen aan dat er een samenhang bestaat tussen reli
gieuze en politieke gezindheid

(Kanen 1969, p. 121; Lammers 1967/68 p. 153;

Welters 1971, p. 244 en van Harmelen 1975, p. 273). De hypothesen en de re
searchdesigns die in deze onderzoeken

worden gehanteerd,zijn soms onduide

lijk en niet steeds op elkaar afgestemd. Alvorens hier verder op in te gaan,
zullen wij trachten enige duidelijkheid te verschaffen d.m.v. de volgende
driedeling voor (conventioneel) religieus gedrag:
a. men is aangesloten bij een kerkgenootschap en bezoekt regelmatig (lx per
week) kerkdiensten.
b. men is aangesloten bij een kerkgenootschap en bezoek onregelmatig < lx per
week) kerkdiensten.
с

men is niet aangesloten bij een kerkgenootschap of bezoekt nooit kerkdien
sten.
Wanneer wij deze indeling voor studenten en hun ouders hanteren ontstaat

het nu volgende schema:
SCHEMA 4.JS:Kerkbezoek voor studenten en hun ouders gecombineerd.
regelmatig
""""---^ouders (V28, bezoeken
bezoeken otiregel- bezoeken nooit
student~~~^-^^V29) (lx per week)
matbg kerkdiensten kerkdiensten
(Vil)
^ - ^ ^ kerkdiensten
bezoekt regelmatzg
(lx per week)
kerkdiensten

F

bezoekt onregelma
tig kerkdiensten

С

E

bezoekt noobt
kerkdiensten

А

В

D

De drie cellen in dit schema die ongenoemd blijven, worden verder m e t
besproken: studenten die in positieve zin afwijken van het kerkbezoek van hun
ouders komen in slechts kleinen getale voor (- 7°). Omdat de overgrote meer
derheid der confessionele ouders en studenten (91°) de

RK-godsdienst belijdt,
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c.q. beleden heeft, werd de analyse bovendien tot deze groep beperkt (zie
VIO en V26,V27).
Met dit schema voor ogen zullen wij nu enkele resultaten van voorgaand
onderzoek en de interpretatie^ die daarbij werden gepresenteerd, nader beschouwen.

Het

confessie-effert
Allereerst constateren wij in de onderzoeksliteratuur die op dit punt

beschikbaar is, dat studenten naarmate zij minder participeren aan religieuze
instituties eerder linkse opinies ontwikkelen. Trouwe kerkbezoekers hebben minder aandacht voor linkse ideologieën dan onregelmatige bezoekers, deze zijn op
hun beurt weer minder links dan studenten die de kcrkdrempel niet of niet meer
overschrijden. In ons schema uitgedrukt- A,B,D>C,E>F (> = linkser dan). Wij
spreken kortweg van het aonfessve-effeat

.

Voor de Nederlandse samenleving als

geheel

geldt deze regel naar alle

waarschijnlijkheid niet. Fen niet gering gedeelte der PvdA aanhang is Nederlands Hervormd (zie bijvoorbeeld Lijphart, 1968 p. 34) en bovendien is algemeen bekend,dat vele niet confessionele

Nederlanders

politiek

domicilie

gevonden hebben bij de W D . Uit de onderzoeksgegevens betreffende de vaders van
studenten zal er -naar keikbezoek- dan ook geen verschil in politieke partijvoorkeur blijken (zie p.386,Tabel 4.36)
Voor studenten

daarentegen is er een min of meer rechtlijnig verband

aanwijsbaar tussen kerkbezoek en politieke voorkeuren. Kanen (1969, p. 121)
toonde bijvoorbeeld aan,dat er een negatieve samenhang bestaat tussen kerkbezoek (hoog-laag) en politieke opvatting (links-rechts): tau-b = -.21. Hieruit
mag men afleiden dat voor de student van onze dagen conventionele uitingen van
religieus gedrag en rechts-politieke voorkeuren, takken zijn van eenzelfde
stam.

Het

deoonfessvonalisevbngsejfect
De tendens die wij signaleerden is mede een gevolg van het eenzijdig

politieke effect dat het deconfcssionaliseringsproces bij studenten heeft:
studenten die minder naar de kerk gaan dan hun ouders ontwikkelen in die mate
ook meer linkse opvattingen. In ons schema vertaald- А>В,С>Е,Г(> = linkser dan)
het deconfessbonaltsemngseffect.

De groep studenten onder 'D' (van huis uit

onkerkelijk) komt nu uiteraard niet ter sprake: deconfessionalisering is hier
nu eenmaal uitgesloten.
De analyses die onze voorgangers met betrekking tot het deconfessionali-
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seringseffect verricht hebben, zijn ons inziens niet steeds correct. Lammers
(1967/68, p. 153)constateert dat onkerkelijke studenten uit kerkelijke milieu's
eerder geneigd zijn af te wijken1 van de partijvoorkeur van hun vaders,dan
studenten die de religieuze traditie uit het gezin van herkomst (kerks of niet
kerks) continueren. In de termen van ons schema uitgedrukt betekent dit:
A+B+C>D+E+F. Dit lijkt ons een onvolledige en voor verbetering vatbare defini
tie van het deconfessionaliseringseffcct. Op de eerste plaats is het minder
juist dat ook categorie 'D' (van huis uit niet kerkelijk) in het analyse
schema betrokken wordt. Het is immers niet ondenkbaar,dat deze categorie voor
een groot deel de grotere belangstelling voor links in de totale groep (D+E+F)
bepaalt; in dat geval is het deconfessionaliseringseffcct niet aangetoond.
Bovendien lijkt het zinvol categorie A te onderscheiden van В en C, die minder
ver afwijken van het ouderlijk milieu en die bijgevolg -onder het opzicht van
de deconfessionaliscringshypothese- minder naar links zullen tenderen. Van
daar: A>B,C>E,F(> = linkser dan).
De yellow-diaper

hypothese

Van Harmeien (1975) constateerde dat Nijmeegse studenten die afstand
nemen van het geloof van hun ouders (die allen katholiek zijn), eerder linkse
c.q. marxistische opvattingen ontwikkelen. Zijn conclusie, luidt als volgt:
"gegeven het feit dat zo goed als alle respondenten in ons onderzoek van katho
lieke komaf zijn en kerkelijk betrokken zijn geweest en omdat men veilig kan
aannemen, dat met name het marxisme vroeger geen rol speelde, mag men inder
daad zeggen, dat bij studenten in Nijmegen die niet meer kerkelijk zijn, de
functie die de kerk vroeger vervulde tot op zekere hoogte overgenomen is door
de protestbewegingen" (p. 274). Het lijkt ons inderdaad aannemelijk dat de
links politieke opstelling een functioneel alternatief vormt voor oen, tijdens
de opvoeding aangeleerd, katholiek wereldbeeld en een nieuwe legitimitcitsbasis verschaft, liet blijft echter onduidelijk of gedeconfessionaliseerde studen
ten 'slechts' de visie van hun -van huis

uit- niet confessionele collega's

overnemen 6f dat zij -zoals vaak wordt betoogd- duidelijk vérder naar links
neigen.
Welters (1971, p. 244 e.ν) gaat op dit punt expliciet in, wanneer hij
de zogenaamde yellow-diaper

hypothese

bespreekt. Deze 'theorie' (ook wel ge

noemd de gele, c.q. vuile luier theorie) betoogt,dat studenten die uit doctri1) Lammers constateert een afwijking, vooral naar links maar ook naar rechts,
Latere studies geven steeds een duidelijke tendens naar links te zien.
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trinair religieuze milieus afkomstig zijn, maar afstand genomen hebben van de
godsdienstige overtuiging van hun ouders, eerder geneigd zullen zijn hun heil
te zoeken in een -al even doctrinaire- linkse ideologie! In de behoefte aan
een alles omvattende, totale zekerheid verschaffende levensfilosofie -in de
kinderjaren aangeleerd- zou, nu het geloof der vaderen is verbleekt, voorzien
worden door een marxistische mens- en maatschappijvisie. Met name voor studenten met een katholieke achtergrond zou deze theorie van toepassing zijn; het zou
bovendien een verklaring zijn voor het (naar verluidt) linkse, dogmatische karakter van de Nijmeegse studentenbeweging.
Op deze -en alternatieve- interpretaties zullen wij nog nader ingaan.
Voorshands bepalen wij ons tot de volgende hypothese: naarmate studenten verder af gaan staan van de geloofsovertuiging van hun ouders, zullen zij eerder
linkse sympathieën ontwikkelen. In het schema A>B,C>D,E,F (> = linkser dan).
Wanneer wij dit regeltje toepassen op de gegevens die Welters (1974, p.247) beschrijft? blijkt inderdaad hoe politieke belangstelling, politieke activiteit,
linkse gezindheid en stemgedrag volgens het schema verlopen. De gemiddelde
partijvoorkeur (Welters, tabel 2.2.5) verloopt bijvoorbeeld als volgt: categorie A: 6.2, B: 5.2, C: 5.3, D: 4.9, E: 4.4, F: 4.9 (1 = rechts, 10 = links).
De drie

hypothesen

gecombineerd

Het volgende overzicht geeft de drie effecten die wij in het voorgaande
besproken hebben, schematisch weer:

SCHEMA 4.14:

Confessie-effekt, deconfessionaliseringseffekt,
yellow-diaper effekt.

1. het confessie-effekt

: A, B, D > С, E > F

2. het deconfessionaliseringseffekt: A > В

С > E, F

3. het yellow-diaper effekt

: А > В

Totaal effekt

: А > В > С ^< D > E > F

С > D, E, F

1) De auctor intellectualis van deze larmoyante benaming kunnen wij niet ach
terhalen. Welters (1971, p. 289) hanteert deze term in navolging van Buiting
en Heperman (1969); ook deze auteurs vermelden geen bron. Gedoeld wordt
naar alle waarschijnlijkheid op 'het bevuilen van het eigen nest'.
2) De presentatie die Welters hier geeft is onoverzichtelijk en maakte een her
berekening gewenst: categorie A = G + M (Welters); В = L; С = E + F; D = A;
E=Y;F=B+C+D.
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Afhankelijk van de sterkte van de effecten 1 en 3, geldt dat O D , C<D of C=D.
Ten aanzien van D en С zijn de effecten immers tegengesteld (ad. 1: D>C, ad.3
OD).
Dat de drie effecten die wij aangaven, nogal eens verward worden, is op
zich begrijpelijk: er is een grote gelijkenis. Er is echter wezenlijk onder
scheid. De deconfessionaliseringshypothese

legt de nadruk op een proces: afne

mend kerkbezoek gaat gepaard met een toenemende aandacht voor linkse opvattin
gen; voor onkerkelijke milieus
passing. De confessiehypothese

is deze hypothese per definitie niet van toe
spreekt alleen over een toestand: wie minder

naar de kerk gaat is vaker links. Ook de van huis uit onkerkelijke student
past in deze hypothese. De yellow-diaper

hypothese

heeft eerder een proceska-

raker en benadrukt dat de behoefte aan linkse opvattingen primair bestaat bij
degenen,die gebroken hebben met een kerkse traditie. Wezenlijk is met name dat
categorie A (van huis uit kerkelijk) linkser is dan categorie D (van huis uit
onkerkelijk) .
Het prozaïsche schema waarin wij al deze theorieën samengevat hebben,
biedt vele voordelen. Op de eerste plaats laat het ons zien wat nu precies het
verschil is tussen de drie effecten. Voorts wordt nu duidelijk dat het
diaper

yellow-

effect in feite optreedt,wanneer het deconfessionaliseringseffect ster-

ker is dan het confessic-cffect: gedeconfessionaliseerdc studenten neigen immers
meer naar links dan hun collega's die van huis uit zonder confessie zijn opgevoed. Tenslotte zal het schema zeer handzaam blijken bij de presentatie van de
onderzoeksresultaten. De hypothese luidt,dat studenten die nooit naar de kerk
gaan en wier ouders onregelmatig diensten bezoeken,het meeste naar links neigen
(A); dan volgen degenen die nooit naar de kerk gaan en wier ouders onregelmatig
gaan (B); vervolgens komen de studenten die soms de kerk bezoeken (ouders geregeld) (C); deze groep kan dezelfde, een lagere of hogere score hebben als studenten die van huis uit ongelovig zijn (D); dan volgen degenen die van huis uit
onregelmatige kerkbezoekers zijn (E) en tenslotte degenen die evenals hun ouders iedere week naar de kerk gaan (F). Of wel: A>B>0< D>E>F. (> = linkser
dan).

Onderzoeksresu Itaten
Het is usance, zelfs wetenschappelijk voorschrift, dat onderzoekers pogen de hypothesen die zij opstellen te falscificeren (dat ze trachten de onjuistheid ervan aan te tonen). Met andere woorden, men poogt de juistheidvande
nul-hypothese

(de antipode van de oorspronkelijke hypothese) aan te tonen.

Meestal geschiedt dit echter met de uitdrukkelijk op de theorie gebaseerde ver-
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TABEL 4.36

Het (de-)confessionalisenngs- en Yellow diaper effect voor politieke opvat
tingen, stemgedrag en actie voor Nijmeegse studenten.

Hypothese
> = linkser dan

^

I. Student/vader
gemiddelde POVO student (V83)
gemiddelde PAVO student (VI66)
gemiddelde PAVO vader (V32)
tau-b PAVO vader-student
II. Student/vader
vader met hoge politieke interesse 1 ')
gemiddelde POVO student
gemiddelde PAVO ouders
gemiddelde PAVO ouders
tau-b PAVO vader-student
III. Student/ouders
(ouders hebben gelijke PAVO)
gemiddelde POVO student

46

54

58

58

65

68

8.2

7.75

6.75

6.7

6.3

5.6

4.9

4.9

4.7

4.4

4.6

4.7

.12

.32*

.15

.15*

.21*

.21

69

45

54

59

56

65

8.1

7.8

6.5

6.7

6.4

5.6

4.9

5.2

4.5

4.4

4.8

4.5

.38*

.49*

.28*

.14

.21*

.25

47

56

57

60

65

68

gemiddelde PAVO student

8.3

7.6

6.6

6.2

6.1

5.7

gemiddelde PAVO ouders

4.8

5.0

4.7

4.5

4.6

4.9

tau-b PAVO ouders-student

.28*

.63*

.27*

.36*

.17

.23

IV. gemiddelde deelname aan beto
gingen, c.q. actiegroepen (V)67)
(1 = hoog, 7 = laag)

4.9

5.1

5.9

5.9

6.3

6.7

gemiddelde bereidheid tot deel
name aan actiegroepen, c.q. be
togingen (VI 68)
(1 = hoog, 7 = laag)

3.5

3.4

4.35

4.3

4.6

5.4

7, dat deelnam aan acties be
treffende buitenlandse politiek2)

18%

157.

10%

14Z

4%

27,

1) V30 + V217, hoge interesse als som>8.
2) V169 score 1 t/m 5.
* ρ ^ .05
ef 2b + 3, N = 407, IV: steekproef 2, N

282.
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succesvol zal zijn en dat bijge-

volg de oorspronkelijke hypothese -tot nader order- gehandhaafd kan blijven.
Onze analyse van de relatie tussen kerkelijkheid en politieke opvatting, die
vanuit een geschematiseerde ordening van eerder verkregen inzicht vertrok,
werd echter opgezet vanuit de verwachting dat met name de onjuistheid of betrekkelijkheid van de yellow-diaper

theorie aantoonbaar zou zijn. Dat de ef-

fecten van de religieuze achtergrond z6 duidelijk aanwijsbaar zouden zijn als
in de drie hypothesen geschetst wordt, leek ons onwaarschijnlijk. Het anbigue
researchdesign dat voorgaande onderzoekers hanteerden, leek ons voldoende grond
om de juistheid van hun conclusies discutabel te achten. Alhoewel gewaarschuwd
door het feit dat de yellow-diaper-lypothese

(volgens onze formule berekend) in

het studentenonderzoek van Welters (1974) inderdaad opgaat, achtten wij de
kans op falsificatie van de nulhypothese laag. Wij hadden het voornemen een
bres te schieten in de sociaalwetenschappelijke muur die rond religie en politiek is opgetrokken.
De feiten wijzen echter in een andere richting. Tabel 4.36 (p. 386) laat
zien dat zowel het yellow-diaper

effect, als het confessie-effect, als ook het

deconfessionaliserings-effect steeds weer aantoonbaar zijn. Zowel de gemiddelden
voor politieke voorkeur (POVO) als voor politieke partij voorkeur (PAVO) zijn
volgens de hypothese geordend. Ook wanneer de politieke interesse van de vader
en de mate van overeenstemming tussen vader en moeder constant gehouden worden,
(II en III) keert het te verwachten patroon terug; wel blijkt -in de lijn van
ons betoog op p. 374 e.V.- dat geïnteresseerde en homogene ouders een grotere
samenhang in partijvoorkeur met hun kinderen hebben. Het totale beeld wordt er
echter niet door verstoord.
Naast POVO en PAVO blijkt ook politieke activiteit -met één kleine afwijking- aan de hypothese te voldoen. De gemiddelde deelname aan betogingen en
actiegroepen als ook de bereidheid daartoe én de deelname aan acties betreffende buitenlandse verhoudingen verlopen zoals voorspeld. In tabel 4.36 wordt
overigens slechts het topje van onze ijsberg aan computer-output getoond. Wij
hebben diverse pogingen ondernomen om met behulp van andere variabelen en andere verdelingen het verloop der gemiddelden te verstoren. Geen enkele bleek
succesvol: voor jongens en meisjes keert, ook in relatie tot de moeder, steeds
hetzelfde patroon terug. Ook variabelen als beroep, opleiding en politieke opvatting van de vader verstoren het beeld niet. De Spearman-rho correlatie

tus-

sen de feitelijke volgorde van gemiddelden en het patroon dat de hypothese
voorspelt bleek steeds hoog: voor vaders met hogere beroepen zijn deze corre-
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laties 1.0 met POVO (politieke voorkeur) en 1.0 met PAVO (partijvoorkeur);
vaders met lagere beroepen POVO 1.0, PAVO 1.0; vaders met lagere opleiding:
POVO .94, PAVO .94, 'rechtse' vaders1: POVO 1.0, PAVO 1.0; 'linkse' vaders
POVO .83, PAVO .83.
Intervretatie

en discuss-ie

Het confessie-effect is uit onze analyse duidelijk naar voren gekomen.
Het anti-conformisme dat de huidige -mjmeegse- studentengeneratie kenmerkt,
drukt zich uit in een afwijzende houding ten aanzien \an de officiële kerk met
daaraan gekoppeld een Imkspolitieke stellingname. Tevens constateerden wij dat
de tendens naar links, die kenmerkend is voor de totale studentenpopulatie, ook
in het deconfessionaliscrmgs-effcct tot uiting komt: studenten die de religieuze tradities van het ouderlijk huis vaaruel zeggen, hebben meer belangstelling
voor linkse opvattingen dan studenten die trouw blijven aan het geloof der vaderen. Rechts heeft onder studenten weinig aanhang en profiteert niet of nauwelijks van het deconfessionalisermgseffect: de gedeconfessionaliseerde student
put nieuwe moed en levensvisie uit de linkse min of meer marxistische ideologie; de rechtse c.q. liberale levensfilosofie is voor hem geen reëel alternatief.
Ivij hebben vervolgens kunnen zien dat het deconfessionalisermgs-effcct
sterker is dan het confessie-effect en gedeconfessionaliseerde studenten meer
sympathie voor links aan de dag leggen dan hun collega's die van huis uit onkerkelijk zijn. Wij spraken van het yellow-diaper

effect. Het dogmatische, c.q.

doctrinaire van de rooms katholieke levensvisie wordt -wanneer de student eenmaal omgeturnd is- doorgetrokken naar een gelijkelijk te kwalificeren wereldbeschouwing van marxistische of socialistische signatuur. In diverse beschouwingen is -soms in bloemrijke taal- op de theorie van de 'gele luier' gezinbpccld: Karcl van het Reve (H. Tromp 1974) constateert "dat men \ran de ene bidstoel naar de andere gaat", volgens A. Tromp (1970) loopt men "van de ene heilage
familie naar de andere", en bij Peper en Wolters (1970, p. 22) blijkt: "hoe de
ene paus de andere aflost". Van Meisen (1974) sluit hierbij aan wanneer hij reveleert,dat "dogma's eerder worden losgelaten dan een dogmatische geesteshouding".
Deze en dergelijke interpretaties lijkm ons echter voor relativering

I) Lagere beroepen: score 1,2,3; hogere beroepen: 4,5,6 (V23); lagere opleiding: 1 t/m 5; hogere opleiding: 6 t/m 9 (V21); Rechts = VVD + CDA; Links=
PAK, CPN, PSP (V32).
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vatbaar. Dat katholieken eerder autoritaire of conservatieve c.q. reactionaire
opvattingen huldigen,komt uit onderzoekingen die wij kennen niet naar voren.
Uit een studie van Hoogerwerf (1964, p. 144) blijkt het percentage conserva
tieven en reactionairen onder katholieken even hoog als onder buitenkerkelijken
(29°) en duidelijk lager dan bij gereformeerden, hervormden (beide 40o) en
remonstranten (53o). Voor onderwijzers stelde Albinski vast dat de score op de
F-schaal voor christenen aanmerkelijk hoger is dan voor met-kerkelijken
(overigens een zeer kleine groep in zijn onderzoek); tussen katholieken en
protestanten blijkt echter geen verschil te bestaan (Albinski 1959, p.99
tabel 53).
Er zijn op basis van de gegevens waarover wij beschikken, alternatieve
interpretaties denkbaar. Allereerst is er de vriendelijke
het yellow-diaper-eííezt.

іпЬегргеіаЬге

van

Het missionaire c.q. idealistische c.q. sociale ka-

iakter van de religieuze opvoedinguordt nu centraal gesteld en vindt een nieuwe
voedingsbodem in con socialistisch mens- en wereldbeeld

(Van Meisen, 1975,

van Ilamelen, 1975). Vervolgens kunnen onze gegevens geïnterpreteerd worden
vanuit wat we zouden kunnen noemen het bekertngseffecL:

uit de sociale psycholo-

gie is bekend, dat degenen die een bepaalde godsdienst of levensbeschouwing uit
eigen ervaimg verwerven, ferventere en meer idealistische aanhangers zijn dan
degenen die de tiaditie van hun ouderlijk milieu continueren. Men kan dan denken m

termen van overcompensatie: v^at men vroeger afwees wordt nu met verve

beleden, ben dergelijke jnterpretatic is tegengesteld aan de yellow

diaper

verklaring die juist op de -qua autoiitarisme- vergelijkbare structuur van de
aangeLccrde en de verworven levensvisie wijst. Het bckcringscffect is wellicht
nog beter te bcgriipcn vanuit een meer sociologische (c.q. leertheoretische)
benadering. De noviet mist -zeker m eerste aanleg- de brede ervaring der oudgedienden; hij heeft nog niet 'geleefd' met de nieuwe levensfilosofie die hij
aanhangt; zijn verwachtingen zijn uellicht te hoog gespannen; pas na enige tijd
zal hij de compronuterende aspecten die iedere concretisering van idealen kenmerkt en die met name tot een relativering van die idealen aanleiding kan geven, leren accepteren. In rond Hollands:hij zetpasgeleidelijk de tering naar de
neriiii,.
Er zijn dus minstens drie verklaringsmodellen denkbaar. De laatste interpretatie lijkt ons het meest plausibel. Nader onderzoek kan echter pas uitsluitsel geven. In het design van een dergelijk onderzoek zal -meer dan in onze
opzet mogelijk was- ingegaan moeten uorden op de opvattingen van de ouders. De
indicatie van het opvoedingsmilieu, zoals wij die d.m.v.
ongetwijfeld

kerkbezoek geven, is

te summier. Bovendien zal bij nader onderzoek ook ingegaan moeten
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worden op de opvattingen der ouders en kan niet langer volstaan worden met de
subjectieve interpretatie daaromtrent van hun kinderen. Voorts willen wij erop
wijzen dat uitdrukkelijker aandacht besteed zal moeten worden aan de relatie
tussen ouders en kinderen. Onze gegevens indiceren dat een minder succesvolle
socialisatie vaker tot conflicten aanleiding geeft1. Uiteraaid zal ook ingegaan
moeten worden op de betekenis die conflicten tussen ouders en kinderen hebben,
een negatieve waardering hoeft -ook m de perceptie van betrokkenen- niet voor
op

te staan.
Tenslotte zal bij een vervolg-onderzoek aandacht besteed moeten worden

aan de vraag of de betekenis van de religieuze opxoeding pei denominatie

ver

schilt. hij beschikken alleen o\er gegevens betreffende studenten van katholie
ken huize. De vraag is of de effecten die wij bespraken, zoals veelal wordt
aangenomen, specifiek zijn voor katholieke studenten. Van den Doel (1975) duid
de bij zijn vertrek uit Nijmegen expliciet in deze richting: "de katholieke
cultuur heeft de mensen m e t rijp gemaakt voor de democratie". De voortzetting
van zijn betoog laat zich raden: met палю het activisme der Nijmeegse studen
tenbeweging veischijnt als een (giftige) paddestoel, ontloken in de herfsttij
van het Nederlandse katholicisme.
Onze

onderzoeksgegevens kunnen op dit punt helaas geen uitsluitsel

gc\cn, ze bevatten wel een indicatie van de betrekkelijkheid \ап dergelijke
verklaringen. Zoals m

tabel 4.37 (zie p. 391) blijkt, is een groot gedeelte

van de Nijmeegse 'activistische' en 'linkse' studenten (ongeveer een kwart)
afkomstig uit niet

religieuze milieus.

Alhoewel de eerder aangegeven samenhang tussen kerkelijkheid en poli
tieke voorkeur c.q. gedragingen (zie tabel 4.36 p. 586) natuurlijk blijft be
staan, constateren wij nu dat het effect ervan op de samenstelling van de Nij
meegse studentenbeweging waarschijnlijk beperkt is. liet is dan ook zeer de
vraag of het Nijmeegse studentenactivismc een typisch katholieke variant van
activisme genoemd kan woiden.

1) Op onze vraag hoe de relatie met de ouders gepercipieerd wordt (V36 + V37,
gedeeld door 2; 1 = zeer goed...., 7 = zeer slecht), komt de volgende ver
deling in gemiddelden naar voren: categorie A: 3.1; categorie B: 2.4; cate
gorie C: 2.5; categorie D: 2.7; categorie E: 2.5 en categorie F: 1.8
(steekproef 2b + 3, N = 407).
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TABEL 4.Z7

De verdeling naar politieke voorkeur (steekproef 2b en 3, N = 407)
en de deelname aan akties van buitenlandse politiek (steekproef 2,
N = 282) voor de vader-student typologie voor conventioneel reli
gieus gedrag.

'——-^typologie
P0V0 (V83) ~^----—__^
Links

А

В

С

D

E

F

Ie kw.

30

10

18

26

5

11

19 (73)

Totaal

2e kw.

19

7

23

29

10.5

11.5

25 (96)

3e kw.

8

9

25

19

16

23

27 (100)

Rechts 4e kw.

2

3

12

26

20

37

29 (109)

30

10

8

26

5

11

23 (230)

% deelname aan akties
m.b.t. buitenlandse
politiek (steekproef 2,
V169. score 1 t/m 5).

100%

Zoals steeds werden de kwartielen berekend op basis van steekproef 4.
Затеп аіігпд

ouderlijk

тгігеи

en роІгЬьеке

opvattingen

1) De overeenstermtng
tussen de pai tij voorkeur van ouders en hun stude
rende kinderen is sinds 1966 duidelijk afgenomen en is momenteel bijzonder
laag (ongeveer 30° kiest dezelfde partij). De mate van overeenstemming is dui
delijk lager dan bij andere bevolkingsgroepen. Wanneer wij hierbij bedenken
dat uit onderzoek blijkt, dat juist op dit punt de overeenstemming tussen ou
ders en kindeis het grootst is en qua bpvattvng
de meningen verder uit elkaar
liggen, mogen wij besluiten tot een zeer grote kloof tussen de politieke visie
van ouders en hun studerende kinderen.
2) De voorspelbaarhebd
van de partijvoorkeur van studenten, vanuit het
stemgedrag van hun ouders is eveneens laag (tau-b = .20). Ook onder dit as
pect verloopt de socialisatie weinig succesvol en bovendien minder succesvol
dan bij andere bevolkingsgroepen.
3) Homogene en politiek geïnteresseerde ouders hebben meer invloed op
het stemgedrag van hun kinderen, althans vanuit het oogpunt van
voorspelbaarheid. De opmerkelijke sexe-verschillen die wij bij heterogene ouders vaststelden, werden niet geïnterpreteerd. Wel kwam naar voren dat de rol van de moeder
even belangrijk is als die van de vader.
4) Studenten uit sociaal-democratische milieu's (D'66, PPR, PvdA) blijven eerder trouw aan de partij voorkeur van hun ouders (er is grotere
overeenstemming) , dan volgen studenten van liberale komaf, de laagste overeenstemming zien wij in CDA-milieu's. De parallellie tussen de primaire en de secun-
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daire socialisatie bij studenten uit sociaal-democratische milieu's lijkt de
meest plausibele verklaring voor dit gegeven. Immers zowel thuis als in het
Studentenmilieu verkeren zij in een sociaal-democratisch klimaat.
5) Onder drie aspecten kwam een samenhang tussen kerkpHjkheid

en

poli-

tzeke voorkeur naar voren
a. studenten die religieuze samenkomsten bijwonen zijn minder links in hun
politieke voorkeur dan studenten die soms of nooit de kerk bezoeken.
b. studenten die evenals hun ouders tiouwe kerkbezoekers zijn, neigen minder
naar links dan gedcconfcssionaliseerde studenten.
с

studenten die de religieuze traditie van het ouderlijk huis (kerks of m e t kerks) continueren, zijn minder links dan studenten die breken met de ker
kelijke traditie van het gezin van herkomst.

De beide eerste vaststellingen laten zien hoc -onder studenten- traditionele
vormen van religieus gedrag en rechtse po]iticke opvattingen samengaan. Het deconfessionaliseringscffect (ad.b) maakt het bovendien aannemelijk,dat de Imkspoliticke stel 1 mgname fungeert als een alternatieve levensf ilosol ic,die nieuwe
mogelijkheden biedt voor de zingeving en duiding van het bestaan.
Het gegeven, dat vooidl onder gcdcconfcssionalisecrde studenten linkse
opvattingen pi ovaleren en zij met палю meer naar links \\ijkcn dan hun vanhuis-uit onkerkelijke collegae, is polyintcrprctabeL. Uij \\czen met name op de
yellow-diaper ty-pothese het eenmaal aangeleerde dogmatisme (of vriendelijker
het missionaire clan) wordt -wanneer men de traditionele kei к vaarwel zegtomgezet m een linkspolitickc steilingname.
Plausibeler leek ons een verklaring vanuit wat wij noemen het
bckertnaseffeot

. de bekeerling mist de stabiliserende en relativerende elemen

ten die iedere concietisering van idealen kenmcikt. Evenzo kan men verwachten
dat studenten die op eigen krachten -soms zelfs ondei protest van de ouderssocialistischc visies verwenen, m eerste aanleg marxistischer zijn dan Marx.
Tenslotte bleek dat het Nijmeegse studentenactivisme slechts ten dele vanuit
de

bovenstaande beschouwingen begrepen kan worden. Het is met name m e t duide

lijk m hoeverre deze bcschouumgen specifick genoemd kunnen worden voor de
Nbjmeegse

studentenbeweging, \adcr onderzoek is ook op dit punt vereist. Onze

analyses geven slechts een eerste aanzet.
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In de voorgaande pagina's

hebben wij een beeld geschetst van de poli

tieke opvattingen en voorkeuren zoals die loven onder Nijmeegse studenten. Op
enkele punten werd ook ingegaan op HBO-studenten. De epitheta 'links' en
'rechts' werden daarbij voortdurend gehanteerd. Op het eerste gezicht lijkt een
dergelijke globale karaktciι sering van weinig afstand te getuigen tot de alle
daagse typificcring van mensen en stromingen. M j hebben echter steeds gepoogd
aan de hand van empirisch onderzoek de 'links-rechts' terminologie nader te
definieren.
Daartoe veerden in eerste instantie politieke opvattingen gerelateerd
aan veruaohtzfi

yecenrepter.

Interne veisus externe controle, uitstcltendentie,

machiavellismc en de evaluatie vanheden, verleden en toekomst ten aanzien van
de Nederlandse samenleving bleken consistent en interpreteerbaar samen te han
gen met politieke opvattingen. De strategie van linkse studenten bleek

geba

seerd op een negatief oordeel omtient de legitimiteit van de bestaande orde
de stiuctuur en de pcisonele bemanning daaivan deugen niet, het achter ons lig
gende vcileden wordt negatief beoordeeld. Verwijzingen naai persoonlijke verantwooidelijkhcid, de speling van het lot en uitstelbereidheid hebben in hun
ogen minder wctkclijkhcidswaaide

het zijn de afleidingsmanoeuvresvan de huidige

machthebbers. Meer hoop is er \oor de toekomst, die juist voor 'rechts' duister
lijkt

(zie paiagraaf 4.2.1.1).
Het strategische concept \an stiijdende politieke minderheden komt hier

in diverse facetten naai voren. \u is het evident dat de linkse student ook in
een inhoudelijk conflict gewikkeld is met het vigerende svsteem

1mkse studen

ten zijn gcpoiteerd voor een andere samenlevingsvorm, xoor een andere econo
mische orde. Zo bleek met name dat zij het vigerende beroepsbeeld afwijzen. Wat
wij hier echter willen benadrukken is, dat diverse opinies en activiteiten van
linkse studenten gedragen worden, niet door hun filosofische c.q. politiekethische overtuiging maai dooi de strategie die zij als strijdende minderheids
groep moeren.
Men kan nu de vraag stellen in hoeierrc politieke groeperingen die voort
durend vanuit negatieve eivarmgen en critiek op de bestaande werkelijkheid
opereren, nog aan politiek doen. ÍVie nimmer de gelegenheid krijgt of neemt om
eventueel beschikbare alternatieven in maatschappelijke practijken om te zetten,
leert nooit de smalle marges van de politiek kennen en blijft gevangen in een
doolhol van vcilangens. De studentenbeweging is m deze z m niet zelden becntisecid. bebrek aan verantwooidelijkheidsbescf wordt haar verweten (zie bij-
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voorbeeld Hofstee 1976 en 1977). Niet geheel ten onrechte naar wij menen. Dat
de studentenbeweging per definitie buiten de sociale werkelijkheid staat is
tot voor kort als vanzelfsprekend aangenomen en ook door haar eigen leden gecultiveerd. De traditionele student stond buiten, c.q. boven de politieke werkelijkheid van alledag. Het lijkt er op dat de leidende groepen in de huidige
studentenwereld deze houding voortzetten in hun links-elitaire, in de Nederland
se politieke verhoudingen nauwelijks in te kaderen politieke stellingname.
Daar staat tegenover dat de gemiddelde student (zoals we nog zullen zien
in deze samenvatting) de grondregels van het vigerende politieke systeem erkent
en aansluiting zoekt bij sociaaldemocratische stromingen. Men kan zich echter
afvragen of het vertrouwen in deze stromingen ongeschokt zal blijven zolang
parlement en regering er niet in slagen de jongerenproblematiek (men denke met
name aan de jeugdwerkcloosheid en het dreigend overschot aan academici) in redelijke 'banen' te leiden. De linkse limiet die de georganiseerde studentenwereld hier en daar bcreikt(e), is onzes inziens mede een gevolg van het gebrekkige beleid dat sinds jaar en dag de gang van zaken met name op de universiteit kenmerkt. Wie poogt voor deze situatie 'schuldigen' aan te wijzen, raakt
voorlopig niet uitgepraat. Wie naar verbeteringen zoekt, raakt voorlopig niet
uitgedacht. Dat een nieuwe visie vereist is op de positie van de universiteit
in onze samenleving, lijkt in ieder geval zonneklaar.
Uit het onderzoek kwam vervolgens naar voren dat linkse studenten hun
politieke overtuiging vaker in concreet gedrag

uitdrukken. Zij nemen vaker deel

aan parlementaire en vooral extra-parlementaire politieke activiteiten. In het
politieke midden is de dadendrang het laagst. Bovendien bleek dat het verzet
tegen de vigerende maatschappij (externe gecontroleerdheid) voor de linkse
student een inspiratiebron voor activiteit is. Externe gecontroleerdhcid kan,
wanneer het collectieve onbehagen georganiseerd wordt, een gerede aanleiding
vormen voor dadendrang, voor collectieve actie.
De samenhang tussen politieke voorkeur (zoals gemeten in de POVO-schaal)
en partijvoorkcur (stemgedrag) liet interessante verschillen zien. Voor universitaire studenten constateerden wij een samenhang van -.65 (Pearson - r ) , voor
HBO-studcnten was deze correlatie aanmerkelijk lager en wel-.30; voor de Nederlandse bevolking is van enige voorspellende waarde van de POVO-schaal niets gebleken. Zelfs bleek de factoriële structuur van de POVO-schaal nauwelijks inter
preteerbaar. Nu zou men kunnen vermoeden dat de moeilijkheidsgraad van de gebruikte items voor de laatste groep te hoog is. Maar juist omdat de vragenlijst
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die aan de gemiddelde Nerderlander werd voorgelegd, reeds een vereenvoudigde
сгые van de POVO-schaal bevatte, lijkt een dergelijke argumentatie niet
steekhoudend. Waarschijnlijker lijkt het dat studenten (en dan vooral univer
sitaire studenten) beter in staat zijn ideologisch te denken dan hun landgeno
ten. Hun politieke voorkeur komt m relatief hoge mate tot stand op basis van
de kennis die zij hebben over de ideologie, de sociale filosofie van de diver
se politieke systemen. Een kennis die zij

naar wij aannemen, met name opgedaan

hebben tijdens de geschiedenislessen op de middelbare school. De universitaire
studenten maken m

dit opzet deel uit van een politieke elite (cfr. Converse,

1964).
Dit betekent echter tegelijkertijd dat de gemiddelde Nederlander op an
dere, niet noodzakelijk minder respectabele gronden, tot een voorkeur voor een
bepaalde politieke paitij besluit.

Met name de sociaal economische positie en

de traditie (het stemgedrag van de ouders) lijken van belang. Zo bleek uit ons
onderzoek dat de gemiddelde Nederlander in zijn politieke partijvoorkeur dichtei aansluit bij de voorkeur van zijn ouders (p. 372). Studenten vertonen m
dit opzicht juist een lage consistentie.
Uit onze gegevens kwani \eivolgens naai voien dat lielst 40° der HBOstudenten (nog) geen idee had vvclke politieke paitij de vooikeur geniet. Verge
lijkbare cijfers komen naar voien uit onderzoek onder jeugdigen die voor de
eerste maal deelnemen aan \cikiczingen (cfr. van der Linden en Hagen, 1977).
Ivij menen dan ook te mogen stellen dat het politieke bewustzijn van IIBO-studen
ten nauwelijks hoger reikt dan dat van hun niet studerende leeftijdgenoten en
aanmerkelijk lager is dan dat van universitaire studenten (zie paragraaf
4.2.1.2).
Icmiddcn van de Nederlandbe

bevolkzng

valt de student op door een uitge

sproken voorkeur voor gematigd linkse partijen en opvattingen. De universitaire
student stemt linkser dan zijn HBO collega, deze staat weer links van zijn niet
studerende leeftijdgenoten die op hun beurt de oudere Nederlander 'rechts'
laten liggen.
In Europees verband neemt de Nederlandse student -voorzovei wij kunnen
nagaan- een middenpositie m .
In zijn opvattingen geeft de gemiddelde student blijk van een socialis
tische gezindheid, echter uitdrukkelijk in parlementair velband. Het lijkt geen
luxe dit punt extra te benadrukken. Anarchistische en communistische (splinter)groeperingen mogen wellicht -in de publiciteit- het beeld van de Nederlandse
student bepalen- waar rechtse krachten in de samenleving vervolgens al te graag
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naar verwijzen-,de werkelijkheid is anders. De gemiddelde student is democra
tisch ingesteld en valt primair op door een afkeer van conservatieve en
fascistische denkbeelden (zie paragraaf 4.2.1.3.)·
Binnen de studentenbeiolkmg blijkt vooial naar вЬиагеггекЬьпд

grote

diversiteit in opvattingen, luj interpreteerden dit gegeven vanuit zelfselec
tie mede op basis van politieke \oorkeur bepaalt de student zijn studiekeuze.
Voor zover wij konden nagaan zijn deze verschillen in politieke gezindheid naar
studierichting pas recentelijk ontstaan (zie paiagraaf 4.2.1.4).
Met name

constateerden NIJ

een lage belangstelling voor sociale weten

schappen bij 'rechtse' studenten en een dito interesse ter linkcizijde voor
tandheelkunde en rechten. Wanneer deze tendens tot politisering van de studie
keuze zou toenemen, zou een zeer betreurenswaardige situatie aan de universiteit
ontstaan. Dat over wetenschap en de toepassing daarvan verschillend wordt ge
dacht en dat in dit beoordelingsproces de politieke opvatting een rol speelt,
is evident. Ivenzeer is duidelijk dat het een van de taken dei universiteit is
deze discussie te stimuleren. Uannccr echter bepaalde opvattingen il te domi
nant worden binnen bepaalde iacultcitcn zijn de gevolgen -ook wat betreft de
toepassing der wetenschap- negatief. Voor de betrokkenen zelf, omdat hun weten
schappelijk weik al te snel in cen bepaald daglicht wordt gesteld. l\at erger
is, ook vooi de ontwikkeling \an de wetenschap is eenzijdige belangstelling
nadelig. De linkse student die maatschappeliikc veranderingen voorstaat is al
te snel geneigd daarover, in het velband van een 'maatschappelijke' opleiding,
te praten en te theoietiseren, daarmee wordt veel goodwill verloren en weinig
bereikt. Concictc maatschappelijke veranderingen bereikt men primair door ac
tief mee te doen

wie de wet wil \eiandcren moet haar bestuderen. IVie de me

dische verzorging van de Nederlandse bevolking ter harte gaat, kieze een me
dische opleiding. De 'rechtse' student zou, zo hij al van mening is dat de
samenleving goed is zoals zij is of althans op de juiste koers vaart, meer ge
neigd moeten zijn deze mening theoretisch uit te diepen.
Op het gevaar af dat wijze raad hiei overgaat in pedant gepraat, hebben
wij de bovenstaande ideeën gelanceerd. laten wij daaiom onze conclusies op dit
punt samematten met de nuchtere opmerking dat m liet studiekcuzcproces van
studenten,politieke vooiooidelen nog steeds (en wellicht in toc.icmendc mate)
een belangrijke ιοί spelen. Men kan zich afvragen of dat terecht is. \erder
onderzoek op dit punt

lijkt bioodnodig.
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constateerden wij nauwelijks enig verschil tussen studen-

ten. althans voorzover vvij kunnen vaststellen, (het gaat om cross-sectionele
analyses van netto-veranderingen), is de universiteit géén politieke leerschoolde student wordt bij het klimmen der jaren iets linkser m

zijn opvattingen,

maar de verschuiving is miniem (zie paragraaf 4.2.1.4). Dit betekent tegelijkertijd dat de vorming en ontwikkeling van politieke opvattingen al

ббг of tij

dens de middelbare schoolpenodc plaatsvindt.
Met name het ouderlbjk

тгігеи

blijkt \an invloed te zijn op de politieke

meningsvorming van studenten. Hanneer beide ouders dezelfde politieke voorkeur
hebben en naarmate zij meer geïnteresseerd zijn in politiek, hebben zij meer invloed op de opvattingen van hun kinderen. Bovendien kwam naar voren dat studenten uit gematigd linkse milieus vaker trouw blijven aan de partijvoorkeur van
hun ouders. Het verschil m politieke gezindheid tussen ouders en studerende
kinderen is echter door de bank genomen bijzonder groot. De socialisatie verloopt in dit opzicht weinig succesvol, vooral wanneer de ouders stemmen op de
confessionele partijen (i.e. voornamelijk de KVP).
Voorts bleek dat onze onderzoeksresultaten de indicatie bevatten dat de
links-politieke stellmgname bij studenten soms fungeert als een alternatief
voor een \an huis uit oveigedragen godsdienstige overtuiging. De politieke
opvatting heeft voor hen -naar wij aannemen- een zeer bijzondere betekenis.
Het gaat niet om een toevallige voorkeur voor een politieke partij, het gaat
om een visie

het is een nieuwe levensfilosofie die een kader biedt waarbinnen

doen en denken, theorie en practijk, weer geïntegreerd kunnen worden.
De felheid waarmede deze op eigen kracht verworven inzichten veelal worden beleden, interpreteerden wij vanuit een leerproces

gebrek aan concrete

ervaring en niet de analogie tussen de godsdienstige opvoeding (i.e. het katholicisme) en politieke opvattingensystemen (het marxisme) is onzes inziens de
bepalende factor. Bovendien bleek het onwaarschijnlijk dat de Nijmeegse studentenbeweging in dit opzicht een typische plaats inneemt temidden van haar zusterorganisaties (zie paragraaf 4.2.1.5).
Ter afsluiting een drietal opmerkingen van meer theoretische c.q. methodische importantie.
1. De vier factoren die op basis van een factoranalyse onderscheiden konden worden in de Internal-External

control

sahaal

van Rotter bleken goed inter-

preteerbaar. Mits in vier factoren uiteengelegd is Rotters instrument bruikbaar
voor de analyse van politieke opvattingen-systemen. De veelal gepropageerde
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ééndimensionele oplossing bleek onhoudbaar (zie

par. 4.2.1.1.)·

2. Voorts kwam vast te staan dat bij het conceptualiseren en meten van

verwachtingen en strategische concepten (Uitsteltendentie

en

Machiavellisme)

veelal een contaminatie optreedt met evaluatieve componenten (waarden). Het
is mogelijk gebleken hierin verbetering te brengen, door 'constant-houding'
van de waarde-component (in het geval van de schaal voor uitsteltendentie)
en door de constructie van alternatieve schalen (bij de Mach-schaal). (zie
par. 4.2.1.1.)·
3. Tenslotte werd duidelijk dat de, in de Sociale Leer Theorie gepostu-

leerde onafhankelijkheid

van waarden en verwachtingen,

weinig waarde blijkt

te hebben bij veldonderzoek. De samenhang tussen waardenoriëntaties en gedragingen wordt na toevoeging van verwachtingsscores slechts in geringe mate
verbeterd: waarden zijn vaak gecontamineerd met verwachtingen en omgekeerd
(ingevolge traditie en/of ervaring). De dynamiek van het leerproces blijkt
niet of nauwelijks achterhaalbaar (zie par. 4.2.1.2.). In het volgende hoofdstuk, waar wij ingaan op de relatie tussen student en universiteit, komen v/ij
hier nog op terug.
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Zoals in de vorige paragraaf werd aangetoond, hebben de studenten al bij
hun aankomst op de universiteit politiek relatief duidelijk aanwijsbare en gedifferentieerde zienswijzen. De erfenis van de zestiger jaren is aantoonbaar.
We zullen nu nagaan in hoeverre een globale visie op de samenleving op de universiteit gestalte krijgt en als het ware de confrontatie met de universiteit
of de opleiding mede vorm geeft. Politieke voorkeuren kan men immers in zeer
uiteenlopende omstandigheden uitdragen en realiseren. In dat opzicht kent de
universiteit, zo hebben we gezien, haar eigen geschiedenis.
Zoals al uitvoerig elders is toegelicht (zie 2.3) hebben wij er in deze
studie voor gekozen, de confrontatie met de universiteit of opleiding te onderzoeken met behulp van de Sociale Leertheorie, waarin situatie-specifieke waarden en verwachtingen zodanig op elkaar worden betrokken, dat vandaaruit een
inzicht kan ontstaan in de actuele implicaties van bepaalde historische ontwikkelingen voor het optreden van studenten: een sociaal-psychologische vraagstelling - zo betoogden wij - in het verlengde van de geschiedenis. Vijf waarden zijn van een dermate abstract niveau en werden zodanig vergelijkbaar geacht, dat uit de studie daarvan de nodige informatie beschikbaar kan komen over
de verhouding tussen student en universiteit of opleiding. De analyse van het
keuzeproces dat aan de voorkeursrangorde van deze waarden ten grondslag ligt,
leek ons een geschikte cognitief-psychologischc ingangspoort voor een onderzoek naar de beleving van de geschiedenis van de afgelopen jaren. Uitgebreid
onderzoek naar deze voorkeur leverde twee dimensies op volgens welke de waarden geordend waren. Daardoor was een handzame reductie van de gegevens mogelijk.
De eerste dimensie kreeg de naam transgressief-traditioneel, de andere - even
noodzakelijk als wenselijk, zo mogen we wel zeggen (de empirie had ook een minder inzichtelijk antwoord kunnen geven) - noemden we de theorie-practijk dimensie. Beide dimensies worden verondersteld een goed inzicht te bieden in de geaardheid van de oriëntatie op de universiteit of opleiding.

1) Hoewel het in deze paragraaf ook hier en daar over de HBO-opleiding gaat,
hebben we toch gemeend deze paragraaf de titel student en universiteit mee
te moeten geven.
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De samenhang tussen

троіъігеке

opvattingen

en

віиаіе-оггепіаіге

Als inleidend gegeven zullen we nu eerst de samenhang aan de orde stel
len tussen de beide dimensies en de politieke opvatting van studenten. Tabel
4.38 bevat de nodige informatie.
TABEL 4.38:

Correlatiematrix politieke voorkeur, studie-oriëntatie: transgressief versus traditioneel en praktijk versus theoriegericht, voor
universitaire studenten, jongerejaars en HBO-studenten (resp.
steekproef 4, steekproef 2b +3 en steekproef 6).
Universitaire
studenten
1
2
3

1. Politieke voorkeur
POVO: links - rechts (V83)
2. Transgressief versus traditioneel georiënteerd (V63)

-

.73 -.01
.04

Jongerejaars
1
2
3
-

.f,6

-.03

-

-.14

HBO-studenten
1
2
3
-

.58 -.06
-

-.19

3. Praktijk versus theoriegericht (V64)
Voor universitaire studenten in het algemeen blijkt deze samenhang zeer groot.
Ongeveer 53° van de variantie op de dimensie transgressief versus traditioneel
kan verklaard worden vanuit politieke opvattingen. Voor jongerejaars en HBOstudenten is dit percentage steeds iets lager (resp. 44°(, en 34'?,). Uit deze verschillen mogen we wat de universitaire studenten en de jongerejaars betreft,
m e t al te veel concluderen. Zoals verderop nog aan de orde komt, is gebleken,
dat de correlatie per jaargang nauwelijks verandert; het is niet meer dan een
lichte fluctuatie. Deze correlaties wijzen in de lichting van een sterke mate
van politisering

in de waardering van de opleidingssituatie. Voor het HBO is

deze iets geringer. Dit betekent, dat studenten de op universiteit of HBO aanwezige waarden die betrekking hebben op beroep, presenteren, maatschappelijk en
wetenschappelijk belang en beslissingsstructuren, van meet af aan, ja zelfs al
voor ze aan het universitaire leven deelnemen, interpreteren in het kader van
hun visie op de samenleving als geheel. De sterkte van het verband, vooral op
de universiteit, is opmerkelijk, br is alle reden om aan te nemen, dat de herhaalde pogingen van de studentenbeweging om de universiteit te plaatsen in het
perspectief van de totale maatschappij er toe hebben bijgedragen, dat deze relatie voor de student vandaag de dag een levende realiteit is.
De afwezigheid van enig verband bij studenten in het algemeen tussen de
theorie - practijk dimensie en politieke opvatting, duidt echter op ook een
met-politiek moment in de studie-oriëntatie. De practijk is niet langer meer
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een zaak waarmee zich uitsluitend 'rechtse politici' uit de meer beroepsgerichte studierichtingen zoals medicijnen, tandheelkunde of rechten zich bezig houden. Ook voor de links georiënteerde sociaal-wetenschappelijke studierichtingen
bestaat deze problematiek van de verhouding theorie - practijk. De lage correlaties tussen de traditioneel - transgressief dimensie en de theorie - practijk
dimensie zijn te verwachten onder de veronderstelling, dat de twcedijnensionele
representatie van de waarden orthogonaal is. De waarden groter dan nul zijn
steekprocf-fluctuaties.
Tegen de achtergrond van de onverwacht hoge overlapping van de dimensie
traditioneel - transgressief en de politieke voorkeursschaal rijst de voor dit
onderzoek zeer practischc vraag, wat deze dimensie nu nog zal toevoegen aan de
voorspellende waarde van de politieke opvattingenschaal

de hoge correlatie

tussen beide maakt een toevoeging niet erg aannemelijk. In een latere fase van
dit verslag gaan wij hier uitvoerig op in. Op voorhand is echter duidelijk dat,
ook wanneer de dimensie traditioneel-transgrcssicf "slechts" een replicatie
blijkt op universitair niveau van politieke voorkeuren,het onderscheid tussen
globale en situatie-specifieke waardenpatronen relevant blijft. Vooreerst is de
hoogte van de samenhang als zodanig informatief. Wij verbonden daaraan de conclusie, dat de universiteit voor studenten een gepolitiseerde bekrachtigingssituatie is geworden. Bovendien kwam naar voren, dat naast de politieke dimensie ook een niet-politick moment de oriëntatie op het hoger onderwijs bepaalt.
Het keuzeproces

is slechts ten dele in politieke voorkeuren te localiseren.

Wat aan de orde komt
Met behulp van deze beide dimensies hebben wij een viervoudig classificatie-schema

ontworpen. Evenals in de vorige paragraaf worden ook nu weer ver-

wachtingen opgevoerd ter nadere karakterisering van de waardenoriëntatie en met
de bedoeling er de implicaties voor het politieke optreden van studenten van na
te gaan. De maat voor verwachtingen, de totale discrepantiemaat (V62), is al
uitvoerig aan de orde geweesr (zie par. 4.1.4]. Deze maat werdgedichotomiseerd
op de mediaan voor de steekproef uit de gehele universitaire studentenbevolking. Gecombineerd met de waardenclassificatie ontstaat nu een indeling in 8
klassen: per kwadrant kan nu onderscheiden worden tussen studenten met een hoge
en studenten met een lage discrepantie. Naar ons oordeel beschikken wij zo over
een bruikbaar instrument voor het beschrijven en analyseren van de universitaire situatie én het motivationele systeem van de student. Dat deze twee zaken
- situatie en motivatie - met behulp van eenzelfde instrumentarium worden onderzocht,vloeit voort uit de aard van de SLT. Rotter heeft immers altijd bena-

STUDLNT ih UNIVbRSITblT

402

drukt, dat in de sociale leertheorie alsraotivationeletheorie ruim aandacht
wordt geschonken aan de situatie voorzover

deze altijd impliciet aanwezig is

in de waarden die mensen nastreven en de verwachtingen die zij koesteren. Zodoende zullen wij ons m de eerstvolgende paragraaf bezighouden met een beschrijving van de waardenoriëntaties naar studierichting en jaargang. In de
daarop volgende paragraaf zullen we de verwachtingen in deze beschrijving betrekken. Het motivationele systeem krijgt zijn beslag in de combinatie van
waarden en verwachtingen. De gedragstendenties die aldus voor beschrijving
toegankelijk worden gemaakt, zullen in paragraaf 4 worden onderzocht op hun unplicdties voor het optreden van studenten. Het gaat dan vooral om studentenactivismc van diverse signatuur. Uij zijn vanzelfsprekend m e t volledig. De
keuze uit het spectrum aan gedragscategorieën is gevallen op deelname aan universitaire verkiezingen, deelname aan bezettingen, actief lidmaatschap van politieke studentengroepenngen, het bijwonen van politieke studentenvergadermgen en het op de bres staan tegen de herstructurering.
De slotparagraaf van dit hoofdstuk is gewijd aan studiesucces, een van
de meer conventionele gedragsaspecten. Aldaar komt de vraag aan de orde in hoeverre studiesucces (liet al of niet behalen van de propedeuse) te verbinden is
met een bepaalde oriëntatie op en een evalutaie van de studiesituatie.
PAR.

4.?. 2.1

DE VIER KWADRANT??i WAARDENORIËNTATIES

NAAR

STUDI?RICHTING

EN JAARGANG

De vier kwadranten die met behulp van de ontvouwing werden geconstrueerd, kunnen als volgt nader worden omschreven
kwadrant 1

de practijkgerichte, transgressieve studenten.

kwadiant 2

de theoriegerichte, transgressleve studenten.

kwadrant 3

de theoriegeiichtc, traditionele studenten.

kwadrant 4

de practijkgerichte, traditionele studenten.

1er ondersteuning herhalen wij hier een reeds eerder gepresenteerd schema.
SCHEMA 4.15 :

De vier kwadranten.
theoriegericht

transgressief georiënteerd

kwadrant
2

kwadrant
3

kwadrant

kwadrant
4

practijkgencht

traditioneel georiënteerd
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Karakterisering

van de vier klassen van
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studenten

Voorlopig volstaan we met de nu volgende karakterisering van de 4 klassen. De studenten uit het praatijkgeriahte,

transgressieve

kwadrant worden in

hun oordeel over de vijf waarden (politieke relevantie van de studie, democratisering, theoretische relevantie van de studie, beroepsgerichtheid en prestatiegerichtheid) vooral'gestuurd'door maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. De universiteit maar ook de HBO-opleiding delen volgens deze studenten,in
wat er de laatste jaren, nationaal en internationaal, van studentenzijde aan
critiek op de structuur van de opleiding en de aard van het onderwijs en onderzoek is aangevoerd. Het gaat deze groep om de effecten van wetenschap of studie
zelf. Het transgressieve karakter -zo kunnen we op basis van wat hierboven
reeds werd opgemerkt, zeggen- ontleent zijn kleur en wellicht ook zijn heftigheid aan een links-politieke

houding.

Het practijkgerichtc karakter impli-

ceert ofwel een geringere aandacht voor de studie als gescheiden bezigheid ofwel een duidelijker anticipatie van een beroep, dat hen in staat stelt de
transgressie als het ware ook naar de toekomstige beroepsuitoefening te projecteren. De traditionele beroepsoriëntatie wordt in elk geval afgewezen.
De studenten uit het theoriegerichte,

transgressieve

kwadrant vermoeden,

dat er van de wetenschap en prestaties op dat gebied een stimulerende werking
uitgaat. Hun gedrag wordt vooral vanuit de waarden die met wetenschapsbeoefening zijn geassocieerd, bepaald. In tegenstelling tot de theoriegerichte, traditionele student gaat het bij deze groep echter om een andere invulling. Wat
deze precies inhoudt is nog niet aan te geven. Vermoedelijk wordt de theoriegerichte, transgressieve student in zijn wetenschappelijke belangstelling geconfronteerd met de vraag naar de maatschappelijke verantwoordelijkheid. De bekommernis om de studie-inhoud, misschien zelfs de kwestie van persoonlijke zingeving en het zoeken naar een rechtvaardiging van zijn interesse, die vanuit
het speuren naar een nieuwe inhoud steeds weer aan de orde komt, karakteriseert
de houding van deze studenten ten opzichte van de wetenschap.
Voor de theoriegerichte,

traditionele

studenten is kenmerkend, dat zij

bij een keuze voor wetenschappelijke belangstelling minder dan de hiervoor genoemde groep, gehinderd lijken, door de huidige vorm waarin de wetenschapsbeoefening is gegoten. We dienen immers te beseffen, dat veel van wat thans in
het hoger onderwijs gebeurt, nauwe aansluiting kent bij een door traditie,
maar ook door maatschappelijke verwachtingen gestructureerde wetenschappelijke
practijk. Het is veeleer zo, dat de wetenschap in hun ogen een maatstaf is,
geldiger en dwingender dan welke andere legitimerende instantie ook. Zij is
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immers niet door waarden of politieke idealen gecorrumpeerd. Waarda/rijheid,
vaak in de vorm van nict-geschiedenis-gebonden nut en bruikbaarheid, nut voor
alle tijden en op alle plaatsen, is in de ogen van deze studenten hét kenmerk
bij uitstek van wetenschap. Wetenschap staat in dienst van bestendiging, stabiliteit en 'problem-solving' . Behoefte aan verandering wordt gerelativeerd
vanuit het besef, dat verandering een aangelegenheid van de wetenschappelijke
vooruitgang zelf is. Daarnaast bevinden zich onder deze studenten uiteraard
ook degenen die wetenschap gewoon leuk vinden, zich op een charmante wijze
verliezen in denken en uitkienen en daar een zekere schoonheid aan beleven.
De studenten uit het practijkgerichte,

traditionele

kwadrant hebben voor-

al de practische beroepsuitoefening op het oog inzoverre deze gelieerd is aan
eenzelfde zekerheid. Hun beroepsoriëntatie kent minder twijfels -minder dan
bij de practijkgerichte, transgressieve groep het geval is- omtrent de maatschappelijke aanvaardbaarheid van hun beroepsoriöntatic en de voorbereiding
daarop. Zowel de gezondheidszorg als de rechtspleging bijvoorbeeld zijn van
oudsher beroepsstructuren, verankerd in de positieve appreciatie door de leden
van onze samenleving. Zoiets geeft houvast. Dit neemt niet weg, dat er wel degelijk een conflict kan bestaan, maar dit is dan te karakteriseren in termen
van onenigheid over individuele kenmerken en vigerende normen van geschiktheid. Als er twijfel is, dan komt deze daaruit voort; agressie, zo die er
mocht zijn, evenzeer. Dit in tegenstelling tot de student uit het practisch,
transgressieve kwadrant, waar een conflict meer kans heeft gebaseerd te zijn
op het verwerpen van de traditionele structuur, waarin de dienstverlening -of
het nu de gezondheidszorg,

de psychische hulpverlening, of de rechtsple-

ging is- gevangen zit.

Verdeling over de diverse

steekproeven

Tabel 4.39 (zie p. 405) geeft een overzicht van de verdeling van deze
4 klassen over de steekproef uit de totale universiteit, de jongerejaars en
de HBO-studenten te Nijmegen.
Bij universitaire studenten -zowel bij jongerejaars als bij degenen die
uit de totale populatie afkomstig zijn (er zijn geen significante afwijkingen
t.o.v. elkaar -komt de theoretische, transgressieve oriëntatie het meeste
voor. Voor het HBO is een practisch-traditionele oriëntatie het meest
kenmerkend. Toch is er nog een groot percentage theoriegerichte transgressieven op deze opleiding aanwezig. Dit zou een indicatie kunnen zijn voor een
vrij

grote theoretische belangstelling, maar het kan evenzeer duiden op een

vaak gesignaleerd verschijnsel, dat de HBO-opleidingen de laatste jaren nogal
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TABEL 4.39:
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De studie-oriëntatie (V60); universitaire studenten, jongerejaars
en HBO-studenten (resp. steekproef 4, steekproef 2b + 3 en steekproef 6).
PRA-TRANS

THE-TRANS

THE-TRAD

PRA-TRAD

Universitaire studenten

22

33

26

19

100% (195)

Jongerejaars

17

37

22

24

100% (407)

HBO-studenten

20

30

15

35

100% (305)

Totaal

Contingentie coëfficiënt universitaire studenten - jongerejaars: .09
Contingentie coëfficiënt universitaire studenten - HBO
: .19
Chi-kwadraat significant op .05 niveau.
wat 'overflow' van de universiteiten te verwerken krijgen.
Wanneei we de verdeling van de studenten uit de totale steekproef per
studierichting bekijken, dan valt allereerst op, hoezeer vooral de studenten
sociale wetenschappen, theoriegericht, transgressief zijn ingesteld (zie
tabel 4.40, p. 406).
Dit geldt in nog sterkere mate voor de jongerejaars (zie tabel 4.41,
p.

) . Maar Liefst 60o van de sociologic-studenten, 43° van de pedagogie-

en 50o van de psychologie-studenten behoort tot de theoretisch- transgressicve
groep.

Het gegeven dat deze oriëntatie zo kenmerkend is voor de sociaal-wcten-

schappelijke studici ichtmgen, ook waar het de HBOopleiding betreft (zie tabel 4.41, p. 406) wekt de suggestie, zeker wanneer we letten op de geschiedenis, dat de kentering in politiek en maatschappelijk opzicht van de laatste
jaren, bij vele jongeren de mening heeft doen postvatten, dat bij de sociale
wetenschappen iets te halen valt wat er cldeis niet is. ben oriëntatie hierop
gaat ten koste van beroepsduidelijkheid. Er is in elk geval m e t al te veel
aandacht voor

een vanuit duidelijke,traditionele beroepseisen opgezette

opleiding.
Nu zijn over deze merkwaardige voorkeur allerhande speculaties mogelijk,
waarvan wij er een paar toch van belang achten. Het gaat om relatief recente
wetenschappen die m hun piactische toepassing, althans vanuit de belevingswereld van de jongeren gedacht, mogelijkerwijs directer gericht zijn op wereldverbetering en psychisch welbevinden. Voorts lijken inzicht in eigen groei en
de toetsing daarvan, het effectueren van eigen zelfstandigheid en gevoel krijgen voor de maatschappelijke context van het allerdaagse gebeuren wenselijkheden, waarvan gemakkelijk wordt aangenomen dat deze deel uit maken van een
sociaal-wetenschappelijke opleiding. Uellicht bieden de sociale disciplines
ook een arena voor het gevecht tussen personalisme en pure wetenschap, die in
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TABEL 4.40:

"

Studie-oriëntatie naar studierichting. Universitaire studenten
(steekproef 4; N = 195).

——-—.Studi e-oriëntatie

Studier ich ting(V5T

"

PRA- TUE- THE- PRAH ^ TRANS TRANS TRAD TRAD Totaal

Letteren, wijsbegeerte, theologie, sociale geografie

25

Sociale wetenschappen

29

42

Medicijnen

20

24

Rechten

17

26

6

37

22

33

Wis- en natuurkunde
Totaal

20

45

Contingentie
coëfficiënt')

10

100% (30)

15

14

100% (66)

.23*

24

32

100% (46)

.20

31

26

100% (23)

.09

40

17

100% (30)

.18

26

19

100% (195)

.16

1) De toetsen zijn steeds berekend tussen de verdeling binnen een bepaalde
studierichting en de totale steekproef minus die studierichting.

TABEL 4.41:

Studie-oriëntatie naar studierichting voor universitaire jongerejaars (steekproef 2b4 3; N = 4u7) en HBO-studenten (steekproef 6;
N = 305).
Voor jongerejaars (steekproef 2b+ 3)

"

—£_tudie-oriëntat ie

PRA- THE- THE- PRAStudierich ting ( 5 Г ~ ~ ~ ~ ~ - ^ ^ TRANS TRANS TRAD TRAD Totaal
Tandheelkunde

Contingentie
coëfficiënt 1)

14

35

51 100% (51)

.30*

Rechten

13

26

30

30 100% (125)

.19*

Nederlands

24

30

21

24 100% (33)

.06

Psychologie

21

49

19

10 100% (93)

.20*
.13
.24*

Pedagogiek

22

43

10

25 100% (60)

Sociologie

29

60

7

4 100% (45)

17

37

22

Totaal

24 100% (407)

Voor HBO-studenten (steekproef 6)
—^S-tudie-oriëntat-ie
Studierichting

PRA- THE- THE- PRA( V 5 " ) ^ - - — ^ ^ TRANS TRANS TRAD TRAD Totaal

Contingentie
coëfficiënt')

7

20

21

52 100% (150)

.23*

opleiding voor leraar, onderwijzer

23

26

14

37 100% (113)

.08

sociale opleiding

26

52

12

10 100% (42)

.19*

Totaal

20

30

15

35 100% (305)

"medische opleiding" 2)

1) De toetsen zijn steeds berekend tussen de verdeling binren een bepaalde
studierichting en de totale steekproef minus de studierichting.
2) Voor nadere toelichting, zie tabel 4.33.
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haar grondhouding door een mechanistische visie op de mens en zijn bestaan
wordt gekenmerkt (Gellner, 1974). Wij hebben hier bovendien met wetenschappen
te maken, die meer verwachtingen wekken dan haar vorderingen toestaan. Wetenschappen ook, waartegenover niet in de laatste plaats de beoefenaar zelf, gezien de gevoeligheid ervan voor evaluatieve uitspraken, hetzij in politieke,
hetzij in ethische zin, moeilijk hun houding kunnen bepalen en daarin ook
weinig richtinggevend of dwingend kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld in de medische wetenschappen wel het geval is. Licht ontstaat dan het aanlokkelijke beeld
van wetenschappen, waarin mens en maatschappij van morgengemaakt kunnen worden. Een de positieve verwachting voor de toekomst is toch al zo'n belangrijk
moment in de transgressie (zie p. 345). Een aanwijzing voor de aard van deze
toeloop van theoriegerichte, transgressicve studenten naar de sociale wetenschappen is te vinden in de relatief hogere verwachting die in deze studierichtingen bij studenten bestaat over de realiseerbaarheid van dié transgressieve
waarde die direct met de zin van de studie te maken heeft, naflielijk politieke
relevantie. De venvachting hiervoor ligt bij de sociale wetenschappen relatief
hoog. Dat geldt zowel voor universitaire studenten in het algemeen alsook voor
de jongerejaars. Hierin zou een eerste aanzet gelegen kunnen zijn voor het begrijpen van het voor deze tijd uiterst complexe probleem van de toeloop naar
de sociale studierichtingen van studenten wier inspiraties een mengeling bevatten van politieke en wetenschap.
liet is in elk geval niet zo -dat konden wij tenminste

voor het HBO vast-

stellen1-dat de theoretisch- transgressicve student meer dan zijn collega's
uit andere kwadranten gericht zou zijn op persoonlijke ontplooiing en daarom
zijn voorkeur laat uitgaan naar sociale wetenschappen of de sociale opleiding.
Voor elke groep

HBO-studenten geldt, dat er een hoge waardering wordt toege-

kend aan persoonlijke ontplooiing. Dat was overigens te verwachten, omdat dit
type ontplooiing in een veelheid van situaties kan worden nagestreefd. Het is
eigenlijk alleen de humanistische pychologie -en in het kielzog daarvan nogal
wat studenten psychologie- die er over het algemeen een extra accent op legt,
als zou het hier om een zeer specifieke doelstelling gaan,waarvoor een aparte
1) Nadat wij in de politiek nogal gespannen situatie aan de Universiteit tijdens
het academisch jaar I97A/75, besloten hadden onze keuze tot vijf vergelijkbare waarden te beperken, deed zich later de vraag echter voor, waarom wij
studenten niet de gelegenheid gegeven hadden zich uit te spreken voor een
alternatief, dat globaal te maken heeft met studie in dienst van persoonlijke ontplooiing en zelfrealisatie. Wij hebben dit alternatief toen aangeboden aan de HBO-studenten. Voor universiteitsstudenten was daartoe geen gelegenheid meer.
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wetenschappelijke interesse zou bestaan. Al met al kan men bij de theoriege
richte, transgressieve studenten wel hopen op een theoretische belangstelling.
Dat betekent, dat hun transgressiviteit

niet afgedaan kan worden met vlugge

verwijzing naar een onwetenschappelijke houdingjdie volgens diverse auteurs het
kenmerk bij uitstek van transgressie zou zijn (zie o.a. Gouldner, 1970, p. 4
e.V.). De sociale wetenschappen vormen voor wat de totale steekproef betreft
overigens de enige groep die afwijkt van de verdeling van de 4 klassen zoals
die geldt voor de totale universiteit.
Een interessant punt, vooral van belang voor een inzicht in de validi
teit van de gekozen tweedimensionele representatie van de vijf waarden, vormen
de wiskunde en natuurkunde studenten uit de totale steekproef. Ruim П% geeft
daar te kennen een theoretische oriëntatie te bezitten. Dit is een goed voorbeeld van de zgn. 'known-group

validity'

(vgl. Kerlinger, 1975, p. 467). De

theoretisch- transgressieve groep is overigens goed vertegenwoordigd. Deze
transgressie zag in het studiejaar 1974/1975 kans zich bij wiskundestudentcn
een ogenblik te openbaren in de vorm van een voor deze studierichting opmerkelijke bezetting van hun afdeling. Deze bezetting hield direct verband met de
tentamenregelingen op dat moment. Toch zagen studenten er tevens een aanleiding
in om de politieke impHcaties van de wiskundcopleiding aan de orde te stellen.
Daaruit blijkt de transgressieve oriëntatie maar al te duidelijk. Zoals we nog
zullen zien, hebben wo ons voor wat de gedragsaspecten betreft, geconcentreerd
op de jongerejaars uit de 6 reeds eerder genoemde studierichtingen. Zodoende
zijn we niet in staat de wis- en natuurkunde student uitvoerig aan het woord
te laten. Wij moeten het bij het memoreren van deze historische gebeurtenis
laten.
Naast sociologie en psychologie nemen ook tandheelkunde en rechten een
onderscheiden positie in (zie tabel 4.41, p. 406). Het lijkt aannemelijk, dat
we hier het effect waarnemen van de selectieinvloed die er van de studierichtingen als zodanig uitgaat. Studierichtingen als tandheelkunde en rechten trekken thans vooral de practijkgerichte en/of theoriegerichte traditionele studenten aan, terwijl sociale wetenschappen het op deze beide fronten transgressieve student aantrekt. Deze onderscheidende invloed van de studierichting
geldt ook voor het HBO.
Steunend op de overweging, dat de dimensie transgrcssief-traditioneel
vooral een politiek aspect van de waardering tot uitdrukking brengt, mogen we,
mede tegen de achtergrond van wat in het vorige hoofdstuk te berde werd gebracht, concluderen, dat de politieke voorkeur zich uitdrukt in een studieorientatie, welke op zijn beurt van invloed is op de studiekeuze en interesse voor
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een bepaald type studie. Dit lijkt ons een zeer belangrijke vaststelling, die
in de mate waarin deze exacter en genuanceerder kan worden geformuleerd belangrijke consequenties kan hebben voor de beoordeling van het tertiaire onderwijs. We zullen daar nog op terugkomen. Het is vroeger in elk geval zeker anders geweest. Kanen (1963) kon in het begin van de 60-er jaren nog geen verband tussen politieke voorkeur en studiekeuze vaststellen.

Het verband tussen studieoriëntaiie

en ¿aargang

Uit onze gegevens blijkt, dat er geen noemenswaardig lineair en ook
geen curvilineair verband is tussen studieoriëntatie en jaargang. Ook bij politieke opvattingen was dit verband afwezig (zie par. 4.2.1.4).

Dit geldt

zowel voor de universiteit als voor het HBO. Niet alleen de politieke oriëntatie
op de universiteit, maar ook de practijkgerichtheid versus theoriegerichtheid
veranderen- wanneer we de groep als geheel bezien - blijkbaar niet of nauwelijks. De groep van 140 studenten, die wij met een tussenpoos
tweemaal konden ondervragen, bevestigt dit

van een jaar

op individueel niveau

al is de

periode van een jaar nogal kort. Er viel geen verschuiving in de gemiddelden
op de afzonderlijke dimensies te bespeuren. Ook vielen er weinig individuele
veranderingen te constateren. Van degenen die eenmaal tot een bepaald klasse
behoorden, bleken het jaar daarop slechts weinigen hun positie verruild te hebben voor een andere, te weinig in elk geval om enige veranderingsanalyse van
betekenis te kunnen uitvoeren.
Wij hebben er al op gewezen, dat de correlatie tussen politieke voorkeur en de dimensie transgressief-traditioneel voor universitaire studenten
over jaren vrijwel gelijk bleef. De correlatie voor eerste en tweedejaars is
.72, voor derde- en vierdejaars .72, voor vijfde- en zesdejaars .77 en tenslotte voor zevendejaars of ouder wederom .72. Dit wijst op nagenoeg

geen ver-

sterking of verzwakking van de politisering. Bij het HBO doet zich echter het
merkwaardige verschijnsel voor, dat hier de correlaties nogal uiteenlopen: voor
eerstejaars is de correlatie tussen politieke voorkeur en de dimensie transgressief-traditioneel .58, voor tweedejaars .65, voor derdejaars .55, en tenslotte voor de bijna afgestudeerden .39. Deze curvilineaire fluctuatie suggereert -mede op grond van de toch al lagere samenhang dan bij universitaire studenten aanwezig is- dat de politisering voor HBO-studcntcn in het eerste en
tweede jaar, als men langzaam met de situatie op de hoogte raakt en het meest
betrokken is bij interne schoolaangelegcnheden, zijn hoogtepunt

bereikt. Komt

echter het beroep in zicht, dan lijkt de opleidingssituatie steeds onafhankelijker van de politieke voorkeur te worden beoordeeld.
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Cantrzlschaal
Laten we het beeld van de diverse waardenoriëntaties vervolledigen door

tot besluit van deze paragraaf de studenten zelf aan het woord te laten. Wat
denken zij van de universiteit of instelling en wat verwachten zij voor de toekomst 7 Daarvoor maken we gebruik van de Cantrilschaal. Op eenzelfde wijze als
in het hoofdstuk over student en samenleving werd beschreven, hebben wij de
studenten gevraagd zich de toekomst van de universiteit of HBO-instelling zo
rooskleurig mogelijk en daarna zo somber mogelijk voor te stellen en dan zo
volledig mogelijk aan te geven wat voor soort positieve of negatieve denkbeelden zij hebben. Om de lezer een indruk te geven van de opvattingen van studenten, hebben wij in de bijlage enkele opstellen afgedrukt (bzjlage,

p. 577) sa-

mengesteld uit woordelijk weergegeven uitlatingen van studenten naar aanleiding
van de vraag wat hun meest negatieve denkbeelden zijn.
Uit de inhoudsanalyse van alle opmerkingen bleek, dat elk der vier klassen jongerejaarsstudenten ongeveer dezelfde domeinen aandroeg waarop de toekomst
rooskleurig tegemoetgczien werd. Individualiteit en zelfstandigheid op de universiteit oí opleiding, verbetering studie-opzet, een universiteit of opleiding
voor persoonlijke ontplooiing en vorming, een toegankelijke, demociatischer en
meer op de maatschappij gerichte universiteit of opleiding, dat waren zo de the
ma's die naar voren werden gebracht. De transgressicf georiënteerde jongerejaar
studenten onderscheidden zich slechts van de traditioneel georienteerden door
duidelijke positieve verwachtingen op het terrein van de integratie van theorie
en practijk (voor details, zie bijlage

3, tabel 4.i).

Bij de HBO-studenten waren de verschillen in positieve verwachting tussen de kwadranten vooral aanwezig op de domeinen democratisering, inspraak en
maatschappelijke relevantie van de studie. De practijkgenchte, transgressieve
studenten benadrukten democratisering, inspraak en ook de maatschappelijke relevantie van de studie veel meer dan alle andere groepen (voor details, zie
bijlage, tabel 4.j). De HBO-studenten kwamen ook met vcrgelijkbaic positieve
denkbeelden naar voren, zoals betere studie-opzet, cen opleiding ter persoonlijke ontplooiing, een democratischer instelling en integratie van theorie en
practijk.
Opvallend was dat bij het HBO de hoop op een toegankelijker opleiding (externe
democratisering) nauwelijks werd genoemd. Kennelijk is dat iets wat nog niet
spontaan in het hoofd van de HBO-student opkomt. \an een inhoudelijke validatie van de viervoudige groepering

kan men eigenlijk nauwelijks spreken.

Zelfontwikkelde visies sluiten naar hun inhoud slechts globaal aan bij de in-
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deling die wij hebben gemaakt. Dat was eigenlijk ook het geval toen de politie
ke opvatting verbonden werd aan de inhoud van positieve ideefen en zienswijzen.
Wat de negatieve verwachtingen betreft: deze liggen voor de universi
taire jongerejaars op gebieden als massificatie, selectie en studiever
zwaring, geestelijke devalutie en vervreemding, ondemocratische verhou
dingen, anticipatie op werkeloosheid en politieke polarisatie. Op
al deze terreinen gaf elk der vier groepen ongeveer gelijke bezorgdheid te
kennen. Alleen op het gebied van wetenschappelijke 'deformatie' -dit is het
opgeleid worden tot 'superspecialisten'

onafgcstemd op de practijk, tot beoe

fenaren van een wetenschap vergeven met ritualisme en nutteloosheid- legden
vooral de transgressief georiënteerde studenten negatieve verwachtingen aan de
dag.

Alleen de theoretisch-transgressieve groep bracht sterker dan alle an-

dere naar voren, dat de sombere

perspectieven vooral betrekking hadden op een

univeisiteitjdie ondergeschikt zou zijn aan politiek en industrie. Deze studenten zien daarin duidelijker dan alle anderen een gevaar.
Bij de UBO-studenten weiden vergelijkbare domeinen aangegeven waarop men
negatieve verwachtingen koesterde, alleen was het aantal onder hen dat selectie en studievcrzwanng, opleiding ondergeschikt aan industrie en politiek, en
anticipatie op werkloosheid naai voren bracht, aanmerkelijk geringer dan bij
de universitaire jongerejaars. De practijkgcrichte, transgressieven, maar ook
de theoriegerichte, transgressieven onderscheidden zich duidelijk van de rest
door hun grotere bezorgdheid op het terrein van politiek

en industrieel gecor-

rumpeerd- zijn van de opleiding, massificatie en geestelijke devaluatie. De weinigen die dit thema naar voren brachten, behoorden vrijwel uitsluitend tot een
van beidegroepen(voor verdere details, zie bijlage, tabel 4.к en 4.1). Uit de
ze gegevens blijkt maar al te duidelijk, dat vrees en hoop op dezelfde zaken
zijn gericht. De onderscheidingen naar kwadranten die nog kunnen worden aange
bracht, zijn te minimaal om van wezenlijke inhoudsverschillen te kunnen spre
ken. haarden -concreet ingevuld en benoemd- vormen voor studenten geen al te
groot strijdpunt. Verschillen hebben alleen betrekking op de bereikbaarheid of
icaliseringskanscn, vooral ook als het gaat om de weg die men zou moeten be
wandelen om bepaalde wensen binnen bereik te brengen. Verderop zullen we daar
over de nodige gegevens presenteren.
Wij vroegen voorts alle studenten op basis van bovengenoemde opvattingen
een oordeel te vellen over de universiteit of de opleiding van vroeger, heden,
en de toekomst. De resultaten waren wat de universitaire studenten aan
gaat op een merkwaardige wijze tegengesteld aan die van het HBO.
Zoals tabel 4.42 (zie p. 412) laat zien waren de jongerejaars (want daar gaat
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TABEL 4.42:

De gemiddelde scores op de Cantril-ladder voor universitaire
jongerejaarsstudenten (steekproef 3) en HBO-studenten (steekproef
6) ten aanzien van de opleiding.

positief

HBO-studenten

6

5

negatief

Universitaire studenten
(jongerejaars)

4

verleden
(V124)

heden
(V123)

toekomst
(V125)

N

universitaire studen ten (jongerejaars)

5.6

5.1

4.4

265

HBO-studenten

4.9

5.4

5.7

305

TABEL 4.'li:

positief

Gemiddelde scores op de Cantril-schaal (Universiteit) naar
studie-oriëntatie. Universitaire studenten (steekproef 3).

6 -

^ _ _

5

____negatief

^S

"------^^ THE-TRAD
•

• PRA-TRAD

^ \ ^ ^

4

THE-TRANS
PRA-TRANS

verleden
(VI2 4)

heden
(V123)

toekomst
(V125)

PRA-TRANS

4.6

4.7

4.0

TIIE-TRANS

5.8

5.2

4.2

THE-TRAD

6.0

5.7

5.0

PRA-TRAD

5.5

5.0

4.7

Totaal

5.6

5. 1

4.4
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het hier steeds over) van oordeel dat het ooit allemaal redelijk goed begonnen
was, en dat het thans ook nog wel redelijk is, zij het slechter en dat het
sraks nogal ongunstig gesteld zal zijn met de universiteit. Dat betekent, dat
de negatieve denkbeelden die wij zojuist naar de inhoud hebben beschreven het
overwicht hebben op de positieve. De universiteit lijkt de samenleving op de
voet te volgen. Anders is dat met de НБО-ers. Zij vinden dat het vrij slecht
begonnen is en dat het thans beter gaat en in de toekomst nog beter zal gaan.
Voor deze studenten zijn de positieve ideeën van aanmerkelijk meer gewicht m hin
globale oordeel over hun opleiding. Tabel 4.43 (zie p. 412) geeft het oordeel
van universitaire jongerejaars per kwadrant,toijwillen de lezer deze tabel
niet onthouden, omdat hieruit blijkt dat het negatieve oordeel per groep studenten sterk verschilt in uitgangspunt en niet zozeer in richting. De universiteit gaat voor vrijwel iedere groep jongerejaars bergafwaarts. De transgressief op de practijk gerichte student heeft in elk geval geen romantisch beeld
overgehouden van de periode die zo'n vijf jaar terug ligt, daarin verschilt hij
van al de anderen,die in hun voorstelling het universitaire wel en wcc relatief
positief laten beginnen. Deze student begint het laagst van allen en komt het
laagste uit voor wat de toekomst betreft. Het heden deelt in vrijwel dezelfde
mineurstemming als die welke de universiteit in de ogen van de practijkgenchte,
transgressieve student vroeger al kenmerkte. Overigens is niemand optimistisch,
ook de traditioneel op theorie шpractijk gerichte student niet, al is hij dui
delijk minder negatief.
Voor de HBO-student ligt het anders. Het algemene optimisme geldt,zoals
tabel 4.44 (zie p. 414) laat zien,vooral de traditionele op theorie gerichte
student. Geringe hoop kenmerkt de practisch ingestelde transgressieve HBO-stu
dent, terwijl het voor de theoretisch ingestelde,transgressieve,6f niet beter
kan en wel nooit een klem beetje beter is geweest, of eigenlijk altijd maar
matig is geweest. Duidelijk is m elk geval dat het optimisme van de HBO-er,
dat toch aanmerkelijk groter is dan van universitaire studenten, niet door al
len op dezelfde wijze wordt onderschreven
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TABEL 4.44

positief

Gemiddelde scores op de Cantril-ladder (opleiding), HBO-studenten
(steekproef 6 ) .

7-

^t

6-

5
'
negatief

/ ^"

-^

PRA-TRAD

- ^

THE-TRAD

^_______

PRA-TRANS

·

THE-TRANS

^

4
ι

verleden
(V124)

heden
(V123)

'
toekomst
(VI25)

PRA-TRANS

4.9

5.1

5.3

THE-TRANS

5.3

5.1

5. 1

THE-TRAD

4.3

5.8

5.9

PRA-TRAD

4 3

5.7

6.3

Totaal

4.9

5.4

5.7

Samenvatting
1) Heel in het algemeen kunnen we contludeien dat de indeling van
studie-oriëntaties als een cognitief psychologisch instrument zijn dienst bewezen heeft. Niet alleen konden er de karakteristieken van de twee vormen van
hoger onderwijs mee worden aangegeven, het bleek ook dat meer inzicht werd verkregen in het studiekeuzeproces. Zelfselectie op basis van zowel politieke motieven als op basis van wetenschappelijke belangstelling en maatschappelijke
betrokkenheid, waarbij de traditionele beroepsstructuur in wetenschap en practijk al dan niet wordt afgewezen, blijkt zonder meer een feit. Studierichtingen lijken daardoor nogal eens uit elkaar gedreven te worden. Op basis van de
politieke opvatting gebeurde hetzelfde. De vertaling naar de universiteit toe
doet daar niets aan af. (let beeld van een gespleten universiteit wordt er alleen maar duidelijker door. Vooral de sociale wetenschappen oefenen een grote
aantrekkingskracht uit op jonge mensen die wel wetenschap en in mindere mate
ook de practijk willen, maar dan wel heel anders dan hun collega's van de medische of rechtenfaculteit. Wij veimoeden dat dit verschijnsel op rekening moet
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worden geschoven van het beeld dat er van de sociale wetenschappen bestaat. Het
heeft misschien ook te maken met een algehele secularisering van de psychologische en maatschappelijke hulpverlening. Het bleek dat wiskundestudenten zich
duidelijk onderscheidden van alle andere groeperingen door een kenmerkende theorie-oiiéntatie. Dit gegeven

verleent

aan het klassificatieschema gebaseerd

op de ontvouwing in elk geval een zekere geldigheid. Bij rechten en tandheelkunde troffen we een relatief grote groep traditioneel op theoriegerichte studenten aan. De meeste traditioneel op de practij к gerichte studenten bevonden
zich onder de tandheelkunde studenten.
2) De diverse jaargroepen op de universiteit bleken alle

ongeveer op

dezelfde wijze geklassificeerd te kunnen worden. Van enige verscherping van de
tegenstellingen, die er al bestonden bij het begin, is mets gebleken. Van een
grotere politisering was geen spoor aanwezig, en het merendeel van degenen die
in het beginjaar in een bepaald kwadrant

zaten,

bleek na een jaar nog m

datzeJfde kwadrant te zitten.
3) Karakterisering van de studie-oriétaties in termen van zelfontwikkelde thema's betreffende welke de studenten negatieve of positieve verwachtingen
koesterden bleek slechts ten dele succesvol. Over het algemeen hebben studenten
over het lot van de universiteit gelijkluidende ideeën. Behalve op gebieden die
iets uit te staan hebben met veranderingen van een meer transgressief karaktei.
Daar bleek de dimensie transgressief-traditioneel te differentieren. Dit bevestigt een reeds eerder geconstateerd verschijnsel, dat politieke opvattingencn dat geldt nu ook voor de oriëntatie op de universiteit- weinig van doen hebben met de inhoud van wat men verlangt.
4) Het oordeel uitgedrukt in een evaluatie van heden, verleden en toekomst gaf een merkwaardig tegengesteld verloop te zien voor beide vormen van
hoger onderwijs. Het optimisme van de HBO-student bleek overigens hoofdzakelijk
bepaald door de houding van de traditionele studenten, terwijl het pessimisme
van de universitaire jongerejaars door alle groepen werd gedeeld, alleen
m

sterk verschillende mate. Hieruit blijkt, dat het wel degelijk

verschil maakt, waarop men georiënteerd is, wanneer het om de afweging van positieve en negatieve waarderingen gaat. Wát men wil bereiken is
nauwelijks een twistpunt, maar net ooided. over de wijze waarop de diverse wensen
gerealiseerd moeten worden blijkt

wel degelijk te verschillen. Evaluaties m

deze z m zijn eerder afhankelijk van een differentiatie

in opvattingen over

de universiteit gebaseerd op haar eigen geschiedenis dan wat er concreet dient
te worden gerealiseerd of vermeden.
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PAR.

4.2.2.2

DE DISCREPANTIE

TUSSEN WAARDEN EN VERWACHTINGEN PER KWADRANT

EN STUDIERICHTING EN JAARGANG

Het is al eens eerder ter sprake gekomen, dat wij de onderzoekstechnische problemen rond de toepassing van het begrip verwachting in veldonderzoek
gemeend hebben te moeten oplossen door niet zozeer de verwachting zelf, maar
veeleer de discrepantie tussen waarden-verwachtingen te hanteren als een index
voor de subjectieve waarschijnlijkheid, dat aan bepaalde wensen en verlangens
al dan niet wordt tegemoet gekomen. Op die manier hopen we onder meer een zuiverder inzicht te krijgen in de studieomstandigheden van studenten. Daar zal
het in deze paragraaf over gaan. Zetten wij daarom onze beschrijving voort en
vergelijken wij daartoe de percentages met een hoge discrepantie tussen waarden en verwachtingen per kwadrant en per studierichting, voor zowel studenten
uit de totale steekproef, als de jongerejaars en ook het HBO.
Vooraf zij opgemerkt, dat wij hier de universiteit en het HBO ontmoeten
op het niveau van enerzijds oordelen

van studenten

over de realiseringsmogelijk-

heden van hun aspiraties en anderzijds de institutionele

kenmerken

die een be-

paalde beoordeling in de hand werken. Zo kunnen universitaire studenten bijvoorbeeld wel zeggen, dat hun transgressieve gerichtheid op de maatschappij te weinig speelruimte krijgt

te oordelen naar de in totaal 86?o die een discrepantie

ervaart (zie laatste rij tabel 4.45, p. 418 ) - , maar dit kan evenzeer een oordeel zijn vanuit te hoog gespannen verwachtingen. Dit relativeert aanzienlijk
het eventuele negatieve oordeel over de tekorten die er in de studiesituatie
zouden zijn aan te wijzen.

De discrepantie

per

studierichting

Bespreken we eerst de steekproef uit de gehele Nijmeegse studentenpopulatie. Met het oog op de beschrijving die wij nastreven is het om te beginnen
wenselijk, de studierichtingen globaal als volgt te ordenen. Eerst zullen we
het hebben over rechten en tandheelkunde, twee studierichtingen waarvoor traditioneel gezien, maar ook op basis van een oppervlakkig inzicht in de opleidingssituatie, goede beroepsverwachtingen bestaan. In de terminologie van Pinner (1964) is daar weinig reden tot "role-seeking".

Cultuuroverdracht bij voor-

baat (anticipatory socialization; Merton, 1957, 265-268) kan hier vanwege de
duidelijkheid van de latere beroepsrol en de relatief ondubbelzinnige informatie
over wat van de aspirant verwacht wordt, in voldoende mate structurerend werken
bij de toeëigening van de gedragingen die in het uitoefenen van de latere functie onontbeerlijk geacht wordt. Vervolgens komen die studierichtingen aan de
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orde die een middenpositie innemen tussen rechten en tandheelkunde aan de ene
kant, en sociale wetenschappen aan de andere kant. Mengvormen van 'role-seeking'
en duidelijke beroepsoriëntaties zijn hier kenmerkend. Tenslotte wordt over de
sociale wetenschappen gesproken.
Tabel 4.45 (zie p. 418) laat zien, dat naar het oordeel van de studenten
bij rechten en medicijnen aan een maatschappij-critische oriëntatie uiterst
weinig tegemoet gekomen wordt. Dit is nauwelijks verwonderlijk, omdat de kleine
groep practijkgerichte, transgressieve studenten

in een

omgeving

zitten die bepaald geen ondersteuning voor hun zienswijze betekent. Zoals we
in

de vorige paragraaf zagen, vormt immers de waardenoriëntatie van de over-

grote meerderheid van hun medestudenten daarvoor alleen al een belemmering.
Ook de theoretisch georiënteerde transgressieve studenten ondervinden hier
moeilijkheden. Gezien het ongeveer even hoge percentage met een aanmerkelijke
discrepantie bij de practisch-traditionele groep, ligt het vermoeden voor de
hand, dat het de oriëntatie op de wetenschap is die hier problemen schept.
De groep met de minste problemen in deze studierichtingen

is

ongetwij-

feld de practisch ingestelde traditionele studenten. Aan hun wensen en verlangens lijkt in voldoende mate te worden tegemoet gekomen. Men vindt wat men
zoekt, en dat in relatief redelijke tot hoge mate.
Het is opvallend dat de transgressieve,practijk-gerichte studenten ook
in alle overige studierichtingen moeite hebben met een goed evenwicht tussen
waarden en verwachtingen. Dat geldt ook voor sociale wetenschappen. Het lijkt
hier minder te liggen aan de groep medestudenten. De transgressief op de
practijк gerichte student is immers redelijk vertegenwoordigd. Men zou de di
verse studierichtingen beter moeten kennen om een precieze interpretatie van
deze gegevens te kunnen geven. Dat geldt a fortiori voor de relatief grote te
vredenheid bij de transgressief op theorie ingestelde studenten in de overige,
tot de middengroep gerekende studierichtingen.
Voor jongerejaars geldt ongeveer hetzelfde als we voor de totale steek
proef (zie tabel 4.46 p. 418) hebben vastgesteld. Kijken we eerst naar de ver
deling van de discrepantie ongeacht de differentiatie naar studierichting, dan
valt op dat de hoge discrepantie vooral gevonden wordt in in de groep practischgeoriënteerde, transgressieve en theoriegerichte, traditionele studenten.
De tandheelkundestudent valt op doordat niemand uit de practisch-traditionele hoek met zijn oriëntatie enig probleem schijnt te hebben. In het
transgressief, op de practijк gerichte kwadrant bevindt zich geen enkele tandheelkundenstudent. Ook het theoriegerichte, transgressieve soort komt op tand-
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TABEL 4. ¿5

Percentage met een hoge discrepantie naar studierichting. Universitaire studenten (steekproef 4, N = 195).

% Hoge discrepantie

(V62)

PRA-TRANS

THE-TRANS

THE-TRAD

PRA-TRAD

Totaal

Studierichting (V5)
Rechten, medicijnen

92

59

56

33

Wis- en natuurkunde, letteren, wijsbegeerte, theologie, sociale geografie

80

25

43

(7)2)

Sociale wetei schappen

84

46

40

(9)

Totaal

86

43

47

J0

51

1) Om vergelijking mogelijk te maken werd de discrepantiemaat gedichotomiseerd op de mediaan van steekproef 5 en dit verdeelpunt werd aan alle
overige groepen opgelegd.
2) Getallen tussen haakjes duiden op het aantal in dat kwadrant waarvoor geen
percentage met hoge discrepantie is berekend, omdat we voor de berekening
minstens 9 à 10 individuen wilden hebben.

TABEL 4.46

Percentage met een hoge discrepantie naar studierichting. Universitaire jongerejaars (steekproef 2 b + 3 , \ = 407).

% Hoge discrepantie1·1 (V62)

PRA-TRANS

THE-TRANS

THF-TRAD

PRA-TRAD

Totaal

Studierichting (V5)
Tandheelkunde

(7)2)

50

0

Rechten

75

42

60 5

29

40

(7)

(8)

Nederlands

(8)

Psychologie

85

41

56

(9)

Pedagogiek

61.5

35

(6)

27

Sociologie

92

33

(3)

(2)

Totaal

77

38

53

20

44

1) Om vergelijking mogelijk te maken werd de discrepantiemaat gedichotomiseerd op de mediaan van steekproef 2b+ 3 en dit verdeelpunt werd aan alle
overige groepen opgelegd.
2) Getallen tussen haakjes duiden op het aantal in dat kwadrant waarvoor geen
percentage met hoge discrepantie is berekend, omdat we voor de berckeamg
minstens 9 à 10 individuen wilden hebben
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heelkunde m e t voor. Het percentage met een hoge discrepantie m de groep die
theoretisch georiënteerd is,maar tevens

de traditionele waaiden

aanhangt,

wijkt niet af van het percentage dat voor de hele groep jongerejaars geldt.
Ook m deze studierichting meent de helft van de studenten met een hoge waardering voor wetenschap en theoretisch bezig zijn, al in een vroeg stadium te ervaren, hoe weinig de tandheelkunde studie m dat opzicht aan hun verwachtingen
voldoet.
De rechtenstudenten wijken niet zo heel veel af van de gemiddelde jongerejaarsstudent. Evenals in de totale groep is hier het percentage met een hoge discrepantie onder de theoriegerichte, traditionele studenten vrij groot.
Daar staat een met de groep als geheel vergelijkbaar gering percentage tegenover, dat zich in zijn maatschappij-traditionele oriëntatie m e t bevestigd
voelt.
De sociale wetenschappen bieden op zichzelf, en

ook m vergelijking

met de totale groep jongerejaars geen erg optimistisch beeld. Bij sociologie,
maar ook bij psychologie is de practijkgenchte, transgressieve kijk allerminst vrij van een spanning tussen wenselijkheid en haalbaarheid. Integendeel,
er blijkt nauwelijks een klankbord voor deze oriëntatie aanwezig. Dit is in mindere mate bij pedagogie het geval. We dienen overigens niet uit het oog te verliezen, dat aan de transgressie, voorzover aan een gerichtheid op wetenschap
gekoppeld, in redelijke mate zowel bij sociologie als bij pedagogie, maar in
mindere mate bij psychologie, tegemoet gekomen wordt. Dit op zich wijst erop,
dat de gesignaleerde spanning bij de transgressie! op de practijk ingestelde
studenten veeleer een kwestie is van practische oriëntatie dan van de met
transgressie samenhangende politieke gezindheid (de correlatie tussen beide
maten was .70). Indien dat overigens niet het geval ьаге, zou de situatie
-politiek gezien- natuurlijk welhaast explosief moeten zijn geweest.
Dit alles geeft zonder twijfel een goed beeld van de situatie aan de
universiteit. De gebruikte klassificatie biedt het nodige houvast voor het beschnjvendervijs vergelijken van de veelheid aan interacties tussen individu
en omgeving die er op de universiteit in de vorm van de diverse studierichtin
gen bestaan. Zij stelt ons in staat tot een vooilopig oordeel te komen over de
aard van de afstemming en de problemen die zich bij de wisselwerking voordoen.
Bovenstaande gegevens komen m een interessant daglicht te staan, wan
neer wij de resultaten voor de HBO-studenten erbij betrekken (zie tabel 4.47,
p. 420). In tegenstelling tot de universitaire studenten en de jongerejaars
onder hen, heeft maar 35« van de maatschappij-transgressieve en maar 5Ό van de
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TABEL 4.47:

Ζ Hoge

Percentage met een hoge discrepantie naar studierichting. HBOstudenten (steekproef 6; N = 305).
1

discrepantie 4V62)

Studierichting

PRA-TRANS

THE-TRANS

THE-TRAD

PRA-TRAD

Totaal

(V5)
2)

78

44

36

25

35

opleiding voor leraar,
onderwijzer

83

36

71

27

50

sociale

36

5

(5)

(4)

19

75

31

57

26

42

"medische

opleiding"

opleiding

Totaal

1) Om vergelijking mogelijk te maken werd de discrepantiemaat gedichotomiseerd op de mediaan en dit verdeelpunt werd aan de overige groepen opge
legd.
2) Voor nadere toelichting, zie tabel A.33.
3) Getallen tussen haakjes duiden op het aantal in dat kwadrant waarvoor geen
percentage met hoge discrepantie is berekend, omdat we voor die berekening
minstens 10 individuen beschikbaar wilden hebben.

wetenschap-transgressicve studenten van de sociale opleiding te kampen met een
hoge discrepantie. Het gaat hier over studenten aan de "Kopse Hof" in Nijmegen.
Dit is een verrassend gegeven. Misschien niet zozeer voor een student, staflid
of bezoeker van deze sociale academie, maar wel voor de onderzoeker die verge
lijkingen treft. Het blijkt namelijk, dat er institutionele mogelijkheden be
staan voor een student-type, dat op de universiteit nauwelijks aan z'n trekken
komt. Bovendien ontbreekt het deze instelling niet aan mensen met een meer dan
alleen practische belangstelling, getuige de 5205 met een transgressieve theo
riegerichte oriëntatie. En voor deze oriëntatie blijkt er nauwelijks enig gebrek aan realiscringskansen te bestaan.
De discrepantietoename

per

jaargang

Een volgende vraag betreft de eventuele toe- of afname van de discrepantie met het aantal jaren dat men aan de onderwijsinstelling studeert.
Uiteraard is een strikt longitudinaal proces-onderzoek de enige manier om hier
antwoord op te geven. Wij hebben slechts het verband gezocht per studierichting
voor zowel het HBO als voor de universiteit.
Het opvallende is, dat er bij universitaire studenten nauwelijks van
enig verband tussen jaargang en discrepantie sprake is. Alleen voor de rechtenstudenten bestaat er een duidelijke lineaire relatie tussen aantal jaren op de
universiteit en discrepantie. Naarmate de jarenverstrijkenneemt de discrepantie aanzienlij к toe.Voor medicijnen kan slechts een zwakke tendens in dezelfde
richting worden aangetoond. Bij studenten die aan de letterenfaculteit
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studeren, neemt de discrepantie tijdens de studie aanzienlijk af. Voor het HBO
bestaat er bij de sociale studierichting een significant curvelineair verband.
Bij universitaire studenten in de sociale wetenschappen valt er een lichte tendens tot eenzelfde samenhang te bespeuren (voor preciece details, zie bijlage
Ì

, tabel 4.m).
Deze gegevens laten zich uiteraard niet als wetmatigheid, maar wel als

een tijd- en plaatsgebonden kenmerk van de huidige opleidingssituatie interpreteren. Er zijn studierichtingen -de sociale m dit geval- waar vooral in
de middenjaren, beter dan aan de beide uiteinden, genoten wordt van een betrekkelijk evenwicht tussen waarden en \en%dchtingen. De blik raakt naar binnen
gekeerd en er wordt uitgegaan van vvat er geboden wordt. Men is zelfs redelijk
tevreden naarde lage discrepantie te oordelen. De uit ervaring bij vele docenten bekende desillusie van de beginnende studenten in de sociale richtingen is
voorbij. Tegen de tijd dat men afstudeert is er bij universitaire studenten een
lichte, maar bij studenten aan de sociale academie een opvallend grote toename
van de disciepantie. Schijnbaar voelt men zich dan ineens, gecontroleerd door
eisen van buitenaf.
Bij WIS- en natuuikunde studenten aan de universiteit is er gemiddeld
genomen nauwelijks spiake van enige veiandermg. Voor de wis- en natuurkunde
student kan dit betekenen, dat hij, bij een overwegend wetenschappelijke interesse -77o is op een of andeie manier wetenschappelijk georiënteerd- een over
jaren constant blijvend spanningsveld kent tussen wenselijkheid en haalbaarheid. Hoog is de spanning overigens niet. Zijn studieomgeving is hem genoeg,
daar leert hij de waarden en verwachtingen van het begin af aan kennen en op
elkaar afstemmen, en hij anticipeert niet op een drastische inbreuk daarop van
buitenaf.
Bij rechten, waar men zonder al te hoge discrepantie begint, komt men
echter, zeker wanneer men (al te) lang over de studie doet, het hoogst uit van
alle.

De discrepantie neemt over de jaren toe. De anticipatie op opname in

de beroepsstructuur verloopt op den duur niet zonder negatieve geluiden over
de onafgestemdheid op elkaar van wat men belangrijk vindt en wat men heeft
aangeboden gekregen. De traditionele oriëntatie blijft m e t geheel probleemloos.
De studenten aan de letterenfaculteit zijn duidelijk het beste af. In
hun ogen neemt de afstemming van waarden en verwachtingen op elkaar steeds
duidelijkei vormen aan,naarmate zij meer -zo nemen we aan- bekend raken met de
meest voor de hand liggende beroepsrol,waarop de opleiding ook het meest is af-
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gestemd: de eerste-graads bevoegdheid. Natuurlijk gaat het hier om unieke
gegevens en wat de oorzaak van deze verscheidenheid aan processen precies is,
is niet met een pennestreek weer te geven. Het onderwijssysteem is daarvoor te
complex. Bovendien is de gevoeligheid van de deelncners voor processen op de
arbeidsmarkt en in het beroep teveel afhankelijk van omstandigheden die binnen
een beperkte onderzoeksopzet als de onze nauwelijks zijn bloot te leggen. Mis
schien is dit wel het belangrijkste waartoe wij op basis van de gegevens in de
ze paragraaf kunnen besluiten: Voor lang niet iedereen is de opleiding in de
zelfde mate en de gehele studie door een voorbereiding op het beroep. Zij is
ook geen wissel op de toekomst, althans niet voor iedereen. Voor sommigen is
zij een bron van zorg, of wordt dat tegen het einde van de studie, voor ande
ren niet. Hoop en wanhoop zijn ongelijk verdeeld, conjunctuurgevoelig, beroepsafhankelijk en voor elk t^ie opleiding verschillend.
Samenvatting
Onze conclusies kunnen als volgt kort worden gepresenteerd:
1) De klassen van studenten die wij hebben onderscheiden blijken elk op
een verschillende wijze over de haalbaarheid van hun verlangens te oordelen, al
naar gelang ze tot een bepaalde studierichting behoren. Dit gaf een duidelijk
beeld van de wisselwerking tussen student en omgeving en stelde ons in staat
de ernst van de spanning per kwadrant te di agnostiscren.Over het algemeen bleek
vooral de

practisch georiënteerde, transgressievegroep aan de universiteit

nauwelijks aan zijn trekken te komen. Alleen de "Kopse Hof", een HBO-instelling, vormde een verrassende uitzondering. In de volgende paragraaf zullen we
nagaan.wat deze
transgressieve

spanning

onder studenten uit het practijkgerichtc,

kamp motivationcel betekent. Daartoe ligt een vergelijking met

andere kwadranten natuurlijk voor de hand. Want ook bij de andere groeperingen
van studenten was er niet altijd een evenwicht tussen waarden en verwachtingen.
Uitgezonderd daarvan waren eigenlijk alleen de practijkgerichte, traditionele
studenten. Hieruit blijkt overigens hoezeer waarden met verwachtingen (in de
vorm van een discrepantie) samenhangen. Wij zagen dat al aan het slot van de
vorige paragraaf, toen de samenhang tussen de waardenoriëntaties en de oordelen over heden en verleden van de universiteit en de verwachting voor de toekomst ter sprake kwamen. Dit neemt niet weg, dat er eenduidelijker inzicht is
ontstaan in de betekenis van de diverse waardenoriëntaties.
2J Over de hele studieduur zijn er naar onze opvatting zodanige verbanden tussen jaargang en discrepantie, dat het de moeite waard leek ze te memoreren, ook al zijn deze voorlopig maar eenmaal vastgesteld en ook al bleken
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weinig relaties signiiicant. Kenmerkend is dan de gelijkmatigheid van discre
pantie bij wis- en natuurkunde studenten, de gestage toename bij rechten en
-als tendens ook bij medicijnen- en de plotselinge toename in het laatste jaar
bij studenten aan de sociale academieenals tendens ook bij studenten sociale
wetenschappen .

De studenten aan de letterenfaculteit blijken hun voor

deel te doen met de duidelijke rolverwachting die het leraarschap nu eenmaal
biedt. De discrepantie onder deze groep neemt met de jaren af.
PAR.

4.2.2.0

STUDIEORIFNTATIES,

VERWAChTIhGPN ЕЧ HET POLITIEKE OPTREDEN

VAN STUDENEN

Na deze schets van de omstandigheden waarin studenten aan de diverse
studierichtingen verkoren, lijkt een verschuiving van de aandacht naar hun be
weegredenen en hun doen en laten alleszins wenselijk. De sociale leertheorie
heeft in dat opzicht bovendien de uitdrukkelijke pretentie, om effecten van
veronderstelde leerpiocessen aan te tonen en zodoende inzicht te bieden m het
waarom van het menselijk optieden. Wij kunnen mets meer, maar ook niets minder
dan laten zien, dat liet variabclenschema aan Rotters sociale Leertheorie ont
leend, in bepaalde opzichten werkt. Wij kunnen, anders gezegd, alleen de motivationele betekenis van waarden en verwachtingen aantonen. De leerprocessen
zelf blijven in nevelen gehuld. Lr is overigens al eerder op gewezen, dat het
leerproces in Rotters zienswijze erg functioneel wordt benaderd. Leren is m e t
veel meer dan het geven van een antwoord op een probleemsituatie. Van de situa
tie gaat een soort 'sturing' uit, evenals vanhetdoel dat men nastreeft en dat
soms de vorm aanneemt van een probleem. Verwachtingen en waarden verwijzen naar
deze twee aspecten.
Op het niveau van de gegeneraliseerde waarden (politieke voorkeur) en gegeneialjsecrde verwachtingen (interne versus externe controle) bleek de combi
natie van beide geen al te succesvolle verklaring van politiek gedrag op te
leveren (zie 4.2.1.2). Verwachtingen hangen tezeei met waarden samen en blijken
op een nauwelijks te ontwarrenvajze m de invloedssfeer ervan te geraken. De
verhouding tussen beide is q:>lietmveauwaaiop dergelijke algemene oriëntaties
als politieke opvattingen een rol spelen, een kwestie van de waardenoriëntaties
zelf. De situatiebeoordeling en ervaring van generaties, of in elk geval van
groepen met een bepaalde strategische traditie, zijn erin verdisconteerd. Er
heeft een institutionaliserinc; van waarden en verwachtingen plaatsgehad. Lrvar m g met practijk en omstandigheden is gestold tot politiek en krijgt haar
beslag in een kernachtig oordeel over wat gedaan moet worden en hoe.
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Politieke opvattingen komen daarop neer en als zodanig hebben

ij gevolgen

voor het gedrag. Verwachtingen voegen daarom niet veel toe aan een voorspelling vanuit waarderingen.
Nu bleken waarden en verwachtingen ten aanzien van de opleiding ook met
elkaar samen te hangen. Toch hopen we in deze paragraaf in predictief opzicht
meer te bereiken. Ongegrond is deze hoop zeker niet. Immers op de universiteit (en bij het HBO) bleek het oordcel van studenten over de haalbaarheid van
hun streven een bijdrage te leveren aan de verheldering van de opleidingssituatie. Bovendien bleken deze verwachtingen, veel meer dan de waarden, onderhevig aan verandering. Dit wettigt enig vermoeden omtrent een predictieve
bijdrage.

Universitaire

verkiezingen

Het type gedrag waarmee

de analyse in deze paragraaf begint,

vormt,

zo ?ou men het kunnen uitdrukken, de 'parlementaire' zijde van de oppositionele
activiteit van studenten. Bedoeld worden de universitaire verkiezingen. Deze
recente verworvenheid

met betrekking tot de machtspositie van studenten, hoe

ook beoordeeld, is nog maar nauwelijks onderzocht!
Het recht een eigen afvaardiging te kiezen met wettelijke bevoegdheden
maakte een einde aan de roerige beweging rond de democratisering, zonder dat
daarmee, zoals wc zagen, de studentenbeweging werd stilgelegd. Tn de plaats van
het genoegen dit recht te bezitten kwam al vrij spoedig de twijfel. Voor wat de
studenten betreft werd deze deels ge\ocd door aanvankelijke pogingen -soms nog
tot op vandaag herhaald- de inkapselende werking van dit 'parlementarisme' op de
universiteit aan de kaak te stellen, deels ook door de overtuiging dat de democratisering hiermee nog niet ver genoeg is doorgevoerd.De interesse binnen de
universiteit luwde bovendien als vrij spoedig na de invoering van de Wet Universitaire Bestuursstructuur. Bij de groep die actief bleef groeide het besef dat
een democratische universiteit in een ondemocratische samenleving een onmogelijkheid was. De belangstelling verplaatste zich naar politiek.nationaal en in1) De eerste universitaire verkiezingen vonden plaats op 26 mei 1970. Naast statistische gegevens, gepubliceerd in het KU-nieuws is er slechts één Nijmeegs
onderzoek uit 1970 beschikbaar. De geringe opkomst destijds, vooral bij studenten, leidde tot de instelling van een commissie onder voorzitterschap van
Van Kemenade, die tot taak kreeg: "Meer inzicht te krijgen in de maatschappelijke achtergrond van de gang van zaken, die tot het ontbreken van studenten in de universiteitsraad heeft geleid; zulks met name ook met behulp van
de gedragswetenschappen". De commissie heeft een rapport uitgebracht: Deelname aan verkiezingen voor de universiteitsraad.
KU Nijmegen, 1970, gestencild, 15 p. met bijlage.
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nationaal. Het engagement met de universitaire verkiezingen kreeg het daardoor
zwaar te verduren, vooral van de zijde van die studenten, die zich aanvankelijk
veel aan de democratisering gelegen hadden laten liggen.
Van de zijde van de universitaire bestuurders vielen bezwaren te beluisteren gericht tegen het tijdrovend

karakter van bestuurswerk, verzwaard

door het steeds maar moeten beslissen in voortdurend overleg met diegenen,die
aanvankelijk nooit enige macht of verantwoordelijkheid hadden gehad. Voorts
staan studenten m de ogen van menig bestuurder relatief marginaal ten opzichte van de belangen die de universiteit heeft te verdedigen. Twijfels over
de kundigheid van studenten, de 'ideologie-verslaving' die de actiefsten onder
hen lijkt te kenmerken, dat alles geeft voedsel aan de veel gehoorde critiek
op de bestuurshervorming van de laatste jaren. De bron ervan is overigens niet
altijd even duidelijk en een argumentatie op basis van gegevens ontbreekt.
Wij zijn in staat om de deelname aan verkiezingen uit ongevraagde hoek
te belichten. Ongevraagd, omdat deze pagina's m e t zullen gaan over de rechtmatigheid of laakbaarheid van de twijfel. Er volgt geen politieke analyse van
de aan- of afwezigheid van beleidsvoorkeuren die alle enthousiasme kunnen
temperen, noch komt de legitimiteit van verkiezingen of de herkenbaarheid van
identificatiefiguren als belangrijke determinanten van de deelname aan de orde. Dat alles zou een te

zeer

aparte studie van dit novum m de onderwijs-

wereld vergen. Voor ons zijn verkiezingen politieke gedragsaspecten van studenten studerend aan een onderwijsinstelling waarover zij zichzelf een oordeel
hebben gevormd en waarvoor mogelijk

neer

begrip kan ontstaan vanuit het

variabelenschema dat wij hanteren.
De verkiezingen gehouden in 1974/75 en 1975/76 leveren de gegevens. Wij
beschikken over een viertal afzonderlijke observaties. De ptlot-study

(steek-

proef 1, N = 305) stelt ons in staat voor de toenmalige tweedejaars de deelname
aan de verkiezingen van 1974/75 te analyseren. De steekproef uit de totale universiteit (steekproef 4) bevat verkiezingsgegevens over het jaar 1975'76, gegevens die we en détail

in deze paragraaf zullen bespreken. Een steekproef uit de

jongerejaars die al een jaar op de universiteit hebben vertoefd (steekproef 3;
N = 265), biedt nog een gelegenheid bepaalde resultaten te toetsen.

Tenslot-

te kunnen wij dit alles vergelijken met verkiezingsgegevens uit het HBO-onderzoek (steekproef 6). Met deze laatste groep moeten wij echter op het punt van
verkiezingen voorzichtig zijn- schoolraadsverkiezingen zijn onvergelijkbaar met
het kiezen van studentenafgevaardigden voor wettelijkebestuurslichamen. Dit statusverschil kan psychologisch nogal wat verschil maken, zoals zal blijken.
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Een eerste opvallend gegeven is dat bij een gemiddelde deelname van 45°4
van alle universiteits studenten aan universitaire verkiezingen er een toename
te bespeuren valt in de'midden jar en'.1 Een geringere betommernis om dit soort po
litieke participatie aan het begin van de studie wordt afgewisseld door een
veel actievere opstelling met een hoogtepunt in het vierde jaar, om tenslotte
over te gaan in een afnemende interesse tegen het einde van de studie. Tabel
4 .48 brengt dit gegeven in beeld:
TABEL 4.48:

De deelname aan universitaire verkiezingen naar jaargang
(steekproef 4 ) .
60
50

% deelname aan
universitaire
verkiezingen
(V197)

40
30
20
10
J

jaargang (V8)

Ie jrs. 2e
11%
43%

3e
58%

I

4e
63%

I

5e
47%

I

6e
44%

L

7e ^ 8e
37% 23%

Eta = .28
r = .08
N = 195
afwijking van lineariteit
F = 2.45
(df-binnen: 187; df-tussen: 6)
p<.05
Dit curvi lineaire verband gaat ook op voor het HBO (zie bijlage tabel 4.n).
Wat we hier vaststellen laat zich niet anden; interpreteren, dan dat
onbekendheid met de universitaire verhoudingen in het begin interfereert met
deelname-bereidheid. Later, als geen beroep meer kan worden gedaan op onwetend
heid en de eigen opleidingssituatie, naar wc mogen aannemen, in het centrum van
de aandacht komt te staan, lijkt de verhoogde deelname te mogen worden opgevat
als een teken van politiek engagement met de universiteit.

Daarna, naarmate

de studenten meer en meer het moment van intrede in de maatschappij zien nade
ren,wordt het opgegeven en overgelaten aan hen die hieromtrent nog geen zorgen
hebben.

1) Genoemde 45% is een schatting van de deelname, ongeacht of het om de U-raadverkiezingen dan wel om de verkiezing van overige raden gaat. Als zodanig
geeft dit percentage een beeld van de verkiezingsactiviteit in het algemeen.
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verkiezingen

Vanuit de studieoriëntaties en de daarbij behorende discrepanties bezien,
zal de deelname aan verkiezingen telkens anders gemotiveerd zijn. Zonder het
klassificatieschema tot een keurslijf te willen maken, waar studenten ingewrongen worden, lijken een paar opmerkingen over de typische redenen tot deelname,
of het afzien ervan, wel op zijn plaats.
Ten tijde van de eerste ondervraging was de formele boycot van de verkiezingen, in woord en geschrift door de Unie van Studenten te Nijmegen (USN)
gepropageerd, verlaten.

Afzien van deelname kon derhalve niet meer als een

breed ondersteunde politieke daad worden beschouwd. In 1975/76 mag men zelfs
spreken van een 'parlementarisme' van de USN. We mogen zonder meer aannemen,
dat deze veranderde normatieve structuur en opheffing van een zekere stigmatisering van de deelname weer ruimte geeft aan een diversiteit van motivaties.
Deze laten zich als volgt binnen onze schematisering van gedragsintenties ordenen.
Het valt te verwachten, dat de links-politiek geïnspireerde transgressieve practijk-oriëntatie tot grote deelname zal instigeren. Politieke relevantie van de studie en de democratisering hebben liier immers duidelijk de voorkeur boven wetenschap, liet tegengaan van een zich aan het maatschappelijk belang onttrekkende wetenschap, lijkt een duidelijk politiek doel dat volgens
onze theoretische overweging terug te vinden moet zijn in de verkiezingsactiviteit. Dit geldt a fortiori voor die studenten die daarbij een hoge discrepantie
tussen wenselijkheid en haalbaarheid ervaren.
Gerichtheid op theorie, zonder de transgressieve waarden op te geven, noopt
al evenzeer tot een actieve opstelling op het terrein van de universiteitspolitiek, zeker wanneer de opleidingssituatie onvoldoende op deze waarden lijkt atgestemd. Het is moeilijk te zeggen, of het wat uitmaakt, dat bij deze groep de
wetenschap zelf, in tegenstelling tot de betrokkenheid op de practijk

in

het geding is. Bij de theoriegerichte, traditionele studenten maakt het wel
degelijk verschil. Volgens onze overwegingen hebben deze studenten alle redenen tot
bezorgdheid, meer dan

hun traditionele, op de practijk gerichte collega's.

Van de wetenschap bestaat vandaag de dag nog eencven "vergruisd beeld" als indertijd door Romein voor de geschiedeniswetenschap geschetst werd (Ronein, 1970,
p.147 e.v.). Het "dissentiunt viri docti" -de geleerden hebben uiteenlopende
meningen- geeft vandaag de dag alle aanleiding tot universiteitspolitiek, waarbinnen de theoretisch ingestelde, traditionele student zijn belangen hoopt te
verdedigen. Daar komt nog bij -en daarmee keren we terug naar de vorige para-
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graaf-

dat juist de

groep studenten inde rechten en tandheelkunde bepaald

niet vrij is van een zekere spanning tussen wenselijkheid en haalbaarheid. De
wetenschap is vaak niet in de opleiding vertegenwoordigd op de manier zoals
zij dat willen, hetgeen hun belangenpositie versterkt. Van deze groep zullen er
zeker meer de stembus bezoeken dan van de practijkgerichte traditionele student
ten. Voor deze studenten ligt het doel immers aan gene zijde

van de universitei

Een instrumentele houding ten opzichte van de studie geeft nauwelijks aanleidin
tot een actieve opstelling in de geest van de veranderde houding ten opzichte j
van de universiteit waartoe ook de traditionele vleugel schoorvoetend naar aanleiding van de democratisering is overgegaan. Studie als zodanig staat bij deze
groep studenten in dienst van een beroep, dat geen politieke verdediging behoeft. Bovendien weten we, dat de practijkgerichte, traditionele student naar
zijn discrepantie te oordelen nauwelijks ontevredenheid kent.
Analyse van de gegevens, beproefd op alle drie de onderzoeksgroepen (het|
HBO laten we even terzijde), leverde één consistent gegeven op. Tabel 4.49

i

geeft de nodige informatie. Voor eenzelfde tendens bij de gegevens uit steek- proef 1 en steekproef 3 zij verwezen naar de bijlage
TABEL 4.49:

3, tabel 4.0.

Het percentage studenten dat deelneemt aan universitaire verkiezingen, naar studie-oriëntatie (traditioneel versus transgressief) en discrepantie (steekproef 4).

Ζ dat deelneemt aan
universitaire ver
kiezingen (V197) X j

Discrepantie
(V62)
hoog
laag

Totaal

chi2
(df = 1)

studie-oriëntatie
transgressief^ (V63)

63

47

56

17.12

traditioneel

40

25

31

ρ < .001

Totaal

55

34

45

N = 195

chi2 (df = 1)

8.02

Ρ < .001

I) gedichotomiseerd op de mediaan
De deelname concentreert zich in de transgressieve groep met een hoge discre
pantie, dan volgen zowel de transgressieve studenten met een lage discrepantie
als ook de traditionele studenten met een Поде discrepantie. Het laagste per
centage kiezers bevindt zich onder de practijkgerichte, traditionele studenten.
Wij vinden hiermee onze overwegingen deels bevestigd, deels ontkend. Ontkend,
omdat uit de gegevens blijkt, dat de theorie-practijk dimensie van geen enkele
invloed is. Vandaar dat we in tabel 4.49 deze dimensie weg hebben gelaten. Er
is natuurlijk wel enige reden, om niet al te veel van dit onderscheid te ver-
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wachten. Verkiezingen zijn nu eenmaal een politieke aangelegenheid. En gegeven
de gepolitiseerde situatie aan de universiteit, lijkt het voor de hand liggend,
cm van de politieke dimensie de meeste invloed te verwachten. Dat blijkt een
correcte overweging te zijn. Het is bovendien zo, dat een transgressieve oriëntatie, zelfs in geval er niet zoveel spanning wordt ervaren tussen wenselijkheid en haalbaarheid, toch aanzet tot een nog redelijke deelname. Bij de traditionele groep hangt de deelname in grote mate van de discrepantie af. Ontevredenheid onder traditionele op theorie of practijk gerichte studenten maakt
hen op het terrein van de conventionele universitaire politiek net zo actief
als hun transgressieve collega's bij wie de reden tot verkiezingsactiviteit
vooral in de oriëntatie op de waardenverschuivingen van de laatste jaren gezocht moet worden.
Het is interessant om te constateren, dat de deelname aan verkiezingen
door studenten met een transgressieve oriëntatie in tegenstelling tot wat nog
wel eens wordt beweerd wel degelijk wordt gezien als een middel tot lotsverbetering. De standpuntswijziging van de USN' ten opzichte van haar aanvankelijke
tactiek de verkiezingen af te schilderen als een zoethoudertje, ongeschikt voor
een linkse politiek en vooral bedoeld voor de traditionele student, vindt in
zoverre steun bij studenten, dat er een duidelijke linkse groep is aan te wijzen die in de verkiezingen een middel heeft leren zien om èn hun oriëntatie èn
hun ontevredenheid tot gelding te laten komen. Of is de politiek van de USN het
resultaat van een toevallige peiling, dat er inderdaad ook in

hun geledingen

over verkiezingen als middelgedrag werd nagedacht? Allebei zal het geval zijn.
Wij beloofden de lezer een vergelijking met het HBO te maken. Die is
daarom zo interessant, omdat bij het HBO de invloed van de discrepantie geheel
ontbreekt. Verkiezingen zijn daar in hun geheel een kwestie van transgressie
versus traditie. Dat is niet zo verwonderlijk. De status van deze verkiezingen
maakt ze tot een ongeschikt instrument om ervaren tekorten te bestrijden. De
schoolverkiezingen of wat daarop lijkt leveren immers geen zetels op in een
wettelijk bestuurslichaam .Vandaar dat alleen zij die vanuit transgressieve waarden gemotiveerd zijner aan zullen deelnemen,eenvoudigweg om reden van een belangstelling in elke vorm van medebeslissen, hoe informeel ook. Maar we keren
terug naar de universiteit.
Er zijn kort samengevat drie groepen: de practijkgerichte, transgressieve studenten met een hoge discrepantie en

veel verkiezingsactiviteit, een

heterogene groep van transgressieve studenten en traditionele studenten met
respectievelijk een lage en een hoge discrepantie met wat minder activiteit, en
tenslotte de groep waar zeer weinig verkiezingsactiviteit van uitgaat: de prac-
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tijkgerichte, traditionele studenten met nauwelijks enige spanning tussen wenselijkheid en haalbaarheid. Als algemene conclusie mogen we wel stellen, dat
politiek ook op de universiteit, zoals vanouds, een kwestie is van visie en ervaren tekorten in de organisatie van de situatie rond min of meer duidelijke
belangen.
Redenen tot

deelname

Tot besluit van dit onderdeel van deze paragraaf lijkt het ons nuttig de
lezer enig inzicht te bieden in de redenen die de drie onderscheiden groepen
ter verdediging van hun deelname aanvoeren. Tabel 4.50 geeft een bondig overzicht, dat weinig commentaar behoeft.
TABEL 4.50:
^-^

Percentage dat onderstaande redenen voor deelname opgaf naar studie-oriëntatie en discrepantie (steekproef Α, N = 195).
Transgressief
met een lage
en traditio
neel met een
hoge discre
pantie

Traditioneel
met een lage
discrepantie

Totaal

5

21

57

19

85

7A

43

74

10

5

I007o

100%

100%

100%

63

43

25

45

Studie-oriëntatie
^ ^ \ е п discrepantie
^ - ^ V63 en V62

Redenen voor
deelname V198

Transgressief
met een hoge
^ - ^
^ \ discrepantie

Omdat de studenten op
deze wijze redelijk
vertegenwoordigd zijn.
Omdat dit voor studen
ten de enige haalbare
mogelijkheid is tot
inspraak.
Aantonen van de schijndemocratie.
Totaal
% deelname

Het motief van de redelijke vertegenwoordiging wordt

7

meer naar voren

gebracht naarmate de studie- of waardenoriëntatie meer en meer van transgressief naar traditioneel verschuift. Een overgrote meerderheid van de transgressieve studenten met een hoge discrepantie vindt de democratie die door de verkiezingen binnen bereik wordt gebracht de enig haalbare. Dit argument dat door
bijna iedereen wordt gehanteerd, wijst nu niet direct op een erg positieve houding ten aanzien van de bestuurshervomingen. Slechts tien procent wil op die
manier de schijndemocratie aantonen. De harde lijn van de beginjaren vindt bij
slechts weinigen steun.
De redenen om van deelname af te zien (VI98) hebben te maken met desinteresse {19%) en verhindering, afwezigheid, te laat zijn e.d. (¿b%) . De desin-

STUDENT EN UNIVERSITEIT

431

teresse moet vooral gelocaliseerd worden bij de groep met een lage discrepantie, al is het verschil niet erg groot: 34°Ó uit deze groep geeft dit motief
op,

tegen 221 uit de groep met een hoge discrepantie. De overige motieven om

van deelname af te zien vindt men in even grote mate bij beide groepen terug.
Deze laatste groep motieven omvat

uiteenlopende

zaken als: "de inspraak

stelt toch niets voor" (15°5), "te weinig informtaie" (Ml).

Van 18% waren de

motieven niet verder meer te achterhalen. Politieke redenen om van deelname
af te zien werden η iet aangevoerd.
Buitenparlementaire

oppositie

Het resterende deel van deze paragraaf zal geheel gewijd zijn aan de
'buitenparlementaire' oppositie van studenten aan de universiteit van Nijmegen.
Daaronder nemen de bezettingen wel een zeer bijzondere plaats in. Waar
schijnlijk begonnen als sit

in bij de aanvang van de Civil Rights beweging

(.1960-1965) in de USA, en langzaamaan uitgebouwd en ook gerechtelijk beproefd
in de periode van de Free Speech Movement en het oorlogsprotest, is deze acti
viteit tenslotte geworden tot een later ook hier geïntroduceerde tactiek met
een omstreden karakter. Juridisch is deze tactiek vaak verdedigd als een vorm
van politieke meningsuiting. Het steekspel speelde zich af rond de vraag of met
deze sit- ins -zoals bijvoorbeeld de weigering van een aantal studenten in Ann
Arbor (USA) om het gebouw van de Selective Service Office te verlaten- een aantal regels, zoals b.v. die rond huisvredebreuk, werden overtreden, of dat het
een dusdanige handelswijze was, dat met een beroep op het beginsel van vrije
meningsuiting en op de legitimiteit van verzet- in ons voorbeeld tegen oorlogsonrecht- de straf voor de overtreding betwist kon worden. Bezettingen liggen in
eenzcLfdc juridische sfeer. De precieze status ervan is mede op grond van geringe jurisprudentie en de tolerante houding van bestuurszijde onduidelijk. Bij
Schuyt (1972) wordt er met geen woord over bezettingen gerept. Sociaal-psychologisch lijkt het een radicaal middel, waartoe men zijn toevlucht neemt, nadat
allerlei legale middelen zij η beproefd. Er is alle aanleiding om op basis van
Schuyts

analyse van de sit

ins,

bezettingen te rangschikken onder vormen van

burgerlijke ongehoorzaamheid (Schuyt, 1972, p. 304-331). Deze vorm van protest
ligt op het breukvlak van wat legaal,onder aanvaarding van de legitimiteit van
de bestaande orde, aan actie tegen bepaalde beslissingen wordt ondernomeuvan wat
als illegaal burgerlijk verzet kan worden aangemerkt. Wetsovertredingen bij de
ze tussenvorm zijn dan bedoeld als provocatie en appèl op het geweten van gezagsdragers en medeburgers (Schuyt, 1972, p. 305).
Studenten hebben dit strategisch actiemiddel veelvuldig toegepast. Het
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is uiteraard slechts in bepaalde situaties effectief. De geleidelijke vervan
ging van huurzalen, verspreid liggende gebouwen en professorensalons, waar men
genoeglijk tentamen mocht komen doen, door een uitgebreid gebouwencomplex, dat
meer dan wat ook het symbool wordt vandebureaucratische bestuursorganen waar
tegen het verzet mede is gericht, zal ongetwijfeld suggestief hebben gewerkt.
Uit onze gegevens blijkt, dat slechts weinig studenten bezettingen ille
gaal vinden. Veertig procent ziet geen reden op wettelijke gronden af te zien
van een dergelijk middel απ aan bepaalde eisen kracht bij te zetten. Ongeveer
50Ό weet het niet zo zeker en is derhalve ambivalent (steekproef 3). Wij base
ren deze gegevens op de mate van instemming met dezelfde bewering, waarover het
College van Bestuur indertijd een uitspraak van de Universiteitsraad wenste. De
letterlijke tekst luidde: "bezetting als machtsmiddel in conflictsituaties tus
sen staf en studenten schaden het algemeen belang en zijn illegaal" (VI77).
Het oordeel van de studenten blijkt aan politieke profilering onderhevig
te zijn (zie bijlage, tabel 4.p). De transgressleve versus traditionele oriëntatie blijkt nogal wat invloed te hebben. Vooral de transgressief op de
practijk gerichte studenten achten bezettingen duidelijk legitiem. Het ligt
voor de hand dat degenen die dit middel het meest frequent hanteren -en dat
zijn, zoals zal blijken, de practijkgerichte, transgress leve studenten, met een hoge
discrepantie tussen wenselijkheid en haalbaarheid- het meest de legaliteit zullen onderstrepen.
Slechts 11° van de jongerejaars die wij hierover ondervroegen, achtten
het middel illegaal. De opvattingen van studenten vormen derhalve geen al te
grote belemmering.

Bezetting

als

machtsmddel

In de lente van het academisch jaar 1973-1974 waren bezettingen aan de
orde van de dag. Zoals we al opmerkten, zijn wij in staat geweest op de valreep
nog enige gegevens over de deelname te verzamelen. De acties destijds vormden
de directe aanleiding tot ons onderzoek, zeker wat de snelle start van de
study

pilot

(steekproef 1; N = 305) betreft.
In een zeker opzicht gaat het bij de concrete bezettingen die we zo da-

delijk zullen bespreken om een "historisch1 verschijnsel op universitaire bodem.
Zoals we nog zullen zien, is het geloof m de effectiviteit van dit middel niet
erg groot geweest. Bovendien is ditsoort actie inmiddels behoorlijk gedemocratiseerd. Het wordt door diverse belangengroepen toegepast en heeft regulerend
optreden van de overheid uitgelokt en misschien wel noodzakelijk gemaakt. Een
tolerante houding op universiteitsterrein wordt steeds minder waarschijnlijk.
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Bezettingen en de acties erom heen kennen over het algemeen een nogal
karakteristiek

verloop. De directe aanleiding wordt gevormd door bepaalde,

door studenten als terecht of onterecht ervaren mankementen in de onderwijsvoorzieningen, hetzij van programmatische, hetzij van organisatorische aard. Pleidooien voor alternatieve programma-onderdelen of betere tentamenregelingen kunnen evenzeer een aanleiding zijn. Een ander punt is de procedure rond de aanstelling van wetenschappelijk personeel.
Vanuit een dergelijk relatief duidelijk aanwijsbare problematiek ontstaat verzet. Studenten wensen hun mening kenbaar te maken en dwingen in zulke
gevallen vaak gehoor af door hun toevlucht te nemen tot een bezetting van het
instituut waar het probleem speelt. Uiteraard zal men alle pogingen in het werk
stellen om medestanders te vinden en in geschriften en pamfletten, verspreid
op zoveel mogelijk instituten, studenten over de locale actie te informeren.
Dan beginnen langzaam maar zeker de pogingen de plaatselijke, probleemgebonden acties in een breder kader te plaatsen. Bezetting van gebouwen met een
maar al te symbolische betekenis, bij voorkeur administratieve of representatieve centra als het Curatorengebouw, moet de zaak voor een hoger orgaan op de
spits drijven. Als onderdeel van de strategie, precies zoals bij Provo indertijd, wordt geanticipeerd op politie-optreden tegen deze vorm van burgerlijke
ongehoorzaamheid. Een hier en daar misschien al te gul toegediende klap van
deze ordebewakers geeft alle aanleiding tot de leuze: "geen politie op de universiteit". De protestoproep slaat in zulk geval beter aan en men hoopt op
verontwaardiging en grotere aanhang. Dan ook begint de interpretatie van de
locale aanleiding in termen van algehele repressie, technocratie en ondemocratische verhoudingen;

universiteit, onderwijs en benoemingsbeleid worden in

een breder kader geplaatst. De actie wordt nu meer en meer gedragen door het
verzet tegen de kapitalistische maatschappij. Dan gaat het om de vervanging van
het "In nomine Dei féliciter", symbool van de katholieke zaak die men met de
Nijmeegse universiteit hoopt te dienen, door wat misschien met een oneerbiedige
variant "In nomine Populi féliciter" zou mogen heten, of zoals destijds hoog
geschreven stond in rond Nederlands, "Wetenschap in dienst van het volk".
Het gevolg van een en ander is, dat de aanhang groeit: solidariteitsbezettingen op instituten waar ofwel een bepaalde onderwijsproblematiek voor handen is of enige verzetstraditie bestaat, zijn daar een teken van. De concrete
problematiek waarom het allemaal begonnen was, raakt op de achtergrond en moet
zo nu en dan weer eens zeer nadrukkelijk naar voren worden gehaald. Soms ook
doet men een beroep op de Nijmeegse bevolking door deze in kermis te stellen
van de verzetsthema's. De vacantie betekent veelal het einde van de actie. Men
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is er zelden in geslaagd daarna de actie in leven te houden; οΓ -zoals studen
ten het zullen zeggen- de repressieve druk van het onderwijssysteem wint het
uiteindelijk.
Analyse

van de deelname aan

bezettingen

In ons onderzoek zijn zowel studenten uit die studierichtingen vertegen
woordigd, waar de bezetting zich rond een daar bestaande problematiek afspeelde,
alsook uit die, waar met de bezettingen gesympathiseerd werd. Sociologie en Ne
derlands waren bezet vanwege respectievelijk critiek op het onderwij sprogram en
vanwege een benoemingsconflict; op psychologie en pedagogiek zijn solidariteits
acties uitgevoerd. Studenten tandheelkunde en rechten, gekenmerkt door stilzwij
gende distantie, completeren het politiek spectrum, dat wij in eerste instantie
bij jongcrejaars wilden onderzoeken. De deelnamepercentages volgen deze driede
ling naar betrokkenheid op de voet: <\ò% van de jongerejaars

uit de subfaculteit

der sociologie en van de sectie Nederlands tesamen hebben vaak aan bezettingen
deelgenomen, van de jongcrejaars pedagogie- en psychologiestudenten slechts 9%
en van de overige twee studierichtingen -de jongcrejaars rechten en tandheelkunde- nauwelijks 2o (steekproef 1). Hetzelfde geldt voor de interesse in de acties, de instemming met de doelstelling ervan en de succesverwachting. Deze varieert -zo zullen we straks nog uitvoerig laten zien- al naargelang de bezetting
voortkomt uit plaatselijke problematiek of als teken van solidariteit dient te
worden opgevat. Ook afzijdigheid weerspiegelt zich in belangstelling en instemming. De succesverwachting was overal laag en onafhankelijk van de bezettingsactiviteit. Dit laatste kan morden afgelezen uit de correlatiemntrix in tabel
4.51
TABKL 4.51:

Correlatiematrix bezettingsaktiviteit, interesse, instemming en
succesverwachting (steekproef 1; N = 3Ü5).
1

1. Bezettingsaktiviteit
(veel - weinig) V170
2. Interesse in de akties
(hoog - laag) VI74
3. Instemming met de doelstelling
(eens - oneens) VI75
4. Succesverwachting
(hoog - laag) VI76

2

3

4

.61

.43

.19

-

.41

.23

-

.30

-

De lage correlatie tussen bezettingsactivitcit en succesverwachting wijst op
een van de ondernomen activiteit relatief onafhankelijke beoordeling van het
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succes. Doze onalhankelijkhcid geldt in mindere mate voor de instemming met de
doelstellingen en in nog mindere mate loor de interesse.
Bij het onderzoek naar de feitelijke dcclname, waar we ons nu mee zullen
bezighouden, zijn we ervan uitgegaan,dat de instigatie tot actie mede terug te
vinden moet zijn in de studieoncntatie van studenten en hun verpachtingen om
trent de realiseerbaarheid van hun verlangens. Immers, een van de strategische
momenten van de actie heeft juist te maken met het plaatsen van de locale pro
blematiek (en eventuele sympathie) m het bredere kader van eon veranderde vi
sie op de universiteit.zoals die voor wat ons onderzoek betreft
heeft gekregen m

haar beslag

de waardenclassificatie en de daaraan toegevoegde discrepan-

maat.
Wij zijn zo godetailleeid mogelijk te wei к gegaan door m

tabel 4.52 zo

wel het percentage voor frequente als voor frequente plus matige deelname teza
men, weer te geven.
ΊΑΒΕΤ 4.Ь2

Deelname aan bezettingen in de lente van 1974 (V170) naar studieonentatie (V60) . Universitaire jongerejaars (steekproef 1, N =
305).
TheoriePraktijk% vaak (vaak + soms) deel
gericht
gericht
Totaal
genomen

Transgressie! georiënteerd

30 (69)^

12 (51)

Traditioneel georiënteerd

1 (16)

2 (8)

Totaal

17 (A5)

Chi-kwadraat TRANS-TRAD (vaak en vaak + soms)
Chi-kwadraat THE-PRA (vaak)
ρ < .05

8 (34)

21 (60)
3 (13)
13 (40)

ρ < .05

1) Getallen tussen haakjes geven percentage voor vaak + soms deelgenomen.
De invloed van de dimensie transgressief versus traditioneel blijkt
overduidelijk, zemel als het om frequente als om frequente plus matige deelname
gaat. De gerichtheid op practijk of op theorie is alleen van invloed bij fre
quente deelname, onder voorwaarde, dat studenten transgressie! zijn ingesteld.
Geringe activiteit moet, zoals te verwachten viel, vooral bij de traditioneel
ingestelde studenten gezocht worden. Het totale deelnemerspercentage geeft ui
teraard geen goed beeld van de omvang van de actie. In ons onderzoek beperkten
wij ons tot de jongerejaars van slechts zes studierichtingen.
Bij nader onderzoek bleek, dat de discrepantie tussen wenselijkheid en
haaibaaiheid alleen van invloed ^as bij de studenten met een op de practijk ge
richte transgressieve oriëntatie. \an al de studenten met deze oriëntatie en met
een hoge

discrepantie nam .56° vaak en /3° vaak ülus soi s deel aan acties. Daar

stonden 0°o en 50° van de practijkgerichte, transgressieve studenten met een
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lage discrepantie tegenover. Voor de overige groeperingen uit de waardenclassificatie kon geen invloed van de discrepantie worden aangetoond.
De interpretatie van dit verschijnsel zoeken wij in de aard van de transgressieve op de practijk betrokken waardenoriëntatie. Pas als de practijkgenchte.transgressieve oriëntatie en bepaald bewustzijn insluit (afgemeten aan de hoge discrepantie) van de situatie -onafgestemd als die in de ogen van deze studenten is op hun wensen en verlangens-, pas dan wordt actie in vergelijking met
de andere groeperingen uit de waardenclassificatie,het meest waarschijnlijke gedrag. Voor alle andere groepen en ook voor de minder intensieve deelname gelden
andere regels. De practijkgerichte, transgressieve studenten met een hoge discrepantie

bezitten

naar onze opvatting een motivatie

ал meer ideolo

gische aard. Zij blijken een beoordeling van de omstandigheden, waaronder zij
op de diverse instituten studeren, in hun waardering van de weg te betrekken
die de universiteit naar hun opvatting dient te volgen. De koerscorrectie

die

zij met een bezetting hopen te forceren, sluit aan bij ervaren tekorten in de
opleiding. Dat deze tekorten van de zijde van de universitaire overheid niet
zo worden gezien,geeft uiteraard mede vorm aan het verdere verloop van de ac
ties.
Wanneer we de interesse m de acties, de instemming met de doeleinden en
de succesverwachting per kwadrant en met inachtneming
riaties

van de situationele va

bekijken, dan doen zich een aantal opmerkelijke verschijnselen voor.
De interesse bij het kleine aantal rechtenstudenten met een practijk-,

gerichte, transgressieve oriëntatie (bij tandheelkunde is deze oriëntatie
niet vertegenwoordigd) blijkt net zo hoog als bij dezelfde groep op sociologie en Nederlands, pas dan volgen de psychologie- en pedagogiestudenten uit dit
kwadrant. De overige studentengroeperingen bleken vooral daar waar de concrete
problemen speelden-bij N ederlands en bij sociologie- redelijk geïnteresseerd te
zijn. Bij de sympathiserende studierichtingen was er van traditionele zijde een
gematigde belangstelling, die in geringere mate gedeeld werd door de traditioneel georiënteerde tandheelkunde- en rechtenstudenten. Er was geen groep die
niet enigszins geïnteresseerd was. (Voor precieze gegevens, zie bijlage 3,
tabel 4.q).
De interesse blijkt echter op verschillende gronden te berusten. Kijken
we naar de instemming met de doelstellingen van de acties, dan houdt deze bij
sociologie, Nederlands, psychologie en pedagogiek gemiddeld genomen ongeveer
het midden tussen eens en oneens. Vanuit een transgressieve oriëntatie neigt
men meer naar eens, vanuit de traditionele meer naar oneens.
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hen interessant verschijnsel doet zich voor bij de traditionele studenten van de sectie Nederlands. De geringe mate van instemming -Lager

nog dan

bij dezelfde groep studenten op tandheelkunde en rechten- gaat hier gepaard
met een gemiddeld vrij hoog activiteitsniveau en een hoge interesse. Van de
gebeurtenissen op Nederlands is bekend, dat destijds verschillende studenten
aan bezettingen deelnamen, die een heel andere opvatting hadden dan de actievoerders en zich als een soort oppositie met de acties inlieten.
Opvallend is verder, dat een duidelijk afwijzende houding vrijwel geheel
ontbreekt, ook bij de traditioneel georiënteerde studenten tandheelkunde en
rechten.
De succesverwachting is tenslotte bij geen der onderscheiden groepen erg
hoog. Directe confrontatie met de acties op eigen instituut levert twee relatief geprononceerde kampen op: de transgressief georiënteerde studenten zijn
optimistischer dan de traditionele ondanks een niet zo hoog activiteitsverschil. Dit wijst op hetzelfde reeds besproken verschijnsel van actief verzet
tijdens de deelname bij de studenten Nederlands. Bij de sympathiserende groepen
is er geen verschil naar oriëntatie; en hij rechten en tandheelkunde is er een
kleine relatief optimistische groep onder de transgressief op theorie gerichte
studenten, de rest houdt er een lage succesverwachting op na (voor de precieze
becijfering zij verwezen naar bijlage, tabel 4.q).
Uit deze gegevens kunnen we globaal concluderen, dat er een bredere basis voor de bezettingen-activiteit bestaat in de interesse en de instemming met
de doelstellingen dan uit de activiteit alleen valt af te lezen. Deze basis
blijkt afhankelijk van de studie-oriëntatie en van de omstandigheden waaronder
de activiteiten plaats vonden. De succesverwachting -misschien wel het belangrijkste ondersteuningsaspect- was evenwel zeer laag. Dat zal de toch al niet zo
omvangrijke activiteit weinig goed gedaan hebben. Of het daaraan ligt of aan de
te verwachten

krassere

maatregelen van de overheid nu er eenmaal van die zij-

de al tegen gebruikmaking van dit middel door andere belangengroepen [b.v.
vrachtwagenchauffeurs) actie is ondernomen: bezettingen hebben een tijd lang
niet meer in die mate plaats gevonden. Dientengevolge waren wij bij de bestudering van de jongerejaars,die wij bij de aanvang van hun studie ondervroegen en
na een jaar verblijf op de universiteit nogmaals benaderden, aangewezen op protestuitingen van een minder spectaculair karakter.
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De acties

ъп het academisch

jaar

1975 - 1976

In deze gewijzigde situatie bleven een klein aantal gedragsvormen onder
jongerejaars onze nieuwsgierigheid prikkelen. Inmiddels had het controversiële
thema van de herstructurering -verscherpt door aan de universiteiten verstrekte
ministeriële opdrachten- de gemoederen weer wat doen opleven. Zo zijn nogal wat
meetings tegen de herstructurering georganiseerd in het academisch jaar 1975-76.
Deelname hieraan (V172J, maar ook de deelname aan protestacties van algemenere
aard (VI94), bezoeken van vergaderingen van studentenbonden (VI 93J en het actieve lidmaatschap onder jongerejaars van

politieke werkgroepen zoals Politeia

(VI90), zijn gecombineerd tot een activisme-index. Elke student die vaak of
regelmatig

aan een of meer van deze activiteiten had deelgenomen werd gerang-

schikt onder de activisten. Wij hebben voorts onderscheid gemaakt tussen deelname op één punt, op twee punten of op meer dan twee punten. Hieruit kunnen
we afleiden in welke mate de deelname incidenteel van aard is en in welke mate
studenten matig dan wel intensief op meer fronten actief zijn. Wij zijn daarbij
uiteraard

geïnteresseerd in de invloed van de studie-oriëntaties en de subjec-

tief ervaren spanning tussen wenselijkheid en haalbaarheid.
Van de jongerejaars is 29% op een of andere wijze betrokken geweest bij
activistisch optreden. 19% van het totale aantal jongcrejaarsstudenten is maar op écn punt daadwerkelijk geïnvolveerd geweest, 1% was op
Шее en 3° op meer dan twee punten van de partij.
Zoals de onderstaande tabel 4.53 laat zien worden de acties, nu even af
gezien van de intensiteit, vooral gedragen door de practijk-gerichte transgressieve studenten, met een hoge discrepantie tussen waarden en verwachtingen.
(zie onderste rij).
TABEL 4.53:

Aktivisme onder jongerejaars naar studie-oriëntatie en discrepantie (steekproef 3; N = 265).

PRA-TRANS
Aktivistisch optreden
(V199)
hoog laag

THE-TRANS
THE-TRAD
Discrepantie
hoog laag hoog laag

PRA-TRAD
Totaal
hoog

laag

Deelname op een punt

29

14

18

16

22

13

27

12

19

Deelname op twee punten

9

7

8

14

4

0

0

4

7

Deelname op meer dan
twee punten

14

0

12

0

0

0

0

0

3

Totaal

52

21

39

30

26

13

27

16

29
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Zoals ке al vaker hebben gezien, ondergaat de maatschappij-entisehe student de
meeste invloed van de discrepantie. Is men cntisch op theorie gericht, dan
de discrepantie er niet zoveel toe. Is men van traditionelen huize dan
maakt het wel

verschil of men onvrede heeft men de bestaande situatie of

niet. Indien nu rekening i\ordt gehouden met de ъпЪепзгЬегЬ

waarmee aan de oppo

sitionele practijk van de studenten wordt meegedaan, dan blijkt de discrepantie
vooial van invloed onder degenen die het ^neest xntenszef

bij de zaak betrokken

zijn en daarbij cntisch op practijk en theorie zijn gericht. De invloed van de
discrepantie is onder die studenten die op twee punten bij de zaak betrokken
zijn (= matvg

activistisch opti eden), nauwelijks overtuigend aanwezig. Wel is

de actie in deze matige vorm afhankelijk van de waardenoriëntatie.

Incvdertele

deelname komt bij studenten uit elk kwadrant wel eens voor. De ervaring van tekorten m de opleidingssituatie (hoge discrepantie) zorgt hier duidelijk voor
een relatief grotere deelname.
Over het geheel genomen is er, net zoals bij verkiezingen en bezettingen,
aus maai één groep die meer dan welke andere ookgedragsconsequcnties aan haar
opvattingen over de unneisiteit verbindt. liet zijn de transgressief op de
practijk-gcoricntccrde studenten met een hoge discrepantie (520o is actief). Toch
is er in deze groep altijd nog 48°» die wel eenzelfde soort overtuiging bezit,
miai deze niet in daden omzet. Dit geldt in steikcre mate voor de transgressie!
theoretisch ingestelde studenten. De transgressie en de ervaren tekorten leiden
hier tot nog minder gedtagsconsequentics.

Zodoende

weten we wel wat de actie-

ve studenten beweegt, maar aan (politieke) bewogenheid onder studenten worden
niet zomaar gcdragsconsequentics verbonden. Transgressie is slechts een noodzakelijke voorwaarde.
De oppositionele practijk kent bovendien twee duidelijke vormen. Indidentele deelname komt relatief het meest voor. Van dit soort actie zijn de motieven bovendien het minst duidelijk. De concrete studieomstandigheden, waarin men
niet terugvindt wat men zoekt,ge\en nog de beste aanknopingspunten bij het opsporen van motieven. Anders ligt dat bij de actie op meer fronten tegelijk.
Deze is principiëler van aard, ofschoon veel minder omvangrijk. Veelzijdige
deelname aan de studentenoppositie wortelt uitsluitend in een transgressieve
waardenoriëntatie, waarin net bewustzijn van de negatieve omstandigheden waaronder men zijn wensen moet realiseren (hoge discrepantie), is verdisconteerd.
Is dit bewustzijn er m e t , zoals af te leiden \alt uit een lage discrepantie,
aan blijken er geen gedragsconsequenties -op meer terreinen wel te verstaan- aan
de waardenoriëntaties te worden verbonden.
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De гп іоеа van een langer verblzjf

aan de

umversiteit

De deelname aan de politiek geïnspireerde studentenoppositie is blijkens
onze gegevens ook nogal afhankelijk van het aantal jaren dat men op de universiteit verkeert. De gegevens die nu aan de orde komen zijn ontleend aan een
steekproef uit de algehele Nijmeegse studentenbevolkmg. Het gaat nu wel over
een andere vorm van oppositionele activiteit. Wij hebben studenten gevraagd
naar hun actief lidmaatschap van de Unie van Studenten te Nijmegen (USN), ac-

j

tiegroepen, van politieke studiegroepen en van de socialistische studentenbon- |
den. Tabel 4.54 bevat de nodige details over actieve betrokkenheid en lidmaat- |
schap in het verleden en over wat er thans nog aan actrviteit op genoemde
terreinen bestaat.
TABEL 4.54

Aktief lidmaatschap van USN, aktiegroepen, politieke studentengroeperingen en socialistische Studentenbonden naar jaargang
(steekproef 5, N = 172).

"
---^^lidmaatschap
jaargang (V8)
—_Щ90)

thans aktief/
aangesloten

2e jaars

6

ì
ι
j
|
i

vroeger aktief/
aangesloten
9

3e - 4e jaars

18

28

5e - 6e jaars

12

21

7e jaars

10

55

Totaal

12

28

Uit deze gegevens blijkt dat de vroegere activiteit vooral geconcen
treerd is in de laatste jaren van de studie en ook wel in de middenjaren, ten
klein rekensommetje leert, dat wij met de 55° actief aangeslotenen in het 7e
jaar nog de deelname aan de dcmocratisenngsacties van 1969 op het spoor zijn.
Actueel lidmaatschap van politiek geïnspireerde studentenorganisaties is vooral
m de middenjaren geconcentreerd. Dit curvilmeaire verband wijst, evenals dat
bij verkiezingen en soms ook bij de verwachting het geval was, op de afhankelijkheid van de situatie. Deze samenhang is tegen de achtergrond van de afwezigheid van enig verband tussen jaargang en politieke opvatting of studie-orientatie wel verrassend, maar niet onbegrijpelijk. Gedragskeuzen zijn meer dan dat
bij opvattingen het geval is onderhevig

aan de invloed van gelegenheid, gewen-

ning, voorbeeld of stimulering door anderen. En dat alles zal niet meteen in
het eerste jaar gebeuren.
Opmerkelijk is wel dat zo'n 28",, van de studenten op enigerlei wijze in
het verleden actief bij de studentenoppositie in de vorm van diverse politieke
organisaties betrokken is geweest. De 12» vandaag de dag is ook geen gering
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aantal. De deelname vroeger en nu is echter versnipperd. Ook bij deze vorm van
actie blijkt immers dat van de 35% die actief zijn of geweest zijn, de meesten
slechts bij één studentenorganisatie actief betrokken zijn of geweest zijn
{75%). Zestien procent is lid van twee organisaties en slechts I H van nog
meer tegelijkertijd!

Multivariate

analyse

Besluiten we deze analyses van de onconventionele oppositionele gedragingen met een kort commentaar op de voorspelbaarheid ervan. Het criterium, dat
wij willen prediceren, wordt gevormd door een optelling van de scores op de vier
typen gedragingen die wij in tabel 4.52

hebben geanalyseerd. De

predictoren omvatten de theoretisch meest belangrijke variabelen: de politieke
opvattingen van studenten, de diverse bronnen van interne versus externe controle, de dimensie transgressief-traditioneel, de dimensie theorie-practijk
gericht, de discrepantiemaat en tenslotte de variabele waarmee we de toekenning van legitimiteit aan bezettingen probeerden vast te stellen. We maakten
daarbij gebruik van stapsgewijze regressieanalyse (SPSS, 1У75, p. .520 e.V.).
De variabele die als eerste de vergelijking werd binnengelaten was de
politieke voorkeur. Deze verklaarde 2ü% van de variantie. Significante bijdragen kwamen alleen nog van de variabele transgressieve versus traditionele studie-oriëntatie en van de legitimiteitsvraag. De verklaarde variantie kon worden
opgevoerd tot ruim З И . De discrepantie voegde nauwelijks iets toe, wat niet
zo verwonderlijk is, wanneer we de voorafgaande analyses overwegen.
De conclusie lijkt gerechtvaardigd, dat activisme bij studenten geen kwestie
is van politieke opvattingen alleen, noch in brede zin, noch in een betekenis
toegespitst op de universitaire situatie. Het is ook geen zaak van verwach
tingen, eventueel daar aan toegevoegd. In onze slotbeschouwing op het einde
van dit hoofdstuk zullen we moeten aansluiten bij de conclusie, die we naar
aanleiding van de politieke opvattingen in globale zin al trokken: we weten wel
wat activisten politiek gesproken zijn, maar we weten niet waarom zovelen, of
schoon ze dezelfde opvattingen huldigen of gekenmerkt worden door opvattingen
die daar juist diametraal tegenover staan, er toch niet toe komen op enigerlei
wijze door hun politieke activiteiten op de universiteit van zich te doen spre
ken.
1) Het is vrijwel uitgesloten dat men én lid van de USN én van een van de
socialistische bonden is, omdat deze twee organisaties om politieke redenen
steeds onenigheid hebbeη gehad en nog hebben.
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Samenvattzng
1) Ue 'parlementaire' en 'buitenparlementaire' opiniërende en beslissingsbeïnvloedcnde acties van studenten aan de Nijmeegse universiteit blijken
in de allereerste plaats sterk aan een transgressleve studie-oiictatie te zijn
gebonden. Dit geldt m het bijzonder voor de deelname aan bezettingen en allerlei andere vormen van oppositioneel gedrag. In mindere mate is dit het geval
bij deelname aan universitaire verkiezingen.
¿) Deelname aan verkiezingen bleek het hoogst te zijn bij die studenten
wier transgressieve studie-oriëntatie een reden uas om -blijkens de hoge discrepantie- tot een nogal negatief oordeel te komen over de studieomstandighcden waarin zij hun waardenoriëntatie zullen moeten zien te realiseren. Het deed
er niet toe of het nu een op de practijk oí op theorie gcri(_hte transgressieve
oriëntatie betrof. Studenten met een

transgressieve oriëntatie, maar met een

positiever oordeel over de haalbaarheid van hun verlangens (lage discrepantie),
tesamer

met degenen die traditioneel georiënteerd zijn, maar daarbij wel door-

drongen van de onhaalbaarheid van hun wensen (hoge discrepantie), namen wat
deelname betreft de tweede plaats in. liet laagste percentage deelnemers bevond
zich in de groep met een traditionele orientât je en cen lage discrepantie. J)it
wijst op een iets minder scherpe politieke prolilcring van de verkiczingsictiviteit, omdat traditionele studenten met een hoge discrepantie m e t onderdeden
voor de groep tiansgrcssieve studenten met een lage discrepantie. Erxaicn tekort ter rechterzijde leidt tot eenzelldc actieve opstelling als een linkse,
primair op democratisering en politieke relevmtie gerichte studie-oricntatie,
zonder daarbij een negatief oordeel uit te spieken ovei de opleidingssituatie.
Univeisitaire veikiezingcn staan dientengevolge -zo kan men het ook zeggen- in
een ander politiek kader dan de landelijke veikiezmgen, waar de deelname van
links en rechts vergelijkbaar hogcrwasdnndicvan het politieke midden.
3) Deelname aan 'buitenparlementaire' acties in de vorm van bezettingen
en het bijwonen van hcrstructurermgsmeetings, protestbij eenkomsten, vergaderingen van socialistische studentenbonden en in de vorm van lidmaatschap van
politieke scholingsgroepen volgdcneen duidelijk,

bij twee onafhankelijke

steekproeven vastgesteld patroon. Dit patroon komt het meest pregnant naar voren bij frequente bezettmgsactivitcit en verdere actie op meer fronten tegelijk (dus deelname aan zowel herstructurenngsmeetings, als aan actiegroepen
en scholingsgroepen en vergaderingen of enige, minimaal drieledige, combinatie
van deze). De groep uit de waardenklassiiicatie met relatief het hoogste deelname-percentage is vooral gemotiveerd vanuit een transgressieve op de practijk
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gerichte studie-oriëntatie, versterkt vanuit het bewustzijn, dat onder de huidige opleidingsomstandigheden die oriëntatie weinig bevredigd

wordt (hoge

discrepantiej. Dan volgt met een iets lager deeiname-percentage de andere, op
theorie gerichte, transgressievc groep. Voor deze groep was de invloed van de
discrepantie over alle acties niet erg groot en ook niet altijd even consistent.

De laagste deelnameactiviteit kwam voor in de traditioneel georiënteer-

de groeperingen. Hier was de discrepantie nauwelijks van invloed.
Twee soorten van deelname vielen op: frequente en veelzijdige actie enerzijds,en minder frequente acties of op incidentele punten ondernomen activiteit
anderzijds. Deze laatste soort actie wordt door elke groep studenten wel eens
ondernomen, zij het dan dat de percentage-verschillen hetzelfde patroon volgen
als zojuist is aangegeven.
Frequente en veelzijdige actie is verre van massaal maar wel principiëler van aard. Zij wordt vooral gedragen door practijk- en theoriegerichte
transgressieve studenten met een hoge discrepantie. Traditionele studenten laten
het hier afweten.
Algemeen geldt, dat de deelnamepercentages onder jongerejaars niet erg
indrukwekkend zijn. Maar een dergelijk oordeel hangt sterk af van eigen maatstaven. Activisme is in elk geval ook in dit onderzoek een slechts ten dele
verklaard verschijnsel.Er is een met onze waardenclassiQcatic aanwijsbare voedingsbodem voor aanwezig en de activiteiten liggen in het verlengde van opvattingen ten aanzien van de universiteit en de ervaren tekorten in de opleidingssituatic;maar er zijn teveel niet nader aan te geven,bijkomende omstandigheden.
Hierbij dient wel vermeld te worden,dat de opvattingen over de legitimiteit van
bezettingen, de interesse in de actie en de instemming met de doeleinden ervan
wijder verbreid zijn dan doorgaans wordt aangenomen, als er gesproken wordt van
weinigen die als oproerkraaiers de zaak op de spits drijven.
4) Uit het curvilineajre verband tussen deelname aan verkiezingen en actief lidmaatschap van politiek geïnspireerde studentengroeperingen enerzijds
en een langer verblijf op de universiteit naderzijds, valt ai te leiden, dat
de activiteit van studenten meer aan situationele veranderingen onderhevig is
dan studie-oriëntatie of beoordeling van de studiesituatie op de haalbaarheid
van bepaalde verlangens. Studie-oriëntaties en ook politieke opvattingen bleken
globaal

gesproken nauwelijks aan verandering van enigerlei vorm onderhevig.

De veranderingen in verwachtingen waren interessant genoeg er uitvoerig op in
te gaan; maar daar bleek her ervan af te hangen tot welke studierichting
studenten hoorden. Verkiczingsactiviteit en ook het actuele lidmaatschap van polieke groeperingen bleken vooral in de middenjaren geconcentreerd. Studenten
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moeten aan de omgeving wennen,

vrienden ontmoeten die iets doen wat navol-

ging of participatie verdient, en moeten

zich nog niet al te veel zorgen hoe-

ven te maken over het maatschappelijk functioneren later. Jongerejaars zijn dus
geen representatieve groep, als men de graad van activiteit wil schatten. Dat
5

was ook m e t de bedoeling. Ons g m g het vooral om inzicht m wat op een vroeg

|

tijdstip m het verlengde van de studentenbeweging op de universiteit aan politielj
wordt ondernomen en waarom.
PAR. 4.2.2.4

j

STUDIESUCCES

toij hebben gemeend ae bestudering van gedragsaspecten van universitaire studenten te moeten uitbreiden tot studie-activiteiten en studiesucces.
Nu is studiesucces al onder menig opzicht bestudeerd. Voor wat de invloed van een aantal persoonsvariabelen betref t -ter onderscheiding van omgevingsvariabelen of kenmerken van het onderwijssysteem- keren een drietal thema's

j

herhaaldelijk m de Nederlandse universitaire ondernijsresearch terug.
In de eerste plaats, de voorspelbaarheid van universitair studiesucces
vanuit de emdexamencijfers. Dronkers (1976) heeft hier pas nog onderzoek naar
gedaan.
Voorts is er de invloed van sociale integratie en vriendschapsverbanden,
een thema voor het eerst te berde gebracht door Crombag (1968). Dit aspect iseveneens door Dronkers (1976) uitvoerig onderzocht.
Tenslotte is er de invloed op studiesucces van houdingen van studenten
ten aanzien van de universiteit en samenleving, vaak toegespitst op benoemingen,programma, beroep en studieverwachting. In weinig gevallen gaat het om politieke opvattingen of politiek geïnspireerde activiteiten en meningen en de
invloed daarvan op studierendement. Dit thema heeft

een

groot deel van de

Amerikaanse activismeliteratuur beheerst.
Ook wij hebben over deze drie thema's een aantal gegevens die grotendeels binnen het kader van onze opzet vallen endicookop zichzelf beschouwd, interessant genoeg waren om er het beeld van de studerende student mee te completeren.
Het laatst genoemde thema is van direct belang. Het ligt immers alleszins voor de hand na te gaan of studie-activiteiten, gemeten naar hun resultaat, zich laten invoegen in het activiteitenpatroon, dat m de vorige paragraaf nader kon worden gespecificeerd.

\
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propedeuse

Um met de voorspellende waarde van de eindexamencijfers te beginnen, wij
hebben het gemiddelde eindexamencijfer gerelateerd aan een uitgebreide maat
voor studiesucces in het eerste jaar. Deze maat is opgebouwd uit de volgende
categorieën: studenten die na één poging voor het propedeutisch examen slagen,
studenten die na meer pogingen slagen, studenten die op het einde van het kalenderjaar 1976 het examen nog niet gehaald hebben, terwijl zij toch al in het
begin van het academisch jaar 1974/1975 met hun studie zijn begonnen, en tenslotte de categorie studiestakers. Tabel 4.55 (.zie p. 466j geeft gedetailleerde informatie over de relatie tussen studiesucces op de middelbare school en
op de universiteit. Uit deze tabel mogen we afleiden, dat een hoog eindexamengemiddelde zonder meer een goede'voorspeller' is van universitair studiesucces.
Studiestaking en niet slagen voor de propedeuse komen in deze groep niet voor.
Voldoende tot ruim voldoende maakt de confrontatie met de studie-omgeving en
de universitaire eisen ongewisser. In deze groep speelt zich de

hele scala aan

lotgevallen af, die een student kan overkomen. Andere informatie uit deze tabel
spreekt voor zich. Gemiddeld 6 tot 6.5 brengt het meeste risico met zich mee.
Vergelijken we het hoge percentage

falende

studenten in deze groep {¿S%)

met het totale percentage dat een 6 tot 6.5 gemiddeld heeft {ЪЪ%) , dan wordt
pas duidelijk hoe

negatief

de confrontatie met de universiteit in feite ver

loopt. De verdeling over de 6 studierichtingen is weergegeven in tabel 4.56
(zie p. 466). Hieruit blijkt, dat zich bij rechten een relatief grote groep
falende

studenten bevindt. ¿λ% heeft na ruim twee jaar nog geen propedeu

se behaald. Deze studenten staan kennelijk nog wel ingeschreven. Ook al valt
het uiteindelijke studierendement van de rechtenfaculteit, tesamen met dat van
medicijnen volgens Posthumus (1968, p. 3¿ e.ν.) het

gunstigste

uit (meer dan

601 studeert hier af), een goed begin wordt er niet gemaakt. Voegen we aan deze
21| de 1% toe die zich hebben laten uitschrijven, dan loopt het percentage
falende

rechtenstudenten hoog op, zelfs hoger dan bij sociologie, waar een

dergelijk hoog percentage al uit eerder onderzoek bekend is. Ook bij psycholo
gie en in iets mindere mate bij pedagogie ligt de verhouding tussen zakken en
slagen niet erg gunstig.
Tandheelkunde valt op door een hoog studierendement, dat ons inziens op
rekening van de curnculumorganisatie moet worden geschreven.Herhaalde pogingen
komen veelvuldig voor (SOO),maar er is niemand die de propedeuse niet haalt.OoV
is het percentage studiestakers zeer gering. Bij navraag is gebleken, dat de
propedeuse bij tandheelkunde zodanig is georganiseerd, dat de studenten na
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TABEL 4.55:

Studiesucces op de middelbare school en de uitslag van het propedeutisch examen. Universitaire jongerejaars (steekproef 2; N =
282) .

"""^"—-^gemiddelde eindexa... ,
~~~~~----^ menci j fer
uitslag p r o - ^ - ! ^ ;
gemiddeld
pedeuse (V204)
^-J-v^J^ 6 tot 6.5

gemiddeld meer gemiddeld meer
dan 6.5 tot 7.5 dan 7.5
Totaal

in één keer behaald

52

73

89

68

behaald na meerdere pogingen

23

14

1 1

15

niet behaald

14

8

0

9

met de (eerstgekozen)
studie gestopt

11

8

0

8

Totaal

35

53

12

1) Van

100%
(242) '

40 informanten war en de propedeusegegevens niet achterhaalbaar.

TABEL 4.56:

Propedeuse-uitslag naar studierichting. Universitaire jongerejaars (steekproef 2b + 3 ; N = 363 1 )).

^"^^ropedeuse^^\uitslag
Studie- ^ \ ^ V 2 0 4 ineens
richting V5
^ ^ - ^ behaald

na meerdere
pogingen
behaald

Rechten

65

7

TandheeIkunde

48

50

niet
behaald

met de
(eerstgekozen)s tudie gestopt

21

7

100%

2

100%

Totaal

Nederlands

82

11

4

4

100%

Psychologie

66

18

7

9

100%

Pedagogiek

76

11

9

4

100%

Sociologie

63

14

5

19

Totaal

66

16

11

7

100%
100% (363)

1) De samenvoeging van steekproef 2b + 3 levert een N = 407 op; van 44 studenten waren de propedeusegegevens niet meer te achterhalen.
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aanvanKelijk ialen toch ruimschoots de gelegenheid krijgen om bij verdere pogingen alsnog succes te behalen (mondelinge mededeling studieleider). Met andeie woorden, de studie-organisatie is aldaar een belangrijke factor die op uitzonderlijke wijze van invloed is op het studiesucces. En daar wij vooral geïnteresseerd zijn in persoonlijke attributen en de invloed daarvan op studiesucces, zijn we genoodzaakt de tandheelkundestudenten van verdere analyse uit te
sluiten. Indien wij de tandheelkundestudenten niet bij onze analyse betrekken,
dan wordt de verhouding tussen zakken en slagen in de overige studierichtingen
ongunstiger. Deze komt nu voor studenten met een б tot 6.5 gemiddeld te liggen
op 30o gezakten of studiestakers tegenover 7'Jo geslaagden. Doordat bij tand
heelkunde vrijwel iedereen slaagt of doorgaat met de studie -hetgeen toe te
schrijven is aan bij zondere omstandigheden- werd het beeld dat wij van het stu
dierendement wilden geven (zie tabel 4.56, p. 446), lichtelijk scheef getrok
ken.
Sociale integratie

en

studtesuoees

Het tweede punt dat wij vanuit onze gegevens van commentaar kunnen voor
zien, betreft de invloed van sociale integratie op studiesucces in de eerste
jaren. Dronkers (1971) en vóór hem Crombag (1968) hebben aan kunnen tonen, dat
er van vriendschappelijke contacten met medestudenten een positieve invloed op
studiesucces uitgaat (Crombag, 1968, p. 95-97, Dronkers, 1976).
In ons onderzoek hebben we sociale integratie niet vastgesteld aan de
hand van lidmaatschap van gezellighcidsveremgingen of door vriendschapsbanden
op te sporen, maar door studenten naai hun waardering voor sociale contacten
met medestudenten te vragen en hun verwachtingen dienaangaande er tegenover te
stellen. Dit levert een discrepantie tussen wenselijkheid en haalbaarheid op
die groot of klein kan zijn. Wij hebben deze ongelijkheid opgevat als een maat
voor contactuele vaardigheid hetgeen vanuit Rotters SLT gedacht verdedigbaar is.
Wij gaan er voorts van uit dat geringe contactuele vaardigheid (dit is een hoge discrepantie tussen waarden en verwachtingen m de contactuele sfeer) de
sociale integratie nadelig beïnvloedt, waardoor deze maat ook als een index
voor sociale integratie kan worden opgevat.
Onze gegegevens leveren nauwelijks

steun

aan eerder gedane bewe-

ringen over de invloed van sociale integratie op studiesucces.
Voor de groep van 140 studenten die tweemaal aan ons onderzoek deelna
men, kon slechts worden aangetoond, dat 27Ό van degenen die bij het begin van
het eerste jaar tot het kwartiel met de hoogste discrepantie ( m de contactuele
sfeer) behoorden, het er wat hun studieresultaten betreft, slecht afbrachten.
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Vergelijken wij dit percentage met de percentages in de overige kwartielen, dan
is dit nogal hoog. Het jaar daarop constateren we in feite een samenhang tussen
discrepantie en studiesucces. De gebrekkige integratie waarover de studenten
ons zelf informeren,blijkt dus lichtelijk negatief uit te werken op studiesucces.
Aotivbsme

en

studiesucces

Het derde en laatste punt dat wij zullen bespreken, vormt de hoofdschotel van deze paragraaf. De vraag komt kort hierop neer: is er een verband tussen politieke opvattingen, houdingen ten aanzien van de universiteit en activisme enerzijds en studiesucces anderzijds9
Deze vraagstelling is mede ingegeven door nogal wat Amerikaans onderzoek, waarin een dergelijk verband wordt aangetoond. Zeker m de beginjaren van
het studentenprotest bestond er een positieve relatie tussen activisme in veler
lei vorm en studiesucces, meestal gemeten aan de hand van het gemiddelde studie
cijfer (Grade Point Average, GPA zie vooral: Somers, 1965, Flacks, 1966, Gales,
1966; Watts, Lynch en Whittaker, 19691 en Gunn 1971). Later kon dit verband
niet meer zo duidelijk worden aangetoond' (Gergen et al.,

1970; Smith, 1971),

zoals dat voor zoveel verbanden van het begin niet meer mogelijk bleek (Mankoff
en riacks, 1970). Het gold bovendien m e t voor elke universiteit (Kahn en
Bowers, 1970).
In ons land is deze relatie nauwelijks onderzocht. Er bestaat echter wel
een algemeen gevoelen, dat activistische studenten over het algemeen niet de
domsten zijn en zich goed van hun studietdken kwijten. Dronkers (1976) toont
echter aan, dat dit betrekkelijk is: het hangt er maar vanaf tot welke studierichting de student behoort. Is hij georiënteerd op maatschappij- en cultuurwetenschappen, dan hangt deelname aan studentenprotest positief met studiesucces
samen. Behoort hij tot tandheelkunde, dan is de relatie omgekeerd.
In ons land zijn studieprestaties vrijwel nauwelijks in het bredere verband van politieke opvattingen en houdingen ten aanzien van de studie geplaatst
Alleen bij Welters (1971) troffen we enige gegevens aan. Deze auteur stelde
vast, dat in tegenstelling tot wat m het buitenland wordt beweerd "in Nederland de kenmerkende houding ten aanzien van de democratisering van de universiteit niet typisch wordt gedragen door de meest intellectuele studenten" (Welters,

1971, p. 124). Deze snelle en betere studenten -want dat waren in Wel-

ters' onderzoek (zich baserend op het oordeel van studenten zelf) de meest in!) Dit Amerikaans onderzoek is een van de weinige, waarin gebruik gemaakt
wordt van een intelligentiemaat.
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tellectuele studenten- zijn ook geen dragers van meer politieke interesse of
een linksere voorkeur (idem, p. 235). De vraag is nu of voor de uitspraken
van Welters vandaag de dag nog steun te vinden is in de data. Wat de invloed
van politieke opvattingen betreft: noch ter linker, noch ter rechter zijde zijn
enige uitschieters waarneembaar. Tabel 4.57 bevat de details.
TABEL 4.Ь7:

Propedeuse-uitslag naar politieke opvatting. Universitaire jongerejaars (steekproef 2b + 3; N = 346 1 )).

,
•
Eolitieke opvatting
Propedeuse-—-—_^
с я-п
uitslag (V204)
~Л 2іі___
ineens behaald

Links
1
62

Rechts
2

3

71

69

70

behaald na meer pogingen

21

8

13

7

niet behaald

12

13

8

13

5

8

10

10

100%
(90)

100^
(83)

100%
(107)

met de (eerstgekozen) studie gestopt

100%

Totaal

(66)

1) Minus tandheelkunde en missing

data •

2) Onderverdeeld in kwartielen op basis van de verdeling in steekp roef 4 uit
de totale Nijmeegse studentenpopulatie.
De verschillen zijn zonder meer minimaal en van geen enkele betekenis. Ondanks
de vele meningsverschillen die er op politiek gebied bestaan en ondanks de uit
eenlopende politieke opvattingen op de universiteit, leidt een linkspolitieke
zienswijze niet tot een geringer of intensiever

engagement met datgene wat

menigeen vindt, dat een student inderdaad behoort te doen als hij op de univer
siteit zit. Er is geen groep linkse studenten die er slechter van af komt na
twee jaar studie; er is geen groep rechtse studenten die minder door het lot
dat elke student boven het hoofd hangt, getroffen wordt. Allerlei stereotypen
in deze zin worden door de feiten gelogenstraft!
De studie-oriëntatie heeft evenmin invloed op de studieprestaties
als de politieke voorkeur. Tabel 4.58 (zie p. 450) laat dit duidelijk zien.
Er is wel een lichte tendens om met ietwat meer succes de eerste jaren door te
komen,als men meer op de practijk georiënteerd is. Een op theorie gerichte hou-

I) De afwezigheid van enig verband tussen politieke opvattingen en studiesucces geldt niet alleen voor de steekproef uit de jongerejaars. Wij hebben
studiesucces - zij het gebrekkig - ook proberen vast te stellen bij studenten van de steekproef uit de algehele Nijmeegse studentenbevolking, door
hen te vragen naar behaalde tentamens en vereiste tentamens en deze twee
dan tegen elkaar af te wegen. Deze variabele correleerde in het geheel
niet met politieke opvattingen.
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TABEL 4.S8

Het niet behalen van de propedeuse na ruim anderhalf jaar en het
ophouden met de studie naar warirdenorientatie en discrepantie
(V60 en V62) (steekproef 2b + 3; N = 3 4 6 0 ) .

Theoriegericht
Ζ propedeuse
Praktijkgericht
niet behaald of
hoge dis- lage dis- subhoge dis- lage dis- submet de studie
gestopt ,(V204) crepantie crepantie totaal crepantie crepantie totaal Totaal
transgressief
georiënteerd

8

traditioneel
georiënteerd

10

2J

12

18

18

16

19

Chi-kwadraat TRANS-TRAD n.b.
Chi-kuadraat THE-PRA
ρ < . 20
1) Minus tandhe elkunde er тгсвгчд
ding garandeert m

21

22

20

18
18
18

21

14

Totaal

23

data.

elk geval geen lelatief gieter succes. Dit weerspieekt onze

veronderstelling, dat een wetenschappelijke onentatie een gunstige inloed zou
hebben. Bij nadere overweging is νooi deze veronderstelling m de literatuur
weinig grond te vinden. Op het bciocp georiënteerde studenten zijn over het
algemeen beter af -ook wat studiciendement betreft- dan op de wetenschap gerichte studenten (Posthumus, 1968, p. 32 e.V.).
Nenien we de discrepantie in o\cn\eging, dan herhaalt zich het activiteit enpatroon zoals in de vorige paiagiaaf beschreven. Bij de transgiessicf op
de piactijk gerichte studenten met een hoge discrepantie bevinden zich relatief
de meest succesvolle studenten. Uit een nadere analyse van de studieprestaties
van activisten versus met-activistcn bleek, dat bij degenen die op meer dan
twee fronten tegelijk actief z i m , zich niemand

bevindt die de propedeuse niet

heeft gehaald, of met de studie van zijn eerste keuze is opgehouden (tabel 4.59)
TABEL 4.59

Aktivisten en met-aktivisten vergeleken naar studiesucces m de
eerste jaren (steekproef 3; N = 265).

^ ~ ^ _ a k t i v i s m e criteop meer dan
studie-^~~~~----^^^ n u m aktief op aktief op
twee punten geen aktisucces (V204)^~~^-^^__ één punt twee punten aktief
vis t
Totaal
j.neens behaald

80

77

64

74

75

na meerdere pogingen
behaald

5

6

36

11

10

niet behaald

7

12

0

11

10

met de studie gestopt

9

6

0

5

5

21

8

5

66

Totaal

1) Minus tandheelkunde en nrissbng

data.

100
(212)' ;
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Met andere woorden: de activisten die hetzij op één punt hetzij op twee punten
politiek actief zijn, zijn niet te onderscheiden van hun niet-activistische
collega's. De activisten die, zoals uit de vorige paragraaf bleek, principiëler
van aard zijn, onderscheiden zich echter wel door hun betere resultaten, zij
het dan, dat zij vaker dan dat bij anderen het geval is, een hernieuwde poging
moeten doen. Voor de groep zeer

actieve

studenten geldt dus wat in de Ameri-

kaanse literatuur herhaaldelijk is aangetoond! Behalve dat we de opvattingen
van deze studenten kennen -zij zijn practijkgericht transgressief georiënteerd
en hebben een hoge discrepantie (zie vorige paragraaf)- weten we nu ook, dat
zij tot de succesvolle studenten behoren. Wat we in tabel 4.59 (zie p. 450)
constateerden, wijst op hetzelfde verschijnsel als waarnaar de gegevens in tabel 4.53 (zie p. 438) verwijzen. Wat er nu de oorzaak van is, dat activistische studenten zich zowel op het gebied van studieprestaties als ook op dat
van opvattingen over hun studie en beoordeling van de universitaire situatie
onderscheiden van alle andere studenten, zal verder onderzoek aan het licht
moeten brengen.

Samenvatting
1) Studenten met meer dan 7.5 gemiddeld op hun eindexamenlijst doorstaan
de confrontatie met de universitaire studie-eisen succesvol. Groepen met een
laag gemiddelde zijn kwestbaarder. Vooral onder studenten met gemiddeld 6 tot
6.5 zijn er relatief velen die de propedeuse niet halen of met de studie van
hun eerste keuze ophouden.
2) Wanneer wc de propedeuseresultaten per studierichting bekijken, dan
valt de rechten!acuìteit meteen op door een hoger percentage ialende studenten. Dit slechte begin contrasteert nogal met het hoge afstudeerrendement
van deze studierichting (Posthumus, 1968). Bij sociologie, maar ook bij
de overige sociale wetenschappen, is het percentage geslaagden en gezakten een prelude op het uit onderzoek bekende lage afstudeerrendement (Posthumus, 1968, p. 32 e.V.).
Tandheelkundestudenten bleken nogal gebaat bij de curriculumreorganisatie van enkele jaren geleden. Vrijwel geen enkele student laat het afweten. Opvallend is dat iets meer dan de helft meer pogingen onderneemt en dan uiteinde1) De constatering van Dronkers, dat studenten sociale en culturele wetenschappen in hun studie geen nadelige invloed ondergaan van een eventuele activistische opstelling en handheelkunde studenten wel, konden wij niet verder
toetsen. In ons onderzoek is activisme een zaak van linkse studenten uit
linkse studierichtingen.
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lijk slaagt voor het к I (propedeutisch examen. Het positieve resultaat binnen
deze studierichting moet op rekening van de studieorganisatie worden geschreven.
Dit maakt deze studierichting tot een dermate uitzonderlijke groep, dat verwij
dering uit de steekproef noodzakelijk bleek, omdat anders de analyse van het
studierendement en de factoren die erop van invloed zijn, verstoord zouden wor
den. We hebben immers een factor kunnen isoleren, die het rendement op de tandheclkundefaculteit verklaart. Contaminatie van deze factor met andere moest
venneden worden.
3) Globale waarden in de vorm van politieke opvattingen hebben geen in
vloed op studiesucces. Dit geldt voor de algehele studieduur.
4) Hetzelfde geldt voor de specifieke studie-oriëntaties, al is er een
lichte tendens om iets betere resultaten te behalen, indien men op een of andere wijze op de

practijk georiënteerd is en niet de op theorie.

5) Onder de practijk gerichte transgressleve studenten met een hoge
discrepantie tussen wenselijkheid en haalbaarheid troffen we de minste falende studenten aan. \ergelijking van activistische studenten die om -zo weten
we- principiële redenen aan meerdere acties hebben deelgenomen, met hun minder
activistische collega's of met medestudenten die in het geheel niet aan enigerlei politieke activiteit hadden deelgenomen, leerde ons, dat de meest activistische groep iets betere studieresultaten behaalt.
Frequente en veelzijdige deelname aan oppositionele practijken op de
universiteit blijkt enerzijds vergezeld te gaan van bepaalde duidelijke opvattingen over deze instelling en over de situatie die men er aantreft en anderzijds van een succesvoller confiontatie met de studie-eisen. Het is echter niet
zo, dat cen bepaalde op\atting leidt tot meer actie en dat dit dan weer betere
studieresultaten tot gevolg heeft.
sñ'ÍE

цглтгіі G

S, JDFilT EN UUIM HSTIEl?

Het ligt in de lijn der verwachtingen nu een scherper beeld te creëren van de
studenten uit elk der vier kwadranten. Men dient

hierbij wel te bedenken, dat

de realiteitswaarde van deze nogal grove indeling gelegen is m

het inzicht

dat zij biedt in wat de studentenbeweging tot nu toe aan sporen heeft achtergelaten.
laten we beginnen bij die groep die blijkens onze gegevens het meest van
alle groeperingen die wij hebben onderscheiden voorkomt

de transgressief op

theorie gerichte studenten.
Het gaat hier om ruim ééndei de van de studenten. Studenten uit dit kwa-
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drant blijken vooral hun toevlucht te zoeken bij de sociale wetenschappen.
In het bijzonder bij sociologie (60o), maar ook bij psychologie (- 50») en in
geringere mate bij pedagogie. Bij rechten en tandheelkunde vormen studenten uit
dit kwadrant een duidelijke minderheid.
Hoewel groot m getal, zijn deze studenten -misschien wel daarmee samenhangend- toch de minst duidelijke groep. Zij zoeken op de universiteit een mengeling van politiek en wetenschap, met dien verstande, dat zij het gevecht om
een aanvaardbare verhouding tussen beide bij voorkeur in de sociale faculteit
wensen te voeren. Dit is o\erigens m e t een terrein waar de criteria het duidelijkst

liggen. De karakterisering van de theoriegerichte, transgressieve

studenten zal dan ook met de constatering moeten beginnen, dat het om een concentratie studenten gaat, die een bij hun oriëntatie passende omgeving hebben
gezocht· een arena op het toneel der wetenschappen met m het strijdperk meer
partijen, standpunten, zienswijzen, tegenstandeis, voorstanders, supporters en
toeschouwers dan bij n'importe welke andere wetenschap het geval is. Deze voorkeur wordt hen niet in dank afgenomen. Hun grote aantal en de toestand op de
arbeidsmarkt zorgt voor een controverse tussen wetenschappelijke opleiding of
professionele training. Van een voorbeeldige strategie om de student onder deze omstandigheden zijn koers te helpen bepalen, rekening houdend met de twee
coördinaten -te weten politiek en wetenschap- met behulp waarvan hij zijn positie wil afbakenen is, zo bleek uit de geschiedenis, nauwelijks sprake. Het
is ook geen eenvoudige aangelegenheid, politiek en wetenschap met elkaar in
overeenstemming te brengen. En erg bescheiden is men over het algemeen niet. Er
moet plaats zijn voor een wetenschap die bruikbaar is bij het te lijf gaan van
maatschappelijke problemen, een wetenschap die de ivoren toren van haar onpartijdige waarheid-zoekerij verlaat en deze schijnwereld verruilt voor een
belangeloos engagement met diezelfde waarheid, maar dan teruggeplaatst m een
wereld waar tegen men iets realistischer aankijkt dan in de individualistisch georganiseerde wetenschapstraditie gebruikelijk is. Een wetenschap zonder
hiërarchie, georganiseerd rond een takenpakket, dat de student mede vorm mag
geven, zodat hij ook daarin geschoold wordt.
De op theorie gerichte,transgressieve studenten zijn echter niet bepaald
duidelijk over hun idealen en de gewenste koerscorrectie. Men moet niet denken
dat men in deze student een wat bij de Amerikanen zo treffend een 'determined
type' heet, zal ontmoeten. Vergelijking met het andere, op de practijk gerichte
transgressieve type leert ons, dat de eerstgenoemde groep studenten geen
eensluidend oordeel velt over de omstandigheden, waaronder zij aan hun
waardenoriëntatie vorm moet geven. De overgrote meerderheid is zelfs
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van mening dat aan hun wensen in redelijke mate tegemoet wordt gekomen, naar
het relatief hoge percentage met een lage discrepantie te oordelen. Ruim éénderde denkt daar anders over (zie par. 4.2.2.2). Het is precies dit
oordeel van de groep als geheel, dat hen doet verschillen van de andere transgressicve groep. Dit heeft onmiskenbaar zijn weerslag op hun optreden. Naar de
studie-oriëntatie sec te oordelen, verschillen de theoriegerichte, transgressieve studenten niet of nauwelijks van de practijkgerichte, transgressieve
studenten, gelet op hun activiteiten, wel te verstaan. Nemen we echter in overweging welk oordeel zij vellen over de situatie waarin zij hun waarden moeten
zien te realiseren, dan blijken er verschuivingen op te treden die ons ertoe
hebben gebracht voorlopig maar van een onduidelijk profiel te spreken. Daar is
bijvoorbeeld hun verkiezingsactiviteit.· de groep transgressief op theorie ingestelde studenten

neemt

ten

aanzien

zingen geen eigenstandige positie in.

van deelname aan universitaire verkieNaargelang hun beoordeling van de op-

leidingssituatie, dat wil zeggen indien zij deze als tegemoetkomend aan hun
eisen ervaren, zijn zij qua deelname onder te brengen bij de groep

traditione-

le studenten met een hoge discrepantie; is deze tegemoetkoming er niet dan make
zij deel uit van de transgressieve studenten,die uit hun gerichtheid op de prac
tijk tot een vergelijkbaar negatief oordeel komen.In het laatste geval is de
deelname aan verkiezingen groter dan bij welke groep ook; in het eerste is zij
niet zo groot, en, zoals gezegd, niet groter dan bij traditionele studenten met
een hoge discrepantie (zie par. 4.2.2.3). Dceln;imc aan bezettingen wijst in dezelfde richting. Ook wanneer het over activisme gaat van het ΐ}φε dat na de be
zettingsperiode werd gepractiseerd, is het niet mogelijk de theoriegerichte,
transgressieve studenten duidelijk te onderscheiden.
Het enige onderscheid dat er te maken valt, hangt niet zozeer met de inhcnd van de studie-oriëntatie samen, maar veeleer met de in de oriëntatie verdisconteerde situaticbeoordeling die bij de groep met een transgressieve oriëntatie waarbij theorie een rol speelt, veel ondubbelzinniger is.
In het verlengde van het op theorie gerichte-transgressieve type ligt de
transgressieve op de practijk gerichte groep.Daarvan is een duidelijker beeld t
schetsen. Deze studenten zijn critischer, en bloj

feller in hun oordeel, krach-

tiger tot daden aangezet en vooral scherper dan wie ook doordrongen van de tekorten in de opleidingssituatie. Bovendien zijn deze studenten

hecht ingelijfd

bij wat er nog aan studentenbeweging bestaat. Waar deze studenten zich ook bovin
den -als een minderheid vooral onder de studenten sociale wetenschappen, nauwelijks op rechten en helemaal niet bij tandheelkunde- overal zijn zij doordrongen van liet feit, dat hun verlangens nog steeds een steen des aanstoots vormen
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voor de universitaire overheid. Ьп zij weten dat zelf maar al te goed, naar hun
ervaring van een hoge discrepantie tussen wensen en verwachtingen te oordelen.
Slechts weinigen geven blijk van enige tevredenheid in die zin, dat zij tege
moetkoming aan hun verlangens ervaren (lage disciepantie). Naar de daden van
de groep die deze tegemoetkoming wel meent te zien te oordelen -zij doen vrij
wel neigens aan mee- lijkt een transgrcssieve ouentatie met daarnaast een re
latief gunstige beoordeling van de situatie een vOrlammende contradictie.
Maar richten wij onze aandacht op de practijkgenchte, transgressleve
studenten met een hoge discrepantie. In deze groep worden, meer dan waar ook,
gedragsconsequenties aan opvattingen verbonden. Betiokkenheid bij het univer
sitaire parlementarisme is groot,

al delen ze dat, zoals we zagen, met hun op

thconc gelichte collega's met een hoge disciepantie. Frequente deelname aan
bezettingen komt vooial in deze 2 1 0 C P voor en ook

andere acties worden vooral

gedragen door deze studenten. Voor een lelatief groot aantal vormt dit alles
geen studiebelemmermg, het tegendeel is waar.
Daar staat echter tegcnovei, dat als bet om frequente deelname aan be
zettingen gaat, zich nog altijd zo'n 70° afzijdig houdt .Cia.it het echter om zo af en
toe eens decLncmen,

dar laat ongeveer 31° in het geheel mets van ¿ich horen en

dit in een periode waai in acties veelvuldig voorKwamen. In rustiger tijden komt
1800 m e t tot didcn. Sociaal-psychologisch gezien is dit geen novum. Opvattingen
en daden gaan lang niet altijd samen. Op dit probleem komen we nog teiug.
l\e weten m elk geval, dat ei m de groep

practijkgenchte, trans-

gressieve studenten een groter besef aanwezig is van de noodzaak voor hun oriöntatie op te

komen. Zij vormen een duidelijker

tcgcnkiacht binnen de univer-

sitaire constellatie van dit ogenblik dan welke gioep ook, niet in het minst
door cen met hun studic-onentatie nauw samenhangende beoordeling van de evje
marges,waarbinnen zij aan de politiseimg van de universitaire opleiding menen
te mogen werken. Of hun oordeel juist is, zal mede afhangen van de bereidheid
om aan hun gepiononceerdc zienswijze het nodige tegenspel te bieden en de articulatie ervan te helpen bevorderen. Op een of andere manier -zo bleek uit de
geschiedenis- wordt hetgeen de studenten op het terrein van maatschappelijk
engagement te beide brengen opvallend geïgnoieeid uit angst -een angst die
overigens gcwoiteld is in de ervaring van een gcneiatic die de bedreiging van
een vrije wetenschapsbeoefening aan den lijve ervaren of minstens er van

ho-

ren zeggen mee in aanraking is geweest- voor het verlies van objectiviteit.
loch kan men uit onze gegevens niet opmaken, dat de groep studenten die een of
andere vorm van politiek geïnspireerd engagement onderschrijft (een gioep die
tenslotte groter is dan de kern van actievoeiders.die ten om echte het imago
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van deze groep bepalen) nu zo'n geprononceerd politiek standpunt inneemt. Zij
heeft doorgaans een sociaal-democratische instelling. Nog minder geprononceerd
is de groep die transgressief op theorie is ingesteld. Vandaar dat de critiek
op deze beide groepen van studenten niet kan worden afgedaan met een vage verwijzing (op basis van enkele ervaringen met actievoerders) naar politieke
doordrammerij of een dogmatische instelling. Hun verzet tegen het onhandige en
gebrekkige maatschappelijke engagement in wetenschappelijke kringen is meer dan
een politiek vooroordeel, flet betreft hier studenten die,duidelijker dan ooit
in de geschiedenis van de universiteit, zijn opgegroeid met de idealen van
een geëngageerde wetenschapsbeoefening. Zij hebben een afkeer van isolement, solitaire taakopvattingen en hiërarchie. Zij vragen geoefend te worden
in democratie; zij willen participeren aan een instelling waar informatie wordt
verstrekt op een wijze die meer door relevantieoverwegingen en minder door
macht en bureaucratie wordt gcstrooml ij nd.
Wat de situatie echter zeer gecompliceerd maakt is, dat er een tegenpool
van de bovengenoemde

studenten

bestaat, die evenzeer een plaats opeist

in het universitaire bestel: de traditionele student. Het meest duidelijk

van

de beide traditionele groeperingen is wel de traditionele, op de practijk gerichte groep. Meer dan de helft van de tandheelkundc-studenten behoort hiertoe
en ongeveer één derdevan de rechtenstudenten. Onder studenten sociale wetenschappen komt dit type vrijwel

niet

voor. Over de totale universiteit be-

keken, behoort ongeveer één kwart van alle studenten ertoe.
Naar de discrepantie te oordelen, zijn zij allen opvallend positief over
de realiseringskansen van hun aspiraties. Doorgaans vinden wij op de universiteit wat zij zoeken. Dit moet onzes inziens toegeschreven worden aan de beroepsduidelijkheid en beroepszekerheid die deze studenten in het verschiet hebben en waarin de opleidingssituatie al in grote mate deelt. Een legitimatie van
de status quo is er in elk geval het gevolg van. De inzet van de studenten ligt
in de lijn der verwachtingen: zij bereiden zich voor op hun beroep en zien de
universitaire studie als een middel. Ontevredenheid is een zaak van individuele
studenten die zich zullen proberen aan te passen of, in een enkel geval, à
titre

personnel

zullen ageren en studieleiders, decanen of hoofden vanvakgroepen

voor hun zaak zullen trachten te interesseren. Maar zij zullen daarbij uitgaan
van de norm die geldt voor de studie en de situatie waarin zij staan. Twijfel
zal niet de norm, maar hun eigen inschikkelijkheid of die van hun opponent betreffen. In dat opzicht werken deze studenten stabiliserend en proberen
daarmee de achting te verdienen die in het algemeen het beroep geldt, waarop
zij zich voorbereiden. Als ze dit niet waardig zijn. trekken ze de consequen-
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ties, of wordt dat voor hen gedaan. Van collectief optreden in enigerlei politiek verband is geen sprake. Zij staan in dat opzicht diametraal tegenover de
transgressieve practijkgerichte studenten oihun verkiezingsactiviteit is gering
en primair gemotiveerd vanuit de democratische orde die ermee wordt gediend.
Wat voor anderen een verworvenheid is die, met een scherp oog voor wat haalbaar
is, toch primair wordt beleefd als een slap aftreksel van wat bij
het begin van de democratisering werd nagestreefd, is voor hen al plicht, of
een verplichting waarvoor nogal eens met groot gemak een excuus wordt gevonden.
Het percentage bij de traditionele studenten met een lage discrepantie -een
groep die grotendeels bestaat uit op de maatschappij gerichte studenten- dat
aan de verkiezingen deelneemt, is dan ook het laagste van alle.
Waarschijnlijk door hun minderheidspositie in tal van faculteiten waar
al vanaf het eind van de zestiger jaren geen geschikt verband meer bestaat met
behulp waarvan zij zich sterk kunnen maken, en wellicht ook door hun meerderheidspositie in die studierichtingen die hun aantrekkelijkheid voor studenten
met een linkse, transgressieve onéntatie hebben verloren, zijn de traditionele studenten geen groep meer waaromheen zich het student-zijn nog kan afspelen.
Hun studic-onentatie is geheel en al gestroomlijnd door de studie-eisen en het
beroepsbeeld, dat er de legitimatie voor is. Hun student-zijn is gereduceerd
tot

blokken

en anticipatie op de satisfactie die hen vroeg of laat wel ten

deel zal vallen. Hoe vroeg deze bereidheid om zich een dergelijke inspanning
te getroosten reeds een aanvang neemt, is al meerdere malen benadrukt. De universiteit zelf is daar op een indirecte manier debet aan door het beeld dat zij
van

de

opleidingsmogelijkhedenomhangt.

Veel directer is de invloed van het

ouderlijk milieu en de middelbare school die dit beeld filtreren.

Daar komt

nog bij dat dit alles niet doorbroken zal worden vanuit een confrontatie met
een transgressieve oriëntatie, omdat deze zich evenzeer heeft verschanst. Het
is immers een waardenoriëntatie voorbehouden aan studierichtingen, die in feite
op hun beurt in een aantal opzichten gediend zouden zijn met datgene,wat nu
exclusief lijkt te behoren bij een rechtenstudie of tandheelkundige opleiding.
Deze verdeling van de universitaire opleidingssituatie -allerlei studierichtingen die een tussenpositie innemen even daargelaten- zal zeker een nadelige invloed hebben op de gezondheidszorg en het rechtswezen, c.q. management enerzijds en de sociale zorg en de daarbij behorende broodnodige analyse van onze
samenleving en haar participanten anderzijds. Deze taken zullen meer en meer
worden vervuld door mensen, opgeleid in twee gescheiden werelden die elkaar
straks m de practijk weer zullen ontmoeten,en dan blijk zullen geven van het
grootst mogelijke onbegrip voor eikaars houdingen en gedragingen met alle ge-
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volgens van dien. In dat opzicht is de vergruisde universiteit dagelijks realiteit.
De op de theorie

gerichte traditionele student verschilt nauwelijks

van de traditionele student die op de

practijk

is georiënteerd. We kunnen

alleen zeggen, dat een dergelijke oriëntatie m de rechtenfaculteiten
bij tandheelhunde relatief veel voorkomt. In deze studierichtingen zijn mensen
van deze oriëntatie het ook lang m e t eens met de wijze waarop aan hun verlangens wordt tegemoet gekomen. Wat hun activiteiten betreft lijken ze echter op
de traditionele student die wij zojuist hebben geschetst. Hier doet zich hetzelfde voor als bij de transgressieve studenten het geval is. Een wetenschappelijke oriëntatie leidt niet tot eenzelfde ondubbelzinnig oordeel over de omstandigheden waaronder men studeert als een maatschappij- of beroepsonentatie
dat doet (zie par. 4.2.2.2).
Deze 'inkleuring' op basis van de gegevens, roept de vraag op of wij wel zo
succesvol geweest zijn met het op basis van waardenvoorkeuren onderscheiden
van een op de

practijk

gerichte versus een op theorie

gerichte student

Er zijn genoeg gegevens die een bevestiging lijken te zijn van dit onderscheid. Validering aan de hand van het zgn. 'known group' criterium viel positief uit (zie par. 4.2.2.1). Voorts konden diverse studierichtingen op een
inzichtelijke manier aan de hand van de
rakteriseerd. Aan face

vaibdzty

dominante groep studentenuordengeka-

is er in dat opzicht niet al te veel gebrek.

Zoveel is zeker, dat wij alleen de practijkgenchte student aan beide
zijden van het politiek geladen continuum, dat in de dimensie transgressieftraditioneel zijn beslag krijgt, scherp konden krijgen.
hen

verklaring

voor dit merkwaardige gegeven is gelegen in de wijze

waarop de discrepantiemaat zich gedraagt. De twee duidelijke groeperingen zijn
immers tevens die welke en bloc

een uitgesproken oordeel hebben over hun oplei-

dingssituatie. Ter Imker zijdc,in het praktisch-transgressicve kamp,wordt ernstig -en collectief- getwijfeld aan de situationele voorzieningen
type studie-orientatic,

voor het

dat deze studenten voorstaan,ter rechter zijde, in het

praktisch-traditionele kamp, is de zaak omgekeerd, daar zijn de studenten
juist van oordeel dat de omstandigheden de nodige garanties inhouden voor hun
waardenoriëntatie. Zo'n eensluidend
enigerlei vorm op de

theorie

oordeel is er niet bij degenen die in

zijn gericht. Dit levert een interessant uit-

gangspunt voor de conclusie ten aanzien van de verhouding tussen waarden en
verwachtingen. Voor een deel is deze verhouding een kwestie van de waardenoriëntatie zelf, voor een deel ook niet. Hier zijn we duidelijk aangeland bij
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een punt waar meer vragen worden opgeroepen dan we kunnen beantwoorden.
Met behulp van de discrepantiemaat is het mogelijk gebleken de relatieve
geartvculeerdhebd

van waardenoriëntaties op te sporen. Deze is groter naarmate

er een duidelijkere situatiebeoordeling van een bepaalde strekking aan de waardering verbonden wordt. Dan ook kunnen er pas duidelijke gedragsconsequenties
aan verbonden worden. Valt de beoordeling zo uit, dat de reeds uit de waardenoriëntaties voortspruitende legitimatie van de status quo er als het ware door
\ersterkt wordt, dan ligt de inzet van studenten in elk geval niet in de lijn
\,an de activiteiten van de studentenbeweging. Valt de beoordeling nogal negatief uit -gegeven een transgressicve op de
dan

practijk

gerichte oriëntatie-,

is dat duidelijk wél het geval, al zijn er dan nog velen die geen conse-

quenties aan hun opvatting veibinden. Kaarden en situatiebeoordeling zijn op
sommige gebieden afhankelijk en o^ andere nauwelijks. Gedrag ligt hooguit in
het veilengde ervan, maar komt er zekei niet zonder meer uit voort.
Ditzelfde gegeven vindt de nodige steun m de wijze waarop waarden, verwachtingen en gedragingen, elk op een ondeischeiden M j z e met jaai gang samenhangen. De
situatiecontingentic.die met deze samenhang is geïndiceerd (zo veronderstellen
we), neemt toe. Waarden zijn iclatief permanent. Zowel de globale als meer specifieke, op de umvcisitdire verhoudingen toegespitste waardenoriëntaties blijken over de jaren heen nauwelijks te vcianderen, zeker het politieke aspect
niet.
Verwachtingen in de vorm van situatieschattingen veranderen veel meer.
liet hangt er vanaf tot welke studierichting de studenten behoren. Sociaalwetenschappelijke opleidingen blijken tegen de tijd dat men afstudeert veel
minder als juist ingericht te worden ervaren dan in de middenjaren, f-isen van
buitenaf lijken de bcoordelmgssfeer binnen te dringen en mede vorm te geven
aan de discrepantie tussen wenselijkheid en haalbaarheid. Bij rechten constateerden wc een neergaande lijn

hun waarden lijken met het klimmen der jaren

steeds minder kansen te krijgen. Daar staat het constant blijven van de discrepantie bij wis- en natuurkunde studenten tegenover. Deze verschijnselen suggereren een complex proces. Uat echter belangiijker is, zij zijn een aanwijzing
voor de invloed van een relatief zelfstandig variabelen-compex dat verwachtingen structureel t.
Voor gedragingen geldt iets deigelijks. De regelmaat waarmee wij bij verschillende steekproeven en \oor verschillende soorten gedragingen een curvilincair velband terugvonden tussen gediagingcn en het aantal jaren dat men in opleiding was, wijst m de richting van een eigen dynamiek. Deze is gemakkelijk
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interpreteerbaar in termen van gewenning, betrokkenheid en langzame distantie
tegen de tijd dat beroep of functie duidelijker in het vizier komt. Maar dit is
dan wel een zeer grove schets van een proces dat des te intrigerender wordt,
naarmate andere aspecten, zoals waarden, onveranderlijk

blijken te zijn.

Als algemene conclusie van belang voor verder onderzoek lijkt ons,
dat aan het ten uitvoer leggen van bepaalde opvattingen of waardenoriëntaties een eigen zgn. 'preformancc structure' ten grondslag ligt, die op vele
punten overeenkomst zal vertonen met opvattingen en beoordelingen van de om-

standigheden, maar daar met geheel toe te herlevden zs. Hierdoor komt het probleem van de relatie tussen attitude en gedrag m
staan. Zodra gedrag

een heel ander daglicht te

namelijk slechts in het verlengde van een opvatting ligt

of er een -door een bepaalde uitvoeringsstructuur beïnvloede- scherpere

vorm

van is, wordt de veihoudmg m de betekenis van voorspelling grotendeels een
schijnprobleem,waarin ten onrechte de suggestie in ligt opgesloten,dat met mee
verfijnde metmg(duidelijker

individuele toespitsing en met een verscherpt ge

dragscriterium.de correlatie tussen attitude en gedrag op te krikken zou zijn.
Het is echter veeleer zo,dat voor sommigen hun actief betrokken zijn op wat er
rondom hen gebeurt,bij een opvatting blijft.voor anderen gaat het duidelijk om
optreden m een bepaald kader. De voorwaarden voor een dergelijke keuze kunnen
geheel buiten de structuur liggen van de opvattingen waarnaai het optieden
tevens verwijst. Gaat men er toe over een groep te bestudei en zonder met deze
toch wel zeer voor de hand liggende, priman sociologische inzichten lekening
te houden, dan zal men steeds maar weer moeten constateren, dat gedrag slechts
voor een klein deel met de houding samenhangt, ben zekere steun voor deze ziens
wijze is ook al in de psychologische liteiatuur vooi handen. Er wordt immers
hier en daar al gesproken over de multipele gedcterminecrdhcid van gedrag, een
theoretisch uitgangspunt dat voor de hand ligt, zij het dat de gedragswetenschappen er niet eenvoudigei op worden. Het ideaal van de spaarzaamheid dat m
de natuurwetenschappen

zo alom aanwezig lijkt, wordt er m e t nastrevenswaar-

diger door.

РАЯ.

4.2.2

STUDLNTFN E\' ЧЬЧ PERSOONLIJKE BELANGEN

Uit de geschiedenis van de studentenbeweging is wel gebleken, dat samen
levmg, universiteit en de persoonlijke, geestelijke en materiele belangen van
studenten de afgelopen jaren met wisselende prioriteit gefungeerd hebben als
platform voor een studentcnoppositic (vgl. "5.2.3). íuj zijn nu toe aan een beschrijving en analyse van de sfeer der persool:jke belangen.
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Wij zullen ons in deze paragraaf vooral bezighouden met het toenemende
belang van de sociale integratie van studenten en hun 'zinbeleving1. De overwegingen die daarbij een rol hebben gespeeld staan uitvoerig vermeld in de opzet
van het veldonderzoek (vgl. 4.1.4.3). Daarnaast heeft

van het begin af aan

het plan bestaan de omvang na te gaan van probleemgedrag onder studenten. Wat
ons daarbij liet meest intrigeerde was de vraag, in hoeverre dit probleemgedrag
een belang vertegenwoordigde, waaraan zoals dat bij de financiële problematiek
vroeger het geval was, politiek geïnspireerd verzet te verbinden zou zijn.
Het programma voor dit onderdeel ligt daarmee vast. Meer gedetailleerd
ziet het er als volgt uit. Om te beginnen zullen we in par. 4.2.3.1 met behulp
van de Cantrilsohaal

(de eigen persoon; zie par. 4.1.4.3) een ty-

pering geven van de mate van waardering

van sociale

integratie

in de vorm van

een gezellige studietijd en prettige contacten met medestudenten. Vervolgens
gaan we de beoordeling na van het zeLf

in de tijd.

Op deze wijze krijgen we,

evenals bij de samenleving en de universiteit het geval was, enige indruk van
de ontwikkelingsgang, maar nu van de eigen persoon.
In paragraaf 4.2.3.2 wordt de uontaotuele

vaardigheid

(vgl. 4.1.4.3) en in verband gebracht met de twee aspecten
zelfbeoordeling in de tijd en de zelfaanvaarding- en de

geïntroduceerd
van het zelf

-de

zinloosheidsbeleving.

In paragraaf 4.2.3.3 zal worden ingegaan op veranderingen

in de contac-

tuele vaardigheid, het aangaan van intieme relaties en de zinloosheidsbeleving.
Wij baseren ons daarbij op de groep van 140 studenten die tweemaal aan ons onderzoek deelnamen.
Paragraaf 4.2.3.4 bevat een beschrijving van de riskante

gewoonten

en ver-

anderingen daarin, gevolgd door een mogelijke verheldering van deze gedragsaspecten door het verband ervan met de contactuele vaardigheiddeaspecten van het
zelf en de zingevingsproblematiek na te gaan. Daarna zal kort worden ingegaan
op de financiële
in de relationele

problematiek
sfeer.

onder jongerejaarsstudenten en op

probleemgedrag

Ook hier wordt een verheldering nagestreefd in termen

van contactuele vaardigheid, zelfbeoordeling, zelfaanvaarding en zingeving.
Tenslotte zal paragraaf 4.2,3.5 geheel gewijd zijn aan de vraag in hoeverre het politieke

optreden van studenten mede wortelt in probleemervaringen.

Doordat gebleken is -daar kunnen we

alvast even op vooruitgrijpen- dat de

zinloosheidsbeleving onder studenten al vrij spoedig na hun aankomst op de universiteit nogal ernstige vormen aanneemt, leek het op zijn minst wenselijk, zo
nauwkeurig als met onze gegevens maar enigszins mogelijk is, de plaats aan te
geven van dit beleven in het -zoals uit het voorafgaande al is gebleken- merkwaardige krachtenveld tussen politieke opvatting en waarden enerzijds en poli-
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tiek optreden -activisme- anderzijds. We weten, dat vele studenten op de uni
versiteit een links politieke overtuiging bezitten, ook ten aanzien van het
reilen en zeilen van de universiteit; wij weten ook dat slechts weinigen deze
opvatting in een of ander duidelijk optreden laten uitmonden. De vraag is nu
wat dit betekent voor de zinbeleving.
PAR.

4.2.3.1

WAARDEN EN VERWACHTINGEN IN DE CONTACTUELE EN PERSOONLIJKE
SFEER

De

Cantrblschaal

Ons onderzoek naar waarden en verwachtingen van studenten strekte zich
ook uit over de persoonlijke sfeer

van de studenten wordt gevraagd zich te

voorzien van een groep medestudenten, waarmee het mogelijk іь een prettige en
gezellige studietijd te hebben en zodoende ook toe te komen aan de uitbouw van
persoonlijke contacten en relaties.
Ovei deze persoonlijke sfeer wordt uiteraard verschillend gedacht. De
mate waarin waarden die verband houden met sociale integratie onderschreven
worden, kan variëren.
Wij hebben deze variatie proberen te beschrijven in termen van een aantal door studenten zeit naar voren gebrachte domeinen,waarop positieve en nega
tieve ge\olgen voor de ontwikkelingen van de eigen persoon worden waargenomen.
Daarbij hanteren we hetzelfde instrument als destijds bij de beschrijving van
de waardenoriëntaties ten aanzien van de samenleving en de universiteit (Cantril-schaal). Op die manier hopen we er achter te komen, welke belangen er met
de waardering van contacten en relaties met medestudenten zijn gemoeid.
De waarderingsmaat voor contacten en relaties werd op haar verband met
de waarden die door middel van de Cantril-schaal aan het leiht zjjn gekomen,
onderzocht door deze m vier categorieën onder te verdelen en voor elk der
categorieën na te gaan met welke frequentie bepaalde zaken,die geacht werden
van positieve of negatieve invloed te zijn op de eigen persoon, aan de orde
werden gesteld. Aan de positieve zijde waren er slechts een tweetal domeinen
waarop er tussen categorieën duidelijke verschillen optraden. Studenten met
een hoge waardering voor sociale contacten waren meer geneigd, om het positiev
dat men in het verschiet ziet liggen en dat men van belang acht voor de eigen
ontwikkeling, vooral te localiseren op het gebied van goede en rijk geschakeer
de verhoudingen met anderen, zowel nu als later, tijdens de studie en op het
werk. Dezelfde categorie hecht minder belang aan geld en materiele welstand.
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Voor het overige waren er geen verschillen. Dat wil zeggen, dat studenten intieme relaties en gezinsleven, werk en studie m hun algemeenheid, maar ook in
meer idealistische

z m (met een nadruk op hulpverlening en verwerkelijking van

politieke idealen), persoonlijke waarden als plezier in het leven, innerlijke
rust, vrijheid, harmonie, e.d. onafhankelijk van hun waardering voor sociale
integratie beoordelen. Als zodanig vormen deze zelfgegenerecrde domeinen een
reeks waarden die min of meer los staan van de contactuele sfeer in bredere zin
(4gl. bijlage, tabel 4.r).
De verschillen aan de kant van de negatieve ontwikkelmgsinvloeden met
betrekking tot het zelf blijken geconcentreerd te zijn op het domein dat met
eenzaamheid te maken heeft. Zij die een hoge waaidenng toekennen aan sociale
integratie zijn duidelijk meer bezorgd alleen te komen staan, geen vrienden te
zullen vinden of onsuccesvol te zijn in het vinden van een goede levenspartner.
'Ulerlei andere domeinen, zoals angst voor ziekte, massaliteit en verstarring,
er m e t m slagen goed werk te vinden of de studie tot een goed einde te
brengen, falen m het realiseren van eigen idealen en angst voor calamiteiten
die de eigen persoon bedieigen, leverden geen verschillen op (voor details
zie bijlage tabel 4.s )·
Deze resultaten wijzen op een paar interessante punten. In de eerste
plaats blijkt het instrument, wjcimcc wij de waardering van contacten en relaties hebben proberen vast te stellen, een zekere geldigheid te bezitten. De
waardering voor contacten en relaties gaat immers samen met de hoop op goede
betrekkingen en vrees voor eenzaamheid. Tevens blijkt welke belangen er precies
met een duidelijke gerichtheid op sociale integratie zijn gemoeid. Dat is vooral het vermijden van eenzaamheid en de zorg voor vriendschap, intimiteit en
voldoende mogelijkheden, rijk geschakeerd met mensen om te gaan. Dit alles betekent echter een zekere distantie ten aanzien van materiele welstand.
De uitspraken over verhoopte en gevreesde ontwikkelingsinvloeden op de
eigen persoon werden vervolgens betrokken bij de beoordeling van het zelf m
de tijd.
De informanten werden geacht de positieve en negatieve zaken die men
voorheen te berde had gebracht, tegen elkaar af te wegen -althans een dergelijk beoordelingsproces veronderstelt Cantril (1965)- om zodoende tot een beoordeling van de ontwikkelingsgang zelf te komen. In tabel 4.60 (zie p. 464)
hebben we de beoordeling van de samenleving, universiteit en de eigen persoon
tesamen m één figuur weergegeven. Ei heerst bij jongcrejaars ten aanzien van
de eigen persoon een onmiskenbaar optimisme, dat overigens door HBO-studenten
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TABEL 4.60:
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De gemiddelde verwachtingsscores op de Cancri1-ladder voor uni
versitaire jongerejaarsstudenten (steekproef 3; N = 265) ten
aanzien van de samenleving, universiteit en de eigen persoon.
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gedeeld wordt. Hieruit mag worden afgeleid, dat hetgeen onder de imaginaire
conditie van een zo somber mogelijk verloop van de eigen geschiedenis werd ge
vreesd -persoonlijk falen, eenzaamheid, verlies van eigenheid en negatieve we
reld verwachtingen e.d.- inderdaad een relatief imaginaire aangelegenheid is.
Wat gevreesd wordt, tast het optimisme ten aanzien van de eigen persoon niet
aan. Hoop overheerst de vrees, hetgeen zijn weerslag heeft op de toekomstver
wachting van studenten. Opvallend is, hoezeer dit contrasteert met het pessi
misme ten aanzien van de ontwikkelingen in de samenleving en op de universiteit.
De klaarblijkelijke immuniteit van het zelf voor negatieve ontwikkelingen van
het bredere kader, waarin de eigen persoon is geplaatst, suggereert een merk
waardige perspectiefverkorting. Het persoonlijke lijkt boven het lot van de
samenleving en de universiteit verheven. Wat buiten de eigen persoon ligt,
wordt kennelijk niet bij de beoordeling van de ontwikkelingsgang van het zelf
betrokken. Het optimisme van de studenten stoelt derhalve voor een deel ook op
het besef zich op enigerlei wijze aan de negatieve invloeden werkzaam in de
omgeving te kunnen onttrekken.
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4.2.3.2

DE CONTACTUELE VAARDIGHEID,
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ASPECTEN VAN HET ZELF EN DE

ZINGEVING

De vaardigheid om met mensen om te gaan, vrienden te maken en zich aldus te verzekeren van een prettige ambianee

voor de dagelijkse bezigheden en

de studie, lijkt een geschikte ingangspoort voor de verdere studie van de persoonlijke belangen van studenten. Wij zijn ervan uitgegaan, dat de student vandaag de dag in sterkere mate dan dat vroeger het geval was, op deze vaardigheid wordt teruggeworpen. In dat opzicht vertegenwoordigt al hetgeen zich op
het terrein van de sociale integratie afspeelt een belang. Dat kan pas goed
gediend worden indien er meer over bekend is. Zoals al aangekondigd, hebben we
deze vaardigheid niet direct willen vaststellen door onze informanten te dwingen tot de bijna onmogelijke taak zichzelf in dat opzicht te beoordelen. Wij
zijn daarentegen uitgegaan van de sociale leertheorie als hulpmiddel bij de
constructie van gedragstendenties.
De contactuele

vaardigheid

In de contactuele sfeer is de gedragstendentie zich in te voegen in het
sociale leven de uitkomst van een combinatie van toegeëigende waarden -hoe deze tocëigening verlopen is, is moeilijk na te gaan- en ondervonden mislukking
of succes. Dit laatste ligt kort en goed vervat in de verwachtingen die iemand
koestert ten aanzien van het aangaan van sociale betrekkingen. De contactuele
vaardigheid hebben wij gedefinieerd als de mate waarin er een discrepantie bestaat tussen waarden en verwachtingen in de contactuele sfeer (vlg. 4.1.4.3).
[Iet is van belang deze conceptualisering van de contactuele vaardigheid scherp
te onderscheiden van wat in andere beschouwingswijzen van de menselijke persoon contactarmoede of contactgestoordheid heet. Zoals ook op allerlei andere
plaatsen in deze studie, spelen ook nu weer aangeleerde situatiebeoordelingen
een vrij belangrijke rol. Het denken in termen van vaardigheden, waarbij
proefondervindelijk vastgestelde realiseringskansen van groot belang zijn voor
gedragsherhaling, impliceert het loslaten van een persoonlijkheidsbenadering
die de mens op eigenschappen fixeert. Fixatie en 'labeling' , zoals hier bedoeld, zijn immers de uitkomst van een bepaald proces. Iemand karakteriseren
in termen van eigenschappen of trekken kan een'nuttig handigheidje zijn, maar
levert doorgaans nauwelijks inzicht op,dat gedragswetenschappelijk van belang
is. Het belang voor de 'common sense' omgang is daarmee geenszins ontkend.
De differentiatie

in contactuele vaardigheid in onze onderzoeksgroep

(universitaire jongerejaars, steekproef 3) die op basis van de mediaan van de
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TABEL 4.61:

De gemiddelde verwachtingsscores op de Cantril-ladder voor uni
versitaire jongerejaarsstudenten (steekproef 3; N = 265) ten
aanzien van de eigen persoon naar kontaktuele vaardigheid (gedichotomiseerd op de mediaan van steekproef 4 ) .
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TABEL 4.62:

Correlaties tussen ¿inloosheidservaring, zelfacceptatie, zelfbeoordeling en kontaktuele vaardigheid. Universitaire jongerejaars
(steekproef 3; N = 265).
1

2

3

4

1. Zinloosheidservaring
(hoog - laag) V152

-.46

-.32

-.37

.21

.26

-

.29

2. Zelfacceptatie
(hoog - laag) VI50

-

3. Zelfbeoordeling
(positief - negatief) V103

4. Kontaktuele vaardigheid
(hoog - laag) VI49

-
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discrepantie in steekproef 4 kan worden aangebracht, brengt een interessante
nuance aan in het optimisme ten opzichte van de eigen persoon dat we in de vorige paragraaf vaststelden. Tabel 4.61 (zie p. 466) brengt de bedoelde nuancering in beeld. Het blijkt, dat de beoordeling van het zelf in het heden niet
geheel onafhankelijk geschiedt van de contactuele vaardigheid. Naarmate studenten meer de ervaring hebben,dat hun sociaal-integratief gedrag niet in overeenstemming is met hun wensen, is hun oordeel over de eigen persoon in het heden
negatiever. Daar staat echter tegenover dat, ondanks dit verschil in uitgangs-

positie, de toekomst door iedere categorie
gezien.

vrijwel

even positief

tegemoet wordt

De vraag is nu wat dit procesmatig gezien inhoudt. Vooraleer we daar

verder op ingaan zullen wij eerst het verband onderzoeken tussen contactuele
vaardigheid, de zelfbeoordeling, de zelfaanvaarding en de zinloosheidsbcleving.

Het verband tussen contactuele

vaardigheid,

het self

en de

zinloosheidsbeleving

Zoals de lezer zich wellicht nog zal herinneren is de Opsplitsing' van
het zelf in zelf beoordeling (in het heden wel te verstaan) en zelfaanvaarding,
ingegeven door de overweging, op die manier de beschikking te krijgen over een
maat voor de meer situatieve
als beirekkingspunt

aspecten van het zelf naast die voor het zelf

in intermenselijke verhoudingen. Een hoge zelfwaardering

wordt verondersteld een hogere succesverwaching te indiceren bij eventuele
pogingen tot contacten met anderen in een nieuwe

situatie. De gedachte die

hierachter zit is een eenvoudige toepassing van het interactieve denken van
G.H. Mead (1934). In zijn visie wordt ervan uitgegaan, dat succesvolle interactie met anderen een positief zelfbeeld oplevert, en dat dezelfde basis als
die, waarop in het verleden een goede verhouding tussen zichzelf en anderen
tot stand kwam (wat tot hoge zelfwaardering aanleiding gaf), een gunstig vertrekpunt is voor pogingen tot sociale integratie in een nieuwe situatie. Lage
zelfwaardering zal daarentegen met geringere contactuele vaardigheid samengaan.
Interpreteren we tegen deze achtergrond de correlaticmatrix weergegeven
in tabel 4.62 (zie p. 466). De correlatie van .29 tussen contactuele vaardigheid en zelfbêoordeling in het heden laat op een andere manier dan in tabel
4.61 (zie p. 466) zien, dat de negatieve invloed op de eigen persoon van bepaalde gevreesde ontwikkelingen, sterker is naarmate men minder is toegerust
met een anatal vaardigheden in de contactuele sfeer.Het onafgestemd zijn van
waarden en verwachtingen

ten aanzien van contacten en relaties levert onvol-

doende verweer op tegen de gevreesde negatieve invloeden. Zodoende kan iemand
ertoe komen de ontwikkelingen in de eigen persoon minder positief te beoordelen dan iemand die wel over voldoende tegenwicht

beschikt en bij wie de po-
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sitieve ontwikkelingsinvloeden de overhand hebben.
De functie van de zeifaanvaarding m dit geval is moeilijk nauwkeurig
aan te geven. Daarvoor zijn de theorieën omtrent het zelf nog te onuitgewerkt
en al te zeer beladen met vermoedens1. Er is ons geen onderzoek bekend, dat zelfaanvaarding, contactuele vaardigheid en beoordeling van de omstandigheden waarin
de eigen persoon zich ontwikkelt, met elkaar in verband brengt. Vandaar dat over
een procesmatige interpretatie van de samenhang slechts speculatie mogelijk is.
Niettemin zouden we graag het volgende in overweging willen geven.
Van direct belang voor de functie van de zeifaanvaarding in de sfeer
der persoonlijke belangen is de vaststelling van Mischel (1968), dat het zelfbeeld en in kielzog daarvan de zelfaanvaarding één van de persoonlijkheidsvariabelen is die zich -voorzover onderzoek bij mensen vanaf de leeftijd waarop ze
tot zelfrapportering in staat zijn, uitwijst- sterk onttrekt aan situationele
invloed? Dit is eenvoudigweg het gevolg van het feit, dat er een zekere stabiliteit wordt geconstrueerd met behulp van die aspecten van het zelf die doorgaans
verantwoordelijk zijn voor de ten uitvoerlegging

van bepaalde handelingen. Daar

onder vallen rolbenamingen, sociaal geconstrueerde en niet weerspioken verwachtingen, zelfcategorisatie met behulp van vigerende persoonlijkheidsattnbuten,
de persoonlijke bekrachtigingsgesdncdems e.d. Indien het nu juist is, dat
-zoals Coppersmith m 1967 argumenteert- een lage zelfwaaidering of gebrek aan
zelfaanvaarding mede onder invloed van de zinloosheidservaring (vgl. de correlatie van -.46 met zelfacceptatie), een globaal pessimisme met betrekking tot de
eigen persoon tot gevolg heeft, en als dit pessimisme, hoe momentaan ook van
oorsprong, vrij spoedig deelt in de relatieve onveranderlijkheid van het zelfbeeld, dan lijkt het aannemelijk, dat de twijfel aan de eigen contactuele vaardigheid zijn oorsprong vindt in de geringe zelfaanvaarding en de zinloosheidsbeleving en niet omgekeerd. De zelfbcoordeling in de tijd (tegen de achtergrond
,r

an een gunstig of ongunstig oordeel over de ontwikkelingsinvloeden) is daaren-

1) Voor een overzicht van de literatuur over het zelf tot begin '60, zie
Wylie, 1961.
Van recentere datum is Coopersmith, 1967.
Voor een nog steeds zeer waardevolle verdediging van de centraliteit van
hetbegrip zelf, zie Sherif, 1963.
1) Dit hoeft niet in strijd te zijn met de opvatting van Mead (1934)
dat het zelfbeeld de uitkomst is van een interactief
en
situationeel
proces. Het is namelijk nog onvoldoende bekend of, wanneer en in welke mate de van externe invloeden afhankelijke 'zelfbeelden' niet ontheven raken
aan situationele of interactieve invloeden en min of meer geficeerd raken.
Onze gegevens wijzen ook in de richting van een relatieve stabiliteit. De
correlatie tussen de zelfaanvaarding bij de aanvang van de studie en een
jaar daarna was .58.

STUDENT EN PERSOONLIJKE BELANGEN

459

tegen vermoedelijk wél afhankelijk van de contactuele vaardigheid. Maar dat is
mede het gevolg van in de contactuele sfeer liggende domeinen waarop ondersteunende of belemmerende invloeden met betrekking tot de eigen persoon worden waargenomen. Deze spontaan aangegeven ontwikkelmgsinvloeden bepalen het oordeel
over de gang van zaken met betrekking tot de eigen persoon. En indien er bijvoorbeeld tegenover de vrees te vereenzamen geen duidelijke ervaring van succesvol
integratief gedrag staat, dan zal de beoordeling van de eigen persoon negatiever
uitvallen dan wanneer dit wel het geval is. Wel moeten we hierbij in het oog
blijven houden, dat de beoordeling van het zelf met het oog op de toekomst en
op wat voorbij is,vrijwel niet door de contactuele vaardigheid wordt beïnvloed
(zie tabel 4.61 p. 466). Dit betekent, dat het positieve oordeel over het verleden en de toekomst van het zelf niet alleen onafhankelijk geschiedt van de ontwikkelingen in samenleving en universiteit -dat wil zeggen de bredere kaders
waarin het zelf is geplaatst- maar ббк afhankelijk geschiedt van de in het hier
en nu geldende ondernemingslust. Hoop, de toekomst alles wat nog voor
iemand in het verbchiet ligt, maar ook het verleden, blijven
relatief onaangetast door datgene wat men voor het moment nog wél in overweging
wenst te nemen. Zo verwonderlijk is dat niet. Immers, wat zouden mensen in de
persoonlijke sfeer aan moeten zonder hoop op later, wanneer moeilijkheden en
storende invloeden van het heden

overwonnen zullen zijn' En hoe zou het zijn

indien de wonden van vroeger niet snel werden vergeten7 Juist een dergelijk gedifferentieerd oordeel over heden, verleden en toekomst relativeert de ernst van
de problematiek op dit moment.
V\at hier ook van zij , de zinloosheidservaring speelt een onmiskenbare
rol. Dat blijkt uit het feit, dat de correlatie tussen sociale vaardigheid en
zelfacceptatie, en ook die tussen zelfbeoordelmg en zelfacceptatie nagenoeg
verdwijnen als zinloosheidservaring en zelfbeoordelmg in het eerste en zinloosheidservaring en contactuele vaardigheid in het tweede geval, constant gehouden
worden (de partiele correlaties zijn resp. .09 en .04). Bovendien daalt de correlatie tussen zelfbeoordelmg en sociale vaardigheid van .29 naar .19 onder
constanthouding van zinloosheidservaring en zelfacceptatie.
De cruciale rol die de zmloosheidsgevoelens spelen, heeft naar wij menen nogal wat consequenties voor de wijze waarop tegen de persoonlijke problematiek van studenten moet worden aangekeken. De problematiek -en daarmee de persoonlijke belangen van studenten- lijken in de sfeer te liggen van een malaisegevoel met nogal wat repercussie op zelfwaarneming en sociaal integratief gedrag. Het zal niet al teveel moeite kosten om deze interpretatie van de persoonlijke problematiek en belangen van studenten aan te laten sluiten bij gemakke-
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lijk constateerbare feiten m het huidige universitaire bestel. Eeen sfeerteke
ning van de opleidingssituatie zal ongettvijfeld eerder bepaald worden door ne
gatieve ontwikkelingen in de onderwijscapaciteit, programmering en beroepspers
pectief der toekomstige academici dan door lacunes in het persoonlijkheidsprofiel der studenten als zouden zij van huis uit behept zijn met gebrek aan ini
tiatief, gebrekkige zelfpresentatie en geringe gemeenschapszin. Dit neemt m e t
weg dat wij ons op glad ijs bevinden.
De schaalvergroting heelt én studentenm, maar ook de primair verantwoordelijken voor het onderwijsbestel zonder meer oveivallen. De universiteit en
haar participanten zijn niet meer in staat tot die zelfrechtvaardiging die haar
van oudsher, bij wijze van credici -geholpen door gunstige economische omstandigheden- werd gegund. Dat dit nu niet direct bevorderlijk is voor de zmverlening aan al die jaren, dat men zich binnen een onderwijsinstelling dient op te
houden, is niet zo verwonderlijk. Maar daarmee is nog niets gezegd over de uitwerking die dit alles heeft op de sociale organisatie van liet universitaire leven. 'i\ij stellen alleen verbanden vast die een bepaald proces suggereren, een
proces waarbij de zingeving een dominante rol vervult. Dit zijn uiteist voorlopige conclusies op basis van mdicatoien voor de persoonlijke belangen van studenten, die hun nut nog onvoldoende bewezen hebben, loch lijken ons de gegevens
in deze paragiaaf een aanzet tot een mogelijke hcrmterpictatic \an de vaak
personalistisch omschicvcn belangen en problemen der studerende jeugd in termen
van een bctckcnisvcrlcnjngs- of icchtxaardigingscrisis op het niveau van de opzet en organisatie \an het instituut wetenschap waaraan diezelfde jeugdigen
participeicn.

PAR.

4.,.<.¿.

i'bRA'M-RH.Gt, 1 L\ DL COATACTULLÜ

.'AARJIGl ¿ID,

PELATIFVORMING

Eli ZInLOOShL WSTPOBLEMATTEK

De gegevens die in de vorige paragraaf als bakens dienden \'оог onze weg
door het vrijwel onontgonnen t e n ein van de pcisoonlijke belangen van studen
ten, zijn alle gebaseerd op de stand \an zaken na één jaar universitaire studie
Zoals bekend, beschikken wij echter ook over een groep \an 140 studenten die
tweemaal aan het onderzoek deelnam. In deze paragiaaf willen we laten zien, dat
de eerste kennismaking met en de gewenning aan de nieuwe situatie in drieërlei
-vooi het onderwerp \an dit hooldstuk belangrijk- opzicht tot een veranderende
bele\ing aanleiding geeft.
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sfeer

Wij hebben de discrepantiemaat aan het begin van de universitaire studie,
gebaseerd op waarden en verwachtingen ten aanzien van contacten en relaties met
medestudenten die vanuit de middelbare school-ervaring naar de universiteit geëxtrapoleerd zijn -men kent de situatie immers nog onvolledig-, vergeleken met
de discrepantie een jaar daarna. Het gaat hier dus over de genoemde 140 studenten. Het bleek dat de gemiddelde discrepantie in een jaar tijd ietwat afnam. Dit
zelfde verschijnsel deed zich voor over een reeks van jaren, bij de vergelijking
van jongerejaars en andere jaargroepen m

steekproef 4, afkomstig uit de alge-

hele Nijmeegse studentenpopulatie (voor de precieze gegevens, zie bijlage, tabel 4.t).

Hieruit mag de conclusie getrokken worden, dat langdurig

ver-

blijf op de universiteit een gunstige uitwerking heeft op de sociale integratie
en de daarvoor benodigde vaardigheid. Aanvankelijk domineert de twijfel of een
gerechtvaardigd vermoeden aangaande de problemen die overwonnen moeten worden
bij het maken van nieuwe vrienden. Gaandeweg raken door toetsing aan de werkelijkheid waarden en verwachtingen gemiddeld genomen beter op elkaar afgestemd.
Bekijken we de globale verschuiving nader -daarbij wederom steunend op de gegevens uit de groep die tweemaal

aan het onderzoek deelnam- dan blijkt die voor

slechts één dei de der studenten een reële verbetering m te houden

42o der

jongerejaars behield eenzelfde hoge discrepantie, 18° behield eenzelfde lage
discrepantie, 29o ging van een hoge naar een lage discrepantie en 110» van een
lage naar een hoge. Voor deze laatste groep konden we geen cruciale gebeurtenissen achterhalen die enige grond aan deze verschuiving konden geven. Dat het bij
de verschuivingen vooral een herwaardering van de haalbaarheid

betreft en m e t

zozeer een verandering m waardering, blijkt uit de testretest correlatie die
hij de verwachtingsmetingen niet hoger kwam dan .40, terwijl die van de beide
waardenmetmgen .66 bedroeg.

De

'relatie-explosie'
De positieve balans in het veranderingsproces lijkt voor een deel terug

te voeren op wat met recht een soort 'relatie-explosie' in het eerste jaar genoemd mag worden. Dat is de tweede belangrijke verandering die wij vaststelden
bij een groep van 140 studenten. Bij het begin van de studie heeft ongeveer 16"
op een of andere manier een vriend of vriendin (partner) voor de meer intieme
contacten. Na een jaar tijd groeit dit percentage tot 50°o. De helft der studenten slaagt er blijkbaar in om zich vrij spoedig te verzekeren van die contactmogelijkheden welke doorgaans met het woord vriend(in), dit is partner, worden
geassocieerd. Deze gang van zaken zal ongetwijfeld een rol spelen bij de waar-
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dering en evaluatie van de contactuele sfeer, ook al zijn onze indiceringen in
deze primair afgestemd op het wijdere kader der gezelligheid en vriendschappelijkheid waarin ontmoetingen aan de universiteit plaatsvinden. Dit alles wijst
ongetwijfeld op een ander belangrijk aspect van het sociale leven van studenten,
namelijk de predominante kleinschaligheid van de verbanden waarin studenten
ven.

le-

De relatief snelle wijze waarop in één jaar tijd de oplossing voor het zo '

gevreesde verloren lopen in de nauwelijks georganiseerde studentenmassa gezocht,
wordt in een zogenaamde dyadische relatie,is tekenend voor de houding van stu- Ì
denten ten opzichte van het gemeenschapsleven, zo vermoeden wij. Zij is tekenen
ook voor de afwijzing van het in vroeger jaren vanzelfsprekend uitstelgedrag ophet gebied van intimiteit en sexualiteit. In hoeverre in deze intieme sfeer een,
min of meer 'romantische' oplossing voor de zingevingscrisis wordt gezocht,

1

blijft een vraag die wij vooralsnog onbeantwoord moeten laten. Wij stellen deze|
vraag alvast,omdat ze ons wezenlijk lijkt voor een goed inzicht in wat studente
motiveert bij het aangaan van juist kleinschalige betrekkingen. Voor ons zijn
dit aspecten van het sociale leven van studenten die meer aandacht vragen dan
wij er -gehinderd door een vraagstelling waarin deze problematiek niet scherp
genoeg was voorzien- thans aan kunnen geven.
De accentverschuiving in het gezelligheidsleven van studenten rechtvaardigt wel een nader onderzoek naar de relatieproblematiek onder studenten, een
zaak waar we in de volgende paragraaf uitvoerig op terug zullen komen.

Veranderingen in de

zinbeleving

Wij kunnen de gegevens die wij thans zullen presenteren moeilijk op hun
waarde schatten, omdat vergelijking met resultaten uit ander, vroeger onderzoek
niet mogelijk bleek. De zinbeleving bij studenten is vrijwel niet onderzocht.
De wetenschappelijke problematisering van de huidige studiesituatie en van de
studenten als een volwaardig bestanddeel van de Nederlandse bevolking is van te
recente datum.

Nog maar pas begint men zich te realiseren, dat de zingevings

problematiek van een existentiële en geïndividualiseerde noodkreet geworden is
tot een begeleidingsvcrschijnsel van structurele en programmatische veranderingen in de studie en studiesituatie.
Wij stellen vast -wederom bij de groep van 140 studenten die tweemaal aa¡
het onderzoek deelnam- dat bij de aanvang van de studie slechts 51 der jongerejaarsstudenten vaak tot zeer vaak het gevoel heeft,dat het

leven eigenlijk zin

loos is en dat er vrijwel niets is, waardoor men zich voelt aangesproken. In
één jaar tijd verandert dit beeld drastisch. Ruim een kwart van de studenten,
2b% geeft dan te kennen, dat een gevoel van zinloosheid, depressief, onaange-
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sproken en ongelukkig zijn, hen geenzins vreemd is en zich in veel voorkomende
mate van hen meester maakt.
Wij kunnen voorlopig slechts speculeren over de vraag waar dit gevoel
zo plotseling vandaan komt. Het kan zijn, dat het lage percentage bij het begin
van de studie getuigt van het overdreven optimisme, dat zo kenmerkend is voor
elk nieuw begin. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat een pas verworven middelbare schooldiploma hooggespannen verwachtingen met zich mee brengt. Vandaar dat
we ons kunnen afvragen of het percentage van het jaar daarna niet veel realistischer is. Er is ook reden om aan te nemen, dat studenten delen in het al eerder vastgesteld toenemend pessimisme bij de Nederlandse bevolking. Gadourek
(1977) constateert een in vergelijking met voorafgaande jaren negatiever wordend
oordeel over het eigen leven, over wat men bereikt heeft en over het eigen geluk. We kunnen onze gegevens ook proberen te plaatsen in het kader van de lotgevallen der studenten sinds de zestiger jaren.
Aan het slot van het hoofdstuk over de geschiedenis wezen wij al op de
vanaf 1970 zich gestaag doorzettende anomische situatie op de universiteit.Men
noemt een situatie anomisch, wanneer normen en waarden geen houvast meer bieden
en mensen in moreel opzicht sterk op zichzelf worden teruggeworpen. Aanvankelijke pogingen de verbrokkeling en atomisering van het studenten(gezelligheids)
leven te duiden als vervreemdingsproblematiek, dat wil zeggen als een zaak van
oude structuren die onvoldoende voorzagen in duidelijk aanwijsbare behoeften
aan iets nieuws, zijn mislukt of hoe dan ook gestrand op onjuiste schattingen
van de drijfveren achter de wens tot verandering. Deze werden gezocht in het
critisch besef, dat de structuur en organisatie van niet alleen de gezelligheidsverenigingen, maar juist van de gehele universiteit, onvoldoende garanties
boden voor een bevredigende uitbouw van de eigen persoon. De fnuikende invloed
van traditionele normen van vereniging en vermaak, vlijt en ijver, studiezin
en voorbereiding op latere functies,werd aan de kaak gesteld. Er heerste optimisme over wat er zoal

gedaan kon worden. Er waren mogelijkheden te over,

gesterkt als men zich voelde door economische zekerheid. Bovendien gaf het
zichtbare onrecht elders op de wereld, of ook hier en daar dichter bij huis, op
inspirerende wijze aan hoe het niet moest.
Het gevecht van boeren en arbeiders in de Derde Wereld kreeg symbolische
betekenis voor de jeugd in de welvaartssamenlevingen. Gegrepenheid hierdoor en
bekommernis om verbetering en vooruitgang, toegankelijk voor iedereen, kenmerkt
nu niet alleen de jongen of het meisje dat toevallig van huis uit bekend was met
het lot der onderdrukten,maar een grote groep jongeren.Wie zal uitmaken wat het
precies was, dat de wereld zó klein maakte, dat recht en onrecht, rijk en arm,

474

STUDENT EN PERSOONLIJKE BELANGEN

zij die de toekomst hebben en zij die zelfs moeten vechten voor het behoud van
het beetje dat ze hebben, als het ware in één oogopslag met elkaar vergeleken
konden worden, met als gevolg dat er overal acties ontstonden? Men was het er
in elk geval over eens dat er iets moest gebeuren. De mens moest zijn eigen bestemming weer ter hand nemen en er moest een einde komen aan willekeur, machtsmisbruik

en uitbuiting. Waarden die deze houding van overheid of invloed-

rijke personen rechtvaardigden, dienden te worden gerelativeerd. Er werd nauwelijks getwijfeld aan het élan waarmee de lotsverbetering binnen bereik kon worden gebracht; wel werd getwijfeld aan de verdraagzaamheid en de vernieuwingsbereidheid der machtshebbers. De critiek gold de repressie, de behoudzucht, de
autoriteit en het gezag, niet de onduidelijkheid van de richting waarin de vernieuwing moest worden gedreven. Het was duidelijk,er moest iets nieuws komen.
Vooralsnog bestond dit 'nieuwe' echter voornamelijk in een steeds nieuwe en andere lezing van het oude; hoe het gegroeid was en zo had kunnen ontstaan, als
het er was. En er kwamen steeds meer interpretaties bij; geen enkele ging er
af. De diverse lezingen en interpretaties betwistten elkaar het waarheids- of
nuttigheidsgehalte van hun analyse, diagnose en therapie. Wat als opheffing van
vervreemding begonnen was, eindigde in anomie. De afbraak van het oude ging intussen gewoon door.
In dit spannings\reld tussen vervreemding en anomie, dat wij hier in enkc
Ie grove lijnen hebben geschetst en enigszins gechargeerd als een gevecht om de
afbouw van "een onvoltooid verleden" hebben aangeduid -waarmee we natuurlijk
niet willen suggereren dat er niets zou zijn veranderd- voltrekt zich ook het
zoeken van elke mens naar zijn eigen

bestemming. Gevoelens van zinloosheid kun-

nen wijzen op de ondraaglijkheid van die spanning. Ondraaglijk omdat de anomie
overheerst en de vervreemding gebleven is. Deze stand van zaken geldt immers me
name voor de universiteit. Studenten blijken na een jaar te delen in de malaise
van het universitaire onderwijs waar de ene partij -de studenten zelf- ooit
enthousiast verandering in heeft willen aanbrengen, terwijl de andere zich hier
tegen verzet heeft, zodat tenslotte de derde partij op economische gronden heef
moeten besluiten,de zaak voorlopig maar te stroomlijnen zonder na te gaan wat
er nu precies aan de hand is geweest. Wij moeten wederom bekennen, dat wij niet
méér kunnen zeggen dan wat we hier als vermoedens presenteren. Vast staat evenwel, dat de zinloosheidsbeleving een probleemgebied apart is en als zodanig gerekend mag worden tot een van de vormen van probleemgedrag onder studenten,
niet in de laatste plaats doordat in het verlengde van deze ervaring niet veel
meer ligt dan inertie en lethargie. Er is althans niet veel fantasie voor nodig
om deze relatie te leggen. Daarmee is helemaal niet gezegd, dat inertie de domi
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nante gedragsvorm van dit moment is. Dat studenten er echter aan lijden is on
zes inziens onmiskenbaar. Verderop in dit onderzoek zullen we in de gelegenheid
zijn enkele lijnen bij elkaar te brengen om tot een beeld te komen van wat zich
de afgelopen jaren op de universiteit heeft afgespeeld.
РДЯ. л.2.3.4

PROBLEEMGEDRAG

Wij hebben al aangekondigd, dater drie domeinen, waarop bij studenten
van problemen sprake kan zijn aan de orde komen

de zogenaamde riskante gewoon

ten, de financiële problematiek en in het bijzonder de relatieproblematiek.
Studieproblemen zullen hier niet veider ter sprake komen. Een kort overzicht
van de lotgevallen die jongerejdars m deze treffen, is al gegeven aan het slot
van paragraaf 4.2.2 .
Men moet niet verwachten hier een uitvoerige epidemiologische analyse aan
te treflen van de drie genoemde typen probleemgedrag onder universitaire studenten. Daarvoor zijn wc te globaal te werk gegaan met het doel voor ogen straks
vast te stellen in hoeverre de persoonlijke problematiek van studenten te plaatsen is in het kader van de studentenbeweging, waarbinnen immers gepoogd is de
persoonlijke problematiek tot een soort hefboom te maken en er politieke actie
aan te veibinden

Daar komt nog bij dat wij alleen beschikken о\ст gegevens van

aankomende studenten en m sommige gevallen ook nog, of alleen maar, over gege
vens van studenten die een jaar op de universiteit hebben doorgebracht. Dit
schaadt onze doelstelling niet, het betekent alleen dat de generalisatiemogelijkheden beperkt zijn.
De nskinte

gewoonten

Roken, drinken en sinds een tiental jaren ook druggebruik behoren tot
gewoonten,waarvan m toenemende mate de schadelijke effecten voor gezondheid
en welzijn worden benadrukt. Een scherp criterium voor de mate waarin schade
aan het individu wordt berokkend, gegeven een bepaalde frequentie en kwantiteit,
is er niet. Roken is in dat opzicht nog het meest geprofileerd, indien we let
ten op de vaak uiterst infoirnatieve anti-rook campagnes e.d. Er wordt bijvoor
beeld melding gemaakt van bewezen schade bij meer dan 20 à 25 sigaretten per
dag. Maatregelen tegen roken in publieke ruimten worden derhalve met steeds
meer begrip ontvangen. Onbekend is echter wat de correlaten \'an deze gewoonte
zijn en in hoeverre stresscrende of problematische omstandigheden een rol spelen. Het is te zeer een 'gewoonte' om een index voor kwalijke levensomstandig-
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heden of problematische ervaringen te zijn!
Ook voor alcoholgebruik valt het m e t gemakkelijk aan te geven wat er aai
ten grondslag ligt en waarin het problematische karakter precies bestaat. Ook
al wordt de indruk wel gewekt, dat overmatig

gebruik veel-

al verwijst naar psychische problematiek, toch is ook drinken vaak een gewoonte
ingebed in het alledaagse leefpatroon thuis, bij vrienden, in gezin en op het
werk. Studenten zijn bij uitstek een groep -van oudsher al- waarvoor moeilijk
is aan te geven, wat de grens is tussen conviviaal alcoholgebruik en wat in de
Amerikaanse literatuur 'coping behavior' wordt genoemd.
Druggebruik behoort evenzeer tot een gewoonte die sommigen in deze samen
leving zorgen baart. Wij zijn ons er terdege van bewust dat hier geen overdrijving past. Er ontstaat meer en meer een klimaat waarin over met name de soft
drugs gedacht wordt m

termen van ontspanning en plezier. Onderzoek m deze is

ook vaak niet meer dan een poging tot bevestiging van deze ontspannen sfeer,
ter bestrijding van stereotypen die het druggebruik afschilderen als een uitslui
tend schadelijke bezigheid. Er zijn inmiddels opvattingen ontstaan die nuancering hebben bewerkt m de aanvankelijke terughoudendheid en afkeuring. Het is
zelfs de vraag of druggebruik nog wel wijst op grensoverschrijding binnen een
cultuur of op adoptie van subculturele normen. Deze integratie van het gebruik
in het bestand aan legitieme middelen om uitdrukking te geven aan feestelijkheid, plezier en saamhorigheid, is zozeer de wet vooruit, dat politioneel optreden -zo kenmerkend voor de zestiger
steeds meer verzet stuit van ook hen die m

en

begin zeventiger jaren- op

eerste instantie vreemd, zo niet af

wijzend, stonden tegenover dit jeugdverschijnsel.
In hoeverre overmatig gebruik en frequent verkeren in andere sferen een
element van alarmerend ongenoegen en problematische desavouering van de traditionele middelen m

zich bergt, is een vraag die wij slechts tentatief kunnen

beantwoorden. Het lijkt ons voorlopig het bests om de beschrijving van de groe:
en omvang van zowel drank als druggebruik te laten uitmonden in een poging om
frequent druggebruik en frequent alcoholgebruik (tesamen met nog een aantal andere riskante gewoonten2) te combineren tot één index. Met behulp van deze in1) We zullen niet verder op deze riskante gewoonte ingaan, juist omdat er geen
reden is aan deze gewoonte - hoe zorgwekkend de situatie uit het oogpunt
van volksgezondheid ook is - enige conclusie te verbinden die van belang
zou kunnen zijn voor het onderwerp van dit hoofdstuk.
2) Wij zijn ook nagegaan wat de omvang is van het gebruik van rustgevende middelenjpijnstillers, opwekkende middelen (amfetamine e.d.) en hard drugs.
Het gebruik daarvan was echter zo laag, dat geen verdere analyses noodzakelijk was. Het gebruik van hard drugs bijvoorbeeld bleef beperkt tot één
respondent.
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dex zal explorerend worden nagegaan in hoeverre de veronderstelling gewettigd
is, dat frequent gebruik van genotmiddelen gerelateerd mag worden aan een nega
tief zelfbeeld - m de zin van lage zelfacceptatie en vrees voor negatieve ontwikkelingsinvloeden- gelinge sociale integratie en problemen met de zingeving.
Beginnen we met een schets van de omvang en groei van het alcoholgebruik.
Daartoe wordt een vergelijking gemaakt tussen het gebruik

ббг de aanvang van

de studie, toen de jongerejaars nog op de middelbare school zaten, en één jaar
daarna. Wij baseren onze analyse op de groep van 140 studenten die tweemaal aan
ons onderzoek deelnam. In tabel 4.63 (zie p. 478) zijn zowel de cijfers over
frequentie en hoeveelheid alcoholhoudende drank opgenomen als ook de cijfers
over het aantal malen, dat men de maand voorafgaand aan de ondervraging, aangeschoten naar bed is geweest, en hoe dit het afgelopen jaar gemiddeld lag.
Uit deze gegevens blijkt dat het gebruik van 2 tot 5 glazen per dag of
meer in één jaar tijd stijgt van ІЗ» naar 19°. In de categorie gematigde drin
kers komt vrijwel geen wijziging. Over het geheel genomen, is er dus een lichte
toename. Of de 6» van de jongerejaars die meer dan 5 glazen per dag drinken,
gerekend moeten worden tot de overmatige drinkers is moeilijk te zeggen. Wel
is het zo dat onder studenten van thans meer zware drinkers voorkomen dan onder
de volwassen bevolking van Nederland in het begin van de zestiger jaren. Gadourek (1963) vond maar 2° die meer dan 22 glazen per week dronk. Het percentage
dat niet drinkt ligt bij studenten ook veel lager· slechts 40o drinkt helemaal
geen alcohol, landelijk lag dit percentage m

1963 tussen de 151 en 21Ό. Verge

leken met een onderzoek onder studenten op het einde van de vijftiger jaren
(Siccama, 1961) waaruit bleek dat ongeveer ISO nooit alcohol dronk, is dit een
aanzienlijke verschuiving. Ten tijde van de middelbare school was het percenta
ge onthouders niet veel hoger, slechts 6,5° gebruikt nooit alcoholhoudende
drank.
Gegevens over het effect van alcoholgebruik laten zien,dat altijd nog
6.5$ meer dan 5 keer m de maand aangeschoten naar bed gaat. Dit was ook al het
geval op de middelbare school, al ligt het gemiddelde op jaarbasis meer dan de
helft lager dan tijdens het verblijf aan de universiteit. Slechts om en nabij
een derde van de jongerejaars drinkt nooit teveel. Uit deze gegevens blijkt iets
van de ernst van het alcoholgebruik. Wij willen en kunnen hier geen maatstaf
aanleggen. Toch kan men, gezien de alom geuite klacht van medische zijde en van
verkeersveiligheidsdiensten over het overmatige drankgebruik bij jongeren,
moeilijk anders dan deze constateringen

ook voor jongerejaars studenten te la

ten gelden. Het alcoholgebruik is, maar zijn gerapporteerd effect te oordelen,
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TABEL 4.63:

Alcoholgebruik en aantal malen aangeschoten in de afgelopen maand
en gemiddeld per maand per jaar (percentages)0 .
voor aanvang studie
na een jaar studie
(steekproef 2a; N = 140) (steekproef 3a; N = 140)

drinkgewoonten
alcoholgebruik (V212)
geen
minder dan een glas per dag
1 à 2 glazen per dag
3 tot 5 glazen per dag
meer dan 5 glazen per dag

6.5
37
43
12
1

4
33
44
13
6

50
23
16.5
4
6

42
22
24
6
6.5

42
40
9.5
4
4

34
38
15
3
10

keren aangeschoten afgelopen
maand (V213)
nooit
1 maal per
2 à 3 maal
4 3 5 maal
meer dan 5

maand
per maand
per maand
maal per maand

gemiddeld per maand in het
afgelopen jaar (V214)
nooi t
1 maal per
2 à 3 maal
4 à 5 maal
meer dan 5

maand
per maand
per maand
maal per maand

1) Indien de percentages niet tot 100% optellen, ligt dit aan ontbrekende
gegevens.

TABEL 4.64:

Correlaties tussen alcoholgebruik, aantal keren aangeschoten per
maand en op jaarbasis en zinloosheidsgevoelens, kontaktuele vaardigheid, zelfaanvaarding en zelfbeoordeling (steekproef 3; N = 265).
zinloosheids- zelfaanvaar- zelfbeoor- kontaktuele
deling V103 vaardigheid V149
ervaring VI52 ding VI50
(vaak-nooit) (hoog-laag) (pos.-neg.) (hoog-laag)

alcoholgebruik
(veel - weinig) V212

.09

-.00

-.00

.17

keren aangeschoten afgelopen maand
(vaak - nooit) V213

.19

-.04

-.00

.02

gemiddeld per maand en
het afgelopen jaar
(vaak - nooit) V214

.21

-.02

-.00

.04
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niet gering.
De vraag naar de eventuele samenhang tussen drinken en het effect ervan
aan de ene kant en sociaal integratief gedrag, aspecten van het zelf en de zingeving aan de andere kant, kan vlug beantwoord worden.
Tabel 4.64 (zie p. 480) brengt twee belangwekkende aspecten van het
drankgebruik aan het licht. Het blijkt enerzijds geworteld te zijn in het sociaal integratief gedrag en gezelligheidsleven van de studenten (correlatie van
.17 met alcoholgebruik), terwijl anderzijds overmatig gebruik onmiskenbaar wijst
op pogingen aan de ervaring van zinloosheid het hoofd te bieden (correlatie van
.19 en .21 met

resp.

keren aangeschoten op maandbasis en jaarbasis). Hier-

mee zijn de twee aspecten die bij het drinken kunnen worden onderscheiden, ook
bij jongcrejaarsstudenten teruggevonden: het is niet uitsluitend een kwestie van
gezelligheid en contact.
Het gebruik van soft drugs is nauwelijks alarmerend te noemen. Zoals uit
tabel 4.65 (zie p. 480) blijkt, valt er ook weinig toename te constateren.
Het frequente gebruik (een of meer dan eenmaal per week) gaat nauwelijks
omhoog; het incidentele gebruik daalt een klein beetje, hetgeen op een voor de
hand liggende afname van het uitproberen kan wijzen. Het intensieve gebruik is
niet erg omvangrijk. liet percentage dat de maand voorafgaand aan de ondervraging high is geweest, is zonder meer laag. Het intensieve gebruik op jaarbasis
is ook niet alarmerend en is in vergelijking met de gebruiksintensiteit op de
middelbare school iets aan het afnemen. Druggebruik houdt geen verband met sociaal integratief gedrag. De correlaties van zowel de frequentie- als intensiteitsmaat (op jaarbasis) met zinloosheid (.15 en .16 respectievelijk) wijzen
op een lichte samenhang tussen druggebruik en zinloosheidsgevoclcns, hetzelfde
als we voor overmatig drankgebruik hebben geconstateerd. Er is tenslotte geen
verband tussen beide gebruiksmatcn en zeifaanvaardingen en -beoordeling. Uit
al deze gegevens mogen we wel afleiden, dat het druggebruik zoals dat onder
jongerejaars voorkomt,

vrijwel geen ernstige zaak is. Eventuele stereotypieën

van studenten als fervente supporters van de 'drugscène'

vinden vooralsnog geen

steun in onze gegevens.
Uit de beide voorafgaande analyse-uitkomsten kan al worden afgeleid, dat
de gesommeerde index voor het zich al te zeer inlaten met riskante levensgewoonten slechts op het gebied van de zingeving zwak zal samenhangen met de sfeer der
persoonlijke belangen. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. Probleemgedrag op
het terrein van de riskante gewoonten is nauwelijks voorspelbaar vanuit de variabelen uit de sfeer der persoonlijke belangen en problemen van studenten. Uit
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TABEL 4.65:

Soft druggebruik en aantal malen high in de afgelopen maand en gemiddeld per maand per jaar.

soft druggebruik

voor aanvang studie
na een jaar studie
(steekproef 2a; N = 140) (steekproef 3a; N = 104)

frequentie (V209)
meer malen per week
gemiddeld 1 maal per week
soms
nooit

1
3
13
83

1
4
11
84

93
3
2
2
0

94
4
1
0
1

85
9.5
1.5
3
1.5

86
7
3
3
1

keren high afgelopen maand
(V215)
nooit
1 maal per
2 à 3 maal
4 à 5 maal
meer dan 5

maand
per maand
per maand
maal per maand

gemiddeld per maand per
jaar (V216)
nooit
minder dan
1 maal per
2 maal per
4 1 5 maal
meer dan 5

TABEL 4.66:

1 maal per maand
maand
maand
per maand
maal per maand

Verwachte en feitelijke financieel moeilijke situatie en problemen met ouders dienaangaande.

financiële problematiek
financieel moeilijk (V18)
nee
niet zo erg
ja

voor aanvang studie
na een jaar studie
(steekproef 2a;N = 140) (steekproef 3a; N = 140)
verwacht

feitelijk

13
69
18

44
56
1

39
42
9.5
5
4

78
14
0
4
4

problemen met ouders over
geldzaken (V20)
nee
waarschijnlijk niet
weet niet
waarschijnlijk wel
zeer zeker
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de regressie-analyse bleek dat aan de variabele zmloosheidsgevoelens geen ver
dere predictors konden worden toegevoegd. Met deze variabele kon ongeveer 3o
van de variantie verklaard worden.
Dit resultaat rechtvaardigt het vermoeden, dat riskante gewoonten onder
jongerejaars-studenten vrijwel niets met 'аоргпд behavzor'

te maken hebben. Fac

toren die drinkgewoonten en druggebruik bepalen liggen vrijwel geheel buiten de
sfeer der persoonlijke belangen in de betekenis die wij er aan gegeven hebben.
Voorzover het probleemgedrag genoemd kan worden, is dit eerder een benaming van
uit eventueel medisch dan vanuit psychohygiemsch oogpunt.
Ргпапагеіе

problemen

De financiële problematiek onder studenten is van oudsher het meest duidelijke
belangenstrijdpunt van deze groepering geweest. Dat wil niet zeggen dat het
altijd de studenten zelf geweest zijn,die dit belang het meest duidelijk hebben
onderkend. Een duidelijke opstelling in deze van studentenzijde dateert pas van
het begin der zestiger jaren. Voordien is het steeds de regering zelf geweest
die middels allerlei beschikkingen ervoor zorgde,dat de studenten in een financieel steeds betere positie kwamen te verkeren. Hierbij speelden uiteraard m e t
uitsluitend filantropische overwegingen een rol, zoals we gezien hebben (zie
paragraaf 3.2.1 ).

Pas onder invloed van het opkomen van het klassebe-

wustzijn onder studenten, op basis van reéle positieverbetering door een steeds
verder doorgevoerd beurzenstelsel, zijn deze zich voor hun eigen financiële positie gaan interesseren. Van het begin van de SVB-tijd dateren dan
ook allerlei acties voor verbeteringen m de sociaal-economische sfeer.
De gegevens, die wij zo dadelijk laten volgen, wijzen uit dat de financiële situatie van universitaire studenten zeker niet problematisch genoemd
mag worden. Of zij goed is, is een andere zaak.
Wij hebben onze informanten vlak voor hun komst op de universiteit gevraagd of zij financiële moeilijkheden verwachten. Daaraan werd de vraag toegevoegd of zij problemen met hun ouders dachten te krijgen over geldzaken.Deels
aan een andere,deels aan een voor de tweede maal deelnemende groep hebben we het
jaar daarna gevraagd of ze inderdaad in financiële moeilijkheden zaten en in
dat verband problemen met hun ouders hadden. De percentages verwachte en feitelijke problemen staan aangegeven m

tabel 4.66 (zie p. 480).

Het blijkt , dat de verwachting aangaande de financiële moeilijkheden
negatiever uitvalt

dan na een jaar feitelijk het geval is. Vermoedelijk speelt

onbekendheid met de situatie een rol en bovendien kan het zijn, dat toen nog
niet iedereen uitsluitsel had over de toewijzing van een beurs.
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Voor het percentage, dat in feite moeilijkheden met ouders krijgt of

vindt dat het daar wel op zal uitdraaien, had men met reden kunnen afgaan op de
verwachting het jaar daarvoor. Er is slechts van een lichte overschatting spra
ke. De mate van zekerheid verandert ook een beetje. In totaal blijkt ongeveer
8Ό een problematische relatie met hun ouders te hebben naar aanleiding van
geldzaken. Slechts 1.5° heeft het naar eigen zeggen financieel moeilijk. Finan
ciële problemen zijn dus eerder een kwestie van de ouder-kind relatie dan van
feitelijk gebrek.
Belatieproblemen
De relatieproblematiek vormt een onderwerp apart. Het blijkt een zaak te
zijn die vandaag de dag veel duidelijker dan ooit m de sfeer der persoonlijke
belangen is komen te liggen, hij hebben al gezien hoezeer m vroeger dagen
vriendschap, kameraadschap en misschien ook uel liefde een soort toegift waren
van de sociale organisatie van de studenten in die tijd. Veranderingen voor de
laatste jaren die juist op dit punt hebben geleid tot een contactueel minder geprofileerd studieklimaat en tot een op zijn zachtst gezegd minder vanzelfsprekende inauguratie van de aankomende student in het universitaire leven en allerhande extracurriculaire zaken daar londomheen, houden -zo is onze intuïtieve veronderstelling- een verscherping in van de relationele problematiek. Wij zagen
al, dat veel studenten hun vereenzaming prunair tegengaan door zich in korte
tijd van een partner te verzekeren. Maar dat geeft op zijn beurt weer aanleiding tot problemen.
In feite blijkt er inderdaad sprake te zijn van de nodige problematiek
in deze. Toegegeven, wij zijn erg globaal te werk gegaan. Wij hebben proberen
af te tasten wat de student vandaag de dag aan problemen ontmoet,wanneer hij
wil komen tot zinvolle intimiteit en goed contact met medestudenten. De domeinen
waarop wij onze inventarisatie hebben toegespitst, zijn voldoende toegelicht in
de onderzoeksopzet. Ze variëren nogal. Zo vroegen we naar al dan niet problematische ervaringen met intimiteit en lichamelijk contact, de aanwezigheid of afwezigheid van problemen met homosexualiteit, de mate van succes bij het opbouwen van een vriendenkring, de kans tot een goed gesprek, de gcnoeglijkheid

van

de vriendschap, de tevredenheid met de aard en frequentie van de omgang met
zij n/haar partner, de mate van bevredigende zelfstandigheid en bevredigende gemeenzaamheid m een relatie en een aantal zaken meer (voor details, zie par.
4.1.4.SiWe konden onmogelijk op al deze zaken afzonderlijk ingaan. Wij zijn daarom, zoals bekend, overgegaan tot de constructie van een additieve index die de
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van bovengenoemde domei-

nen omvat (V200).
Uit ons onderzoek blijkt, dat 58o op geen enkel terrein enig probleem
heeft. Ongeveer 321 geeft aan slechts op één van de aangegeven gebieden concrete problemen te ervaren. We nemen aan dat ook dit door de bank genomen neerkomt
op een relatief probleemloos bestaan. Gematigde probleemervaring (2 tot 3 gebieden waarop men van problemen melding maakt] komt voor bij zo'n 22o; 8°Ó heeft
op meer dan drie domeinen problecmcrvaringen. Deze cijfers zeggen uiteraard nog
niets over de ernst of de beleving van de relationele problematiek. Het feit
dat slechts I.SO van de jongerejaars, die een jaar op de universiteit hebben
vertoefd, regelmatig een studentenpsycholoog bezoekt, kan aanleiding geven tot
enige relativering. We veronderstellen echter wel, dat de gehanteerde samengestelde index een zekere face

validity

bevat en goed bruikbaar is bij verdere

analyse.
Deze zal vooral betrekking hebben op de interpretatie van de relatieproblematiek in termen van contactuele vaardigheid, zeifaanvaarding en -beoordeling van zinloosheidservaringen. De ovenveging daarbij is, dat de relatieproblematiek van de hedendaagse student voor een deel te maken zal hebben met zijn
contactuele vaardigheid. De studenten worden immers in toenemende mate door het
wegvallen van gezellighcidsstructuren geconfronteerd met de eigen vaardigheid
contacten en relaties aan te gaan. Theoretisch zou dit kunnen inhouden, dat een
geringe vaai'dighcid meer problemen geeft in de relationele sfeer dan bij een redelijk vermogen tot contact het geval zou zijn. De stepwise

multiple

regression

procedure leverde enige steun aan deze overweging. De contactuele vaardigheid
was de eerste variabele die in vergelijking werd binnengehaald, waardoor 81 van
de variantie verklaard kon worden. Toevoeging van de zclfbeoordeling in het
heden, een variabele die resulteerde uit een afweging van positieve en negatieve ontwikkelingsinvloeden op de eigen persoon voegde er nog eens 2% verklaarde
variantie aan toe, zodat uiteindelijk 10$ variantie verklaard kon worden. Nog
eens 2o verklaarde variantie kon hieraan worden toegevoegd door de zinloosheidsproblematiek in te voeren. De zelfaanvaarding leverde geen verdere bijdrage zodat met behulp van drie variabelen uit de sfeer der persoonlijke belangen 12%
van de variantie in de relatieproblematiek onder studenten verklaard kon worden.
Dit is het gebruikelijke percentage in de psychologische literatuur wanneer het
gaat om relatief complexe gedragsaspecten. Theoretisch zijn deze drie variabelen
zonder meer van belang, vooral ook tegen de achtergrond van de uitsluiting van
de zelfaanvaarding. Zij verhelderen de aard van de persoonlijke belangen van
studenten,doordat aan een aantal psychologische aspecten die wij bij deze sfeer
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hebben onderscheiden, gedragsconsequenties verbonden mogen worden. Daardoor
wordt duidelijker wat er op het spel staat.
PAR. 4.2.3. S

ACTIVISME, POLITIEKE OPVATTINGEN EU DE ZINLOOSHEIDSBELEVING

Deze laatste paragraaf van het onderzoeksverslag is gewijd aan de vraag,
in hoeverre het politieke (activistische) optreden van studenten mede geworteld
is in hun persoonlijke problematiek. Daarover kunnen we kort zijn· zoals uit de
onderstaande tabel blijkt, is er geen direct verband tussen de reeds eerder gehanteerde activisme-index (vlg. 4.2.2) en de diverse probleemgebieden die wij
hebben onderscheiden, inclusief de zmloosheidservaring welke om reeds eerder
vermelde redenen (zie 4.2.3.3) in de reeks probleemervaring is opgenomen.
TABEL 4.67.

Correlaties van aktivisme en politieke opvattingen
met de diverse probleemervaringen. Universitaire studenten (steekproef 3;
N = 265). Tussen haakjes staan de partiele correlaties onder constanthouding van de politieke opvatting.

Probleemervaringen

Aktivisme-index
(hoog - laag) VI99

Politieke opvatting
(links - rechts) V83

Financiële moeilijkheden
(wel - met) V18

.00 (.06)

.15*

Problemen met ouders over
financien (wel - met) V20

.01 (.05)

.10*

-.ll*(-.23)*

.29*

.02 (.00)

.09

Zmloosheidservaring
(wel - met) V152
Relatieproblemen
(wel - met) V200

1) De correlatie aktivisme - ρ olitieke opvatting is .36.
* ρ < .05
Des te intrigerender is echtei de merkwaardige relatie tussen activistisch op
treden en de zmloosheidservaring. Het blijkt, dat naarmate studenten activistischer zijn, zij minder geneigd zijn het leven zinloos te vinden. Van de ander
kant staat vast, dat hoe linkser zij zijn, des te sterker zij de opvatting on
derschrijven, dat het leven zinloos is en alles er toch mets toe doet. Het
eerstgenoemde verband neemt bovendien onder constanthouding van politieke op
vattingen toe (de partiële

correlatie tussen activisme en de zinloosheidsbele-

ving is -.23). Voorts weten we, dat de zmloosheidsbelevmg onder studenten in
één jaar tijd behoorlijk toeneemt. Dit doet de vraag rijzen, wat er zich nu pre
cíes afspeelt op het spanningsveld tussen politieke opavttmg, activistisch optreden en zinbeleving, een aspect van de studentenbeweging dat ook al in de
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geschiedenis aan de orde kwam.
Laten we proberen hierop een antwoord te geven door na te gaan waar precies de toename van de zinloosheidsproblematiek die wij in paragraaf 3 van dit
onderdeel hebben geconstateerd, gelocaliseerd moet worden. Wij gaan hierbij uit
van de 140 studenten die twee maal aan ons onderzoek hebben deelgenomen.
Vooraf dient te worden opgemerkt, dat wij gebruik maken van een vrij
scherp criterium volgens hetwelk wij iemand rangschikken onder de duidelijke of
de matige activististen. Een duidelijke activist is iemand die naar eigen zeggen
op minstens twee van de vier gebieden waarop in het jaar 1975-1976 politiek engagement mogelijk en door ons registreerbaar was -deelname aan herstructureringsvergaderingen, het bijwonen van actievergaderingen en lidmaatschap van
linkspolitieke studentengroeperingen- vaak van de partij was.Een matige activist
is hij die slechts op één gebied vaak van de partij was. Volgens dit criterium
zaten er totaal 25 activisten in de groep van 140 studenten. Daarvan waren er
9 duidelijk en 16 matig geïnvolveerd. Csn nu te kunnen laten zien waar de toename in zinloosheidsproblematiek precies gelocaliseerd moet worden, hebben we de
140 aankomende

studenten die zoals we weten bij eerste ondervraging destijds

bij het begin van hun studie nog nauwelijks last hadden van zinloosheidservaring
(SO gaf toen te kennen zeer vaak door dit gevoel geplaagd te worden) eerst ingedeeld volgens het activisme-critérium dat een jaar later pas echt op dezelfde
groep van toepassing is. Wij gaan er dus voor het gemak van uit dat het indelingscriterium voor actuele

geïnvolveerdheid in het tweede studiejaar, één jaar

eerder gehanteerd mag worden -zonder daar overigens al teveel psychologische betekenis aan te hechten- als een criterium voor indeling in drie groepen met een
verschillende mate van potentiële

geïnvolveerdheid. In verband met hetgeen wij

willen laten zien is daar ons inziens geen bezwaar tegen te maken. Tegelijkertijd delen we de studenten in een groep linkse en een groep rechtse studenten
in, op basis van de mediaan van de politieke opvattingenschaal zoals die geldt
voor steekproef 4, een in dit onderzoek gebruikelijke procedure. Ditzelfde doen
we voor dezelfde groep van 140 studenten, maar dan één jaar later, toen 18°6 van
hen op een of andere wijze feitelijк betrokken raakte bij bepaalde politieke ac
ties of groeperingen en 2b% te kennen gaf gevoelens van zinloosheid te bezitten.
Dit resulteert in tabel 4.68 (zie p. 486). Volgens deze gegevens treedt er voor
al bij de groep studenten die wel een linkspol itieke overtuiging hebben, maar
daaraan geen consequenties voor hun politiek optreden verbinden de grootste toe
name in zinloosheidsgevoelens op. Het percentage in deze groep stijgt van 9
naar 54?o) terwijl in de zeer actieve groep een daling en in de matig actieve
groep een geringe

stijging aanwijsbaar is.

STUDENT EN PIRSOONLIJKF BtLAKGbN

486
TABEL 4.68:

Zinloosheidsbeleving (V152) bij de aanvang van de studie en een
jaar daarna, naar politieke opvatting (V83) en mate van activis
tisch optreden (V199).

In de cellen het %
Aankomende studenten
Na een jaar studie
dat vaak tot zeer
(steekproef 2a; N =140)
(steekproef 3a; N =140)
politiek politiek
vaak last heeft van
politiek politiek
rechts
totaal links
ζinloosheids gevoelens links O
rechts
totaal
mate van activistisch
optreden
op minstens twee ter
reinen actief
12.5( 8)

0 ( 1 ) 1 ( 9 )

0( 8)

0( 1)

25( 8)

25( 8)

25( 16)

5(115) 54(43)

14(72)

29(115)

15(81)

26(140)

op één terrein actief

0(8)

0

( 8) 0( 16)

niet actief

9

3

(72)

Totaal

8.5(59)

(43)

2.5(81) 5(140)

42(59)

0(

9)

1) De politieke voorkeursschaal is gedichotomiseerd op de mediaan van steekproef 4.

Hieruit blijkt dat het activistische optreden van studenten op een of andere wijze een
belangrijke rol vervult in de zingeving. De groep studenten die in staat blijkt te zijn
om haar politieke oriëntatie vergezeld te doen gaan van een actieve stellingname inzak
politiek geklcuide issues

in de univers itane arena, blijkt daarmee een efiec-

tief middel m handen te hebben om zich gemakkeli iker dein dat bij de groep
met-actieve gccstvcruantcn het geval is van zmloosheidsgcvoelcns te vrijwaren.
Om nu na te gaan of het ontbreken van een actieve stcllingnamc, waar deze gezici
de politieke oveituigmg wel voor de hand zou liggen, niet slechts gevolgen
heeft voor de zinbeleving, maar ook doonvcrkt op andere domeinen in de persoonlijke sfeer, hebben wij vijl gioepen uit de rechtei helft van tabel 4.68 met
elkaar vergeleken op een aantal andere variabelen die m de laatste paragrafen
aan de orde zijn gei\CCbt. Begrijpelijkerwijs is de groep rechtsgeoriënteerde
duidelijke activisten, bestaande uit slechts één inlonnant niet bij de vergelijking betrokken.
Het bleek, dat de groep linksgeoriënteerde met-activistische studenten
m e t alleen te kampen

had

met de meeste zinloosheidsgcvoelens, zij beschikte

ook over de geiingstc contactuele vaardigheid. Daarnaast is deze groep veel min
der dan bijvooibeeld de duidelijk activistisch geoi ιenteerde studenten tot zelf
aanvaarding m staat. Toch is dnt niet de enige probiecmgiocp. Onder de studen
ten die zich vanuit een rwc^ts-politieke overtuiging toch met (matig) activis
tisch optreden hebben ingelaten, treft men ook relatief geringe zelfwaardering
en contactuele vaardigheid aan. Bovendien zijn er in deze groep meer relatiepro
blemen dan elders (vgl. voor details bijlage, tabel 4.u). Dit doet
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de vraag rijzen in hoeverre de inconsistentie in woord en daad, in opvatting en
activiteit

een grote rol speelt. Staan blijft echter, dat met name het

feit, dat men geen consequenties verbindt aan de eigen politieke gezindheid,
niet alleen zijn weerslag heeft op de rechtvaardiging van en/of zingeving aan
het dagelijkse bestaan, maar ook op de contacten met medestudenten en op het
zelfbesef. Tot slot is het vermeldenswaard, dat verschillende studenten na het
invullen van de vragenlijst ons ongevraagd meedeelden, hoe ontevreden zij in
feite waren over de naar aanleiding van de beantwoording van de enquête-vragen
bij zichzelf vastgestelde

vrij blijvende

politieke overtuiging en houding ten

aanzien van de universiteit. Deze spontaan kenbaar gemaakte zelfbeoordeling is
vermoedelijk een illustratie van wat wij bij een deel van de onderzoeksgroep
als een belangrijk proces hebben gesignaleerd: het onvermogen -hetzij uit gebrek aan middelen, hetzij uit gebrek aan stimulans of modellen- om met de visie
die men heeft leren aanhangen ook werkelijk iets te doen, dat met die opvatting
overeenkomt.
SAMENVATTING: STUDENTEN EN HUN PERSOONLIJKE BELANGEN

Wanneer wij vanuit de zoeven gerapporteerde bevindingen terugblikken op
de geschiedenis van de laatste jaren en op de intuïties die wij zijn gevolgd,
dan moeten we concluderen,dat de veranderingen die zich de afgelopen jaren vooral in de sfeer van de sociale integratie, de legitimatie en de zingeving hebben
voltrokken, hun uitwerking op het beleven van studenten niet hebben gemist.
Wij constateren, dat de studenten nogal optimistisch zijn ten aanzien
van de ontwikkeling in de eigen persoon ten gevolge van het feit dat naar hun
eigen oordeel positieve waarden die zij daarbij nastreven,de boventoon voeren.
Dit optimisme wordt echter voor wat betreft de fase waarin zij zich nu bevinden
getemperd, doordat niet iedereen over dezeifde contactuele vaardigheid blijkt te
beschikken. Dientengevolge zijn degenen voor wie een geringere vaardigheid werd
geconstateerd minder optimistisch dan degenen voor wie een grotere vaardigheid
werd vastgesteld.
Voorts bleek de contactuele vaardigheid verband te houden met zelfaanvaarding en zingeving. Wij waagden ons aan een

proces-interpretatie van

deze verbanden, daarbij steunend op het gegeven, dat onder constanthouding van
de zinloosheidsbeleving de samenhang tussen aspecten van het zelf en de contactuele vaardigheid aanzienlijk afnam. Dit maakt het aannemelijk, dat de persoonlijke problematiek van studenten voorzover deze verband houdt met sociale
integratie, zelfbeoordeling in de tijd en de aanvaarding van zichzelf als basis
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voor het aangaan van sociale betrekkingen, veeleer geweten moet worden aan het
gebrek aan zelfrechtvaardiging oftewel

zingeving. In elk geval lijkt een in-

terpretatie van de door ons van belang geachte persoonlijke problematiek in
termen van lacunes m

het persoonlijkheidsprofiel van studenten, als zouden zij

van huis uit behept zijn met een negatief zelfbeeld en gebrekkige gemeenschapszin, minder waarschijnlijk. Wij zijn ons er overigens van bewust dat deze resul
taten zeer voorlopig zijn.
Deze voorzichtigheid hangt samen met het feit, dat onze conceptualiserm
van de sfeer der persoonlijke belangen ietwat ongebruikelijk is en nog onvoldoende op zijn geldigheid is onderzocht. Het is immers nog een open vraag of de
samenhang die wij vonden,inderdaad een samenhang is tussen vier goed gekozen
variabelen in de sfeer van de persoonlijke problematiek onder studenten. De argumenten voor deze selectie zijn in feite afkomstig uit onze beoordeling van de
recente ontwikkeling

aan de universiteit,die lijkt te wijzen op een toenemend

belangrijkheid van zulke zaken als effectief sociaal integratief gedrag, zelfbesef en zingeving. Wij kunnen andere zaken over het hoofd hebben gezien. In
elk geval lijkt deze conceptualisering van de subjectieve zijde van het universitaire leven een stap in de goede richting.
Een goed argument voor de relevantie van minstens enkele facetten is gegeven met het feit, dat met name de zingevingsproblematiek de studenten in vrij
korte tijd zodanig aangrijpt, dat maar liefst 25° van

hen

te kennen geeft

er vaak door te worden geplaagd. Ook de sociale integratie levert na een jaar
nog problemen op. ben derde van de studenten geeft te kennen dat verwachtingen
en waarden in de contactuele sfeer onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Gemiddeld genomen neemt deze discrepantie over de jaren af, doordat er ook een groep
is die zijn draai wel weet te vinden. Opvallend daarbij is dat m

een jaar tijd

maar liefst de helft vande onderzochte jongerejaars zich van een partner wist
te voorzien. Wij weten niet in hoeverre dit een voorkeursstrategie is bij het
oplossen van eenzaamheidsproblemen.
Gebleken is, dat 220a enigszins en 80 in vrij ernstige mate problemen
heeft op het gebied van de intermenselijke verhoudingen. Ook dit wijst in de
richting van een toenemend belang van de contactuele sfeer, vooral nu tevens ge
bleken is, dat studenten nauwelijks financiële problemen kennen en ook niet in
verontrustende mate gebruik maken van drugs e.d.
De ernst van het overmatig alcoholgebruik is moeilijk te schatten. Gebleken is dat het alcoholgebruik naast een conviviale ook een zekere probleemoplossende functie heeft. Het gaat er dan vooral om te ontsnappen aan zinloosheid en leegte. Het verband tussen alcoholgebruik en zmloosheidservanng is
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echter zwak.
Voorzover wij kunnen nagaan houdt het politiek optreden van studenten
geen verband met hun persoonlijke problematiek en de belangen die daarmee samengaan. Wel moeten we constateren, dat het activistisch optreden van studenten,
voorzover wij kunnen nagaan, een zeker verweer betekent tegen de zingevingscrisis. Er is een zekere indicatie voor een verscherpte zingevmgsproblematiek,
negatiever zelfbeeld en geringere contactuele vaardigheid onder die studenten
die geen consequenties verbinden aan hun politieke visie. Voorts worden die
studenten wier daden m e t in het verlengde liggen van hun politieke visie niet
zozeer door zmgevingsproblcmen,

als wel- en ook meer dan alle andere groepe-

ringen die wij hebben onderscheiden- door een negatief zelfbeeld en sociale
integratieproblemen geplaagd.
Tot slot willen wij er nog op wijzen, dat de conceptualisering van de
contactuele vaardigheid in termen van Rotters

sociale leertheorie succesvol

genoemd mag worden. Deze constructie van een gedragstendentie leveidc een aantal relevante inzichten op. Bovendien bleek de al dan niet geslaagde afstemming
van waarden en verwachtingen op elkaar een belangrijke indicatie te zijn voor
de mate waarin studenten te kampen hebben met concrete relatieproblemen.
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In dit laatste hoofdstuk sluiten we een lange tocht af. We zullen proberen
een aantal lijnen te trekken die het spanningsveld student, universiteit en
samenleving van scherpere contouren moet voorzien. Voorafgaand aan deze terugblik op de bevindingen zullen we proberen tot een waardering te komen van de
theoretische uitgangspunten, in het bizonder van de sociale leertheorie als
een instrument voor het analyseren van de gedragsimplicaties van historisch bepaalde wijzigingen in het streven en de omstandigheden van studenten. Deze evaluatie valt beduidend korter uit dan de terugblik op de bevindingen die in
paragraaf 5.2 aan de orde komt. Wij hebben gemeend deze onevenwichtige verdeling te moeten tolereren

omdat wij de lezer graag van een zo uitgebreid moge-

lijke samenvatting willen voorzien.
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WAARDERING VAN DE THEORETISCHE ORIËNTATIE
opvactingenschaal

specifieeert

de betekenis

van andere

schalen

Een aantal bevindingen uit ons onderzoek hebben direct betrekking op de
theoretische oriëntatie die wij gekozen hebben en die in hoofdstuk 2 is geëxpliciteerd.
Gebleken is dat de politieke opvatting, zoals die in dit onderzoek op
een overigens vrij traditionele wijze is gemeten, een belangrijk instrument
is bij het achterhalen van de betekenis van andere schalen. Zo bleek de gegeneraliseerde verwachting ten aanzien van de eigen

ondernemingslust

in vier

factoren uiteenvallend, al naar gelang de bron van waaruit het handelen globaal
wordt 'gestuurd', pas goed interpreteerbaar, wanneer er rekening wordt gehouden
met de politieke opvatting. Zo is men ter linker zijde van het politieke spectrum weliswaar meer extern

gecontroleerd, maar men hecht daar niet zozeer aan

toeval, als wel aan de ondoorzichtigheid van de omgeving en de macht die anderen daarbinnen ontplooien. Ter rediter zijde legt men meer nadruk op de eigen,
innerlijk

gemotiveerde handelwijze

maar wanneer er toch aan de eigen bekwaam-

heid wordt getwijfeld, dan wordt dat doorgaaas aan het toeval geweten en niet
aan die kenmerken van de omgeving die de linkse student bij voorkeur verantwoordelijk stelt voor een gereduceerd intern gecontroleerd handelen. Deze differentiatie liad een merkbaar effect op het politieke optreden van studenten. De linkse studenten die van oordeel zijn, dat hun

ondernemingslust

door de ondoor-

zichtigheid van de omgeving en de macht van anderen daarbinnen werd gecontroleerd, komen eerder tot daden dan degenen die deze invloed niet ervaren. Bij
rechtste studenten komen zij, die geloven in de intern gecontroleerde ondernemingslust,

tot meer daden dan degenen die in toeval geloven.

Verder bleek, dat bepaalde schalen veel te algemeen geformuleerd worden,
waardoor ze ongevoelig worden voor differentiaties naar politieke opvatting.
Dit kon goed geïllustreerd worden aan de hand van de Machiavellisme-schaal van
Christie en Geis. Deze bleek onvoldoende te refereren aan de concrete situatie
waarin studenten met linkse sympathieën opereren. Wordt de schaal toegespitst
op kenmerken die een linkse oppositie heeft, dan is Machiavel1 isme voor de
linkse student een acceptabel uitgangspunt voor politieke strategie. Deze en
andere bevindingen wettigen het vermoeden, dat het psychologisch instrumentarium
voor de opsporing van gcdragstendenties zonder meer ook onderzocht moet worden
op onder meer de politieke inhoud door het verband na te gaan met de gegeneraliseerde waarden die mensen in de loop van hun ontwikkeling leren abstraheren
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uit hun concrete ervaringen met politiek geladen themata en waarderingen. Опь
onderzoek Kijst uit, dat opvattingen en gedragingen van mensen -de toespitsing
van ons onderzoek op studenten is hier van secundair belang- in belangrijke
mate afhankelijk zijn van een dergelijke globale oriëntatie op de samenleving.
Het ondersahebd

tvssen

дедепетаЪгвеегйе

en speobfzeke

waaraenorzentatbes

Dit onderscheid is slechts :n een beperkt opzicht van theoretisch belang j
gebleken. Wij kwamen tot de bevinding, dat het zonder meer voordelen heeft om
bij de beschfbjvbig

van het doen en laten van mensen uit te gaan van specifieke

waardenoriëntaties, toegespitst in ons geval op de universitaiie omgeving. De
voorspellende

waarde van een dergelijke toespitsing is echter gering. De globa-

le waardenoriëntatie ten aanzien van de samenleving, vastgelegd m de politieke J
voorkeur van studenten, bleek niet onder te doen voor de specifieke oriëntatie 1
I
op de opleiding, waar het er om gmg het politieke optreden van studenten op de Ì
|
universiteit te voorspellen. Zodoende heeft dit onderzoek weinig opgeleverd met
betrekking tot de in Rotters

gedachtengang waarschijnlijk geachte nauwere ver- "

binding tussen concreet gedrag en de op de concrete situatie betrekking hebbende bekiachtigingswaaiden. Een specificatie die slechts een згіиаігопеіе

toe

spitsing betekent, is onvoldoende. Lcn specificatie die gebaseerd zou zijn op
ondei scheidbare rro 'esma-i-гге

^o-mt-'cìe

kcniiici ken van opvattingensvstemen of

kennisrepicsentaties zou meer kunnen opleveicn. Maar m dat opzicht is Rotters
theoiie nog veel te fragmentaiisch. Fr uordt in diens

thcone namelijk alleen

maar gesteld dat ei o\ ei situaties genei al iseei bare en situatie-specifieke beki ichtigingswaaidcnzijn. Deze kunnen als zodanig echtci eenzelfde plaats innemen m het complexe informatievenverkingssvstecm en het daarmee verbonden gedragssysteem. In dat geval lc\crt de specifieke waardenoriëntatie geen betere
predictie op. De psyoholoqtsche

waarde van het onderscheid tussen'over situaties

gegencralisceid'en'situatic-spccifick'is niet voldoende aangegeven met termen
die slechts op nominalistische wijze naar zoiets als een 'abstractie-tweedeling'
ьап evjiringsahstractze

vensijzen zonder ook maai iets over het proces

zelf

te zeggen. In dat opzicht zijn de begrippen gcgencialiseerde waaide en situaticspeciliekc waarde begrippen zondei psychologische

inhoud. Als men de situatie

op een mcéi dan beschrijvende wijze een rol wil laten spelen m de psychologie,
zal men op zoek moeten gaan naar 'situaticgevoelige' karakteristieken van het
informatieverwci kond systeem en niet slechts naai eenvoudige taxonomieën van
situationele determinanten ''os jan de persoon
van ebgensrhapven

d%e de отде гпд ordent

van het bnfor'va^evcrwprkxngssys+eem

zelf.

op

basis
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verpachtingen

Ook de gebrekkige voorspellende waarde van de verwachting wijst in de
richting van een al te eenvoudige poging de psychologie als zodanig 'situatiegevoelig' te maken. Wij constateren in ons onderzoek dat het onderscheid tussen
waarden en verwachtingen weinig psychologische realiteit heeft. Hoezeer men de
informanten ook uitnodigt om beide afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar te
beoordelen, het blijkt steeds dat waarden en verwachtingen afhankelijk zijn van
kennis van een hogere orde die ervoor zorgt,dat bepaalde waarden ook bepaalde
verwachtingen wekken en omgekeerd. Deze kennis is soms zelfs geïnstitutionaliseerd in de vorm van ervaringen die worden doorgegeven. Dit geldt zeker op het
niveau van de gegeneraliseerde waarden en verwachtingen. Daar immers heeft een
bepaalde waardenoriëntatie van een duidelijk collectief -partijpolitiek bepaald- karakter onmiddellijke gevolgen voor de verwachting die men koestert.
Mensen leren deze niet slechts uit concrete individuele ervaring; ze leren deze
ook van voorgaande generaties die een minderheidsstrategie hebben leren ontwikkelen,welke zij doorgeven aan degenen die na hen komen. Zo is het in linkse
kring vanzelfsprekender om scherper te letten op de invloed van macht en complexiteit -beide kenmerken van het onderdrukkend systeem- dan gehoor te geven
aan het liberale beginsel het individu aansprakelijk te stellen,en de actiebereidheid te baseren op verwachtingen met betrekking tot het effect van eigen
ingrijpen. De strategie die linkse studenten leren, dat wil zeggen de verwachtingen aangaande effectvol optreden die zij hebben, zijn dus gebaseerd op de in
de opvatting verankerde negatieve beoordeling van 'het systeem' .
Ondanks de geconstateerde geringe bijdrage van de gegeneraliseerde verwachting in de predictie van politiek gedrag die aldus geredeneerd verklaard
kan worden, is de beschrijvende

waarde van het onderscheid onmiskenbaar. Nu

kunnen we immers laten zien wat een links-politieke stellingname inhoudt op het
domein van de effectuering van de in de waardering uitgedrukte verlangens. Op
die manier treedt er een verheldering op van de psychologische structuur van de
politieke voorkeur. We hebben kunnen aantonen dat strategische verwachtingen ter
linker èn ter rechter zijde van het politieke spectrum verschillen.
Op het niveau van de meer specifieke, situatiegebonden waarden en verwachtingen constateren we eenzelfde verwevenheid van de beide componenten. Ook
daar had de waardenoriëntatie zelf duidelijke implicaties voor de verwachtingen,
die studenten ten aanzien van de realiseerbaarheid koesterden. We moesten constateren, dat een waardenoriëntatie
inzet,

wanneer deze

vergezeld

pas

consequenties had voor de politieke
ging van een negatief oordeel over de
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realiseringskansen. Ook hier is het ondeischeid belangrijk, inzovcrre er op die
maniereennecradequate typering van de waardenoriëntatie gegeven kan worden, maar
de venachtingsvariabelc voegt

nauwelijks iets toe aan de predictieve waarde

\an de variabele die de oriëntatie op de opleiding 'meet' . Deze bevindingen maken de veelgehoorde critiek op de afhankelijkheid van maarden en verwachtingen
concreet. Maar toch is het belangrijk hierbij ondcrbcheid te maken tussen waardenoriëntaties en situatiebeoordelmgen, vastgesteld in een gemeenschap met een
bepaalde geschiedenis en een duidelijke traditie die bepaalde standpunten en
strategieën heeft opgeleverd, en het individuele geval in de behandelingskamer.
In de spreekkamer tijdens de therapie maar ook anderszins tijdens gesprekken
over strevingen en de blokkade daarvan, blijft het van belang de waarden en veiwachtingen te ontrafelen, uit elkaar te legcjen en vanuit de inzichten die dan
ontstaan, de structuur van de gedragstcndenties te analyseien. Bij de extrapolatie 'win deze behandelingsncthodcnaar een analyscsituatie,waai m door middel
van vragenlijsten de waarden en verwachtingen vvorden 'gemeten' , moet er echter
rekening gehouden wolden met een sociologisch en historisch bepaalde contaminatie, bewerkstelligd door opvattingen (misschien wel 'gegeneraliseerde verwachtingen' van een hogere orde),die er in een gemeenschap leven ten aanzien van de
meest menselijke wijze van optreden. Zo heerst er in linkse k i m g c n m vele gevallen de opvatting,dat de waaiden die men nasticcft, wat mc> er r^lf
vindt,

altijd weeisproken zullen worden

ook ύαιι

en om die icden is er voortduiende

vvaakzaimhcid geboden. Deze opvatting over de nodige waakzaamheid zal er zonder
twijfel toe leiden ook in individuele gevallen, zich geheel los van eigen con
crete eivaringcn (die wel eens veel minder negatief kunnen zijn geweest) te
verbinden met de strategie van geestverwanten. Bij individuele ondervraging
door middel van een enquête is nooit te achterhalen vanujt welke ervaring men
rapporteert, vanuit de eigen concrete leereivaring oi vanuit een groepsgebonden
ervaringsproces.
Dit alles kan ook anders geformuleerd worden. Volgens Rotter is elk mens
een beoordelaai van zijn егдеп

individuele crvarmgsgcschiedenis, hij wordt ver

ondersteld na te gaan,of hij als individu al dan niet gekregen heeft wat hij
zocht. Hij wordt geacht zijn eigen verwachtingen te rapporteren. Vergeten ivordt
dat mensen niet slechts aanspreekbaar zijn op het punt van hun individuele gcschieüems en de koerscorrecties die op basis daarvan worden aangebracht. Elk
mens leeft ook in diverse maten van betrokkenheid met de ervaringen van de
groep waartoe hij behoort. Zo is elke universiteitsstudent tot op zekere hoogte
van meet af aan ook representant van de concrete groep waarmee hij in vrij korte ti d banden leert aanknopen en waarin hij de ervaringen van anderen leert
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delen. Bij ondervraging is het zeer waarschijnlijk,dat hij -zeker op het domein
van politiek geladen waarden en verwachtingen- de groepsverwachting, vastgelegd
in wensen met betrekking tot en oordelen over de situatie, rapporteert. Daarom
alleen al is de verwevenheid van waarden en verwachtingen waarschijnlijk. In
dat opzicht blijft de situatie uiterst impliciet. Er wordt niets gezegd over de
directe

omgeving en de concrete kenmerken daarvan, maar wel komt men iets aan

de weet over de geschiedenis, de 'groepservaring' en meer van dergelijke ietwat
vage kenmerken van de belevings- en gcáragscontext

. Rotter spreekt dan ook van

de "psychologische situatie". Ons onderzoek toont aan dat deze zeer wel achterhaald en onderzocht kan worden met het begrippenschema van de sociale leertheorie (SLT). Wel moet men dan genoegen nemen met het feit,dat de SLT niet meer
oplevert dan een beschrijving van wat er zich hier en daar rond het beleven en
optreden van mensen afspeelt. Wanneer deze beschrijving geplaatst wordt in een
bredere context van de historische ontwikkeling, krijgt men een duidelijker
beeld van het krachtenveld,waarin het menselijk doen en laten -in ons geval het
doen en laten van studenten- zich afspeelt en welke betekenis het heeft. In dat
opzicht leent de SLT zich uitstekend voor het beschrijvenderwijs vastleggen van
de sporen die de geschiedenis bij mensen achterlaat. Een gedetailleerdere leertheorie zal moeten expliciteren,hoe het allemaal precies in zijn werk gaat. De
SLT is in dat opzicht te schematisch.
De conceptualisering

van de contactuele

vaardigheid

Op een punt in deze studie had de verklarende toepassing van de SLT succes.

De conceptualisering van de contactuele vaardigheid in termen van een

discrepantie tussen waarden en verwachtingen ten aanzien van betrekkingen met
medestudenten gaf een goed inzicht in de achtergronden van de relatieproblemen
onder studenten. Voor een deel komt dat op rekening van de specificiteit van
de gebruikte maten. Uiteindelijk werd met deze waarden en verwachting een afgebakend domein bestreken -de contactuele sfeer- en dat is meer in overeenstemming
met de grondgedachte van de sociale leertheorie.
De indirecte

bepaling

van de

waardevoorkeur

Stappen we nu over op een ander punt dat in deze waardering nog aan de
orde moet komen. Het is nuttig gebleken de voorkeur voor de vijf waarden op indirecte wijze vast te stellen. Door eerst een aantal uitspraken rond een bepaalde waarde aan te bieden en deze uitspraken factoranalytisch te ordenen en door
vervolgens de daaruit resulterende gewogen somscores te gebruiken bij het bepalen van de preferenties, kon aan het bezwaar tegemoet gekomen worden van
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keuze-onduidelijkhcid ten gevolge van onbegrepen, door enkele trefwoorden aangeg
ven

waardcnaanduidingen. De werkwijze die wij gevolgd hebben stelde de infor

mant immers in staat,zo duidelijk als de uitspiaken toestonden voor zichzelf
vast te stellen waarover het gmg. Ui

hoefde niet te kiezen tussen een aantal

vaag omschreven concepten. Door zich eens of oneens te verklaren met een aan
tal, uit een bepaalde waaide algeleide beweringen die voor de inhoud van de
waarde ι élevant zijn, gaf hij in voldoende mate aan hoe zijn voorkeur lag. Op
deze wijze kan men voorkeuren aan de weet komen over relatief complexe zaken
die niet pi esenteerbaar zijn als m e t nis te verstane stimuli.
De гпЬесгаЬ^е

ост het

fostorzsoh

en het

Tot slot willen wc een ogenblik

veldonderzoek
stilstaan bij de vraag of deze studie

een integratie betekent van wat kortweg de ideogiafische en de nomothetische
werkwijze genoemd kan worden, of dat de combinatie van deze twee onderzoeksvormen er alleen maar toe heeft geleid, dat er dieper en uitgebreider op studen
ten en hun optreden is ingegaan dan mogelijk zou zijn geweest met een histo
risch ofveld onderzoek alléén, hij zijn de mening toegedaan, dat dit laatste
inderdaad het grote winstpunt is. Een integratie van beide was teveel gevraagd.
Dat heelt de lezei zelf kunnen vaststellen. Het zijn twee afzonderlijke studies
gebleven die slechts op een bepeikt aantal puntenbij elkaai aan s lui ten, wat op
zich

natuurlijk m e t zo vei wonderlijk is. liet ideogiafische deel was aanvanke-

lijk bedoeld als achtcigiond mformatic, maai het is van liervcrlee en geheel
met onze instemming uitgegroeid tot een volwaardig deel-onderzoek naai de
historische achtergronden van de Nijmeegse studentenbeweging. Het oorspionkelijkc doel vooral de waaiden van een duidelijke historische situering te voorzien, geheel in de lijn van onze interpretatie van de

sociale leertheorie,

werd daarmee een doelstelling temidden van deandci e doelstellingen, hetgeen de
aansluiting van het vcldondcrzockbij het historisch onderzoek moeilijk, zo niet
onmogelijk maakte. Daar staat evenwel tegenover, dat een dergelijke breed opgezette historische analyse ons in staat stelde,de uit het veldonderzoek afkomsti
ge bevindingen te interpretei en. Dat geldt vooral voor die resultaten,welke
m e t direct aansloten bij eeidcr verricht ondeizoek en de daarbij gebruikte interpretatiekaders. Op deze wijze konden wij concreet laten zien, dat geschiedenis betekems

is (vgl. p. 26. ) . Al deze overwegingen hebben ons de vraag doen

stellen,of men wel een integratie moet nastreven. Integratie veronderstelt immers een expliciete theorie over historische ontwikkelingen en actuele, op
grond van een variabelenschei ia verkregen,gegevens. Deze lijkt althans noodzakelijk wil men integratie meer laten zijn dan een individueel bewerkte orde in
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is misschien niet eens zo

wenselijk. Onderzoeken is een te concrete, voortdurende activiteit, te zeer geleid door moeizaam verworven deelinzichten, om de constructie van een dergelijk
integratief totaal-model toe te staan. Men zou zich al te zeer verliezen in een
verlanmende abstractie, wanneer men daar veel energie in zou steken.
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5.2

TERUGBLIK OP DE BEVh'DIFJGF'!

In de piobleemstelling maakten ue al een ondeischeid tussen enerzijds
de beantwoording van vragen, v,aarbij samenleving en unnersiteit -voorzover
van daaruit stelling is genomen tegenover datgene wat studenten voorstondenen het georganiseerde studentendom centraal staan en anderzijds de beantwoording van vragen welke uitdrukkelijk betrekking hebben op de ziens- en handel\vijze van de studenten zelf.
Op het eerstgenoemde domein verschaft de histoiische analyse de meeste
informatie. Kat wij met een geschiedschrijving vooral beoogden was een beschrijving van de wordingsgcschicdcnib van een aantal pioblemen op het niveau van de
samenleving, de universiteit en het georganiseerde studentendom. Daaibij ging
het er vooral om deze ontwikkelingsgang, zeker voor wat de laatste vijftien jaar
betreit, te belichten vanuit de houding die de samcnlcving bij monde van de
overheid, de universiteit bij monde van haar bestuur en de studentenwereld bij
monde ''an haar geoigamseerde oppositie, tegenover de student, zijn levensbeschouwelijk en politiek engagement, zijn wetenschaps- en bcioepsopvatting en
zijn rol hebben ingenomen.
Op het tweede domein -dat dei opvattingen, belevingen en handelwijzen
\an de hedendaagse studenten- hebben wc de histoiischc analvse, die op dit punt
een contextbcschrijving oplevert, aangevuld met een ondeizoek naar de actualiteit en gedragsimplitatie van historische vcianderingen.
Bij de presentatie van de bevindingen zullen wc ongeveer dezelfde indeling volgen

als bij de piobleemstelling is gehanteerd.

De stvdeï t cen probleem

voor de samen Lev in j

Beginnen wc met cen ovcizicht van de wijze waarop de student cen probleem
•s geworden voor de samenleving. We zullen deze wceigave hier en daar vergezeld doen gaan van een interpretatief commentaar, dat van dienst kan zijn bij
het vaststellen van de betekenis van deze ontwikkelingen.
Uit de historische anal)sc is gebleken, dat de samenleving in vroeger
dagen niet alleen geen noemenswaardige twijfels liad over de legitimiteit van de
gebezigde hogere opleiding van haar jonge élite, zij heeft zich lange tijd, zeker
na de definitieve ommekeer in de vijftiger jaren, toen dat nodig bleek en de
middelen het toestonden, onbekommerd, z n het bepaald m e t onzelfzuchtig, ingezet voor de verbetering

van de economische omstandigheden en versterking van

de maatschappelijke positie van studenten. Onbekommerd, omdat de regering ervan
uitging, dat deze speciale aandacht voor studenten haar geen windeieren zou leg-
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gen. Zij kon haar beleidsinspanningen gemakkelijk rechtvaardigen

de wederopbouw

vroeg dringend om meer intellect. Verzet van umversiteitswege tegen de hiermee
gepaard gaande functionalisenng bestond er wel, zoals we gezien hebben, maar
het bleef bij een sporadische accentuering van de onontbeerlijke vorming en beschaving die de universiteit studenten aan te bieden had, met hier on daar een pleidooi voor minder vervlakking. In het kader van deze vermaatschappelijking van
de academische wereld ontwikkelt de student zelfbewustzijn en besef van economisch nut. Hij wordt zich langzaamaan van zijn maatschappelijke positie bewust
en gaat eisen stellen,die op den duur diametraal tegenover het traditionele
beeld van student en universiteit komen te staan. De rechten en plichten naar
vorm en inhoud ontleend aan afkomst uit en beoogde terugkeer in de hogere standen, bieden geen soelaas meer aan die grote groepen studenten die hun eerste
vorming buiten de hogere kringen krijgen en die nu van de stimulans van een veranderd overheidsbeleid zijn gaan profiteren. De rechten en plichten worden thans
geformuleerd m

termen van arbeidzaamheid, beloning voor gedane arbeid, verwor-

\en zelfrespect en honorering van maatschappeliik nut. De student realiseert
zich meer en meer hoe gewenst hij is. Deze verschuiving geldt uiteraard niet
voor iedereen. Er blijft een grote groep studenten bestaan voor wie deze heroriëntatie te veel werk, onrust, pressie en verstoring van 'het' student betekent. Deze groep behoudt de macht en blijft het gezicht van de studentenwereld
bepalen.
Intussen zijn er van regei ingswege drie principes aangedragen van waaruit
tegen het hoger onderwijs wordt aangekeken. Nadruk op economisch nut en bekommernis om de deplorabele omstandigheden, waaronder grote groepen studenten moeten werken en leven, gepaard met een opkomende filosofie van gelijke kansen,
gericht op een toegankelijker

universiteit, bepalen het beleid ten aanzien van

de Nederlandse studentenwereld. Studiefinanciering en welzijnszorg voor studenten zijn de meest saillante maatregelen uit die tijd. Onder de Nederlandse middenstand ontstaat langzaamaan het besef, dat hoger onderwijs de beste investering is voor de toekomst van hun kinderen. De toeloop naar de universiteit neemt
een hoge vlucht. Universiteit, student en samenleving raken voor het eerst verstrengeld in een optimistische visie op de rol van de universiteit in de algemene vooruitgang. De verwachtingen dienaangaande van elk der partijen zijn over
en weer hoog gespannen. Het initiatief van de overheid wordt aarzelend maar onstuitbaar door studenten overgenomen en tenslotte programmatisch door de Studenten Vak Beweging (Ь В) eerst vastgelegd m

een urgentieprogramma en later in

een eisenpakket, dat zowel de relatie van de universitaire studerende jeugd tot
de overheid als ook die tot de traditionele structuur van de studentenwereld
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radicaal verandert. Bursalen en 'nihilisten' -grotendeels elkaar overlappendverenigen zich, elk met een eigen accent. De standenideologie wordt ingewisseld
voor wat wij, in navolging van Lammcrs, een klasse-strategie hebben genoemd.
Sterker dan ooit tevoren wordt, nu met de steun van de leden van een snel groei
ende vakbond, de externe en interne democratisering van de universiteit bepleit.
Het is vooral op dit punt van een toegankelijker

4

en democratisch bestuurde uni-f

versiteit, dat de studenten een probleem voor de samenleving beginnen te worden.«
Dat is wel gebleken uit de twee rapporten die in een later stadium olie in het

]

vuur van de nog jonge oppositie zijn geweest: het rapport Maris en de nota

f

Posthumus. Het is echter niet alleen de democratiseringstendens die problemen

1

schept. Even problematisch is de aansluiting van studenten bij het anti-autori- |
taire verzet, dat nationaal en internationaal tot ontwikkeling is gekomen en

|

alom grote beroering heeft teweeggebracht. Het in deze beweging gecultiveerde

^

politieke en maatschappij-critische engagement biedt een voedingsbodem voor het ί
verzet van studenten tegen de door de landelijke overheid gestimuleerde fune-

л

tionalisering van de opleiding en de nuttigheidsfilosofie ten aanzien van de

k

wetenschap die eraan ten grondslag ligt. Het verzet tegen de gevestigde orde,

'

die critickloos in stand houdt wat er aan onrecht overal ter were Ld, maar voor
al in Zuid-Oost Azië waarneembaar plaatsvindt, verscherpt de aanklacht tegen
de westerse wereld en de diverse instituties die een steun betekenen voor haar ,
gewelddadigheid. De identificatie van de jeugd met de onderdrukten, waar ook

»

ter wereld, maakt vele machthebbers, ook die in eigen land -wat hun concrete
aandeel in de onderdrukking ook moge zijn- tot gewantrouwde handlangers. De opkomst van de Kritiesc Universiteit in Nijmegen en andere steden,bedreigt voor
het eerst in de geschiedenis de productie in het hoger onderwijs van een loyaal
kader voor de instandhouding van de gevestigde orde. Vooral als later de marxistische theorie wordt aangehangen en als een analytisch instrument wordt gewet
op de steen van een anachronistisch georganiseerde en door een kwalitatief veranderd studentenaanbod uit zijn voegen gerukte universiteit, wordt de student
meer en meer tot last. Intussen worden de studenten zich in versterkte mate bewust van een aantal concrete problemen en zij beginnen in groten getale moeite
te krijgen met

hiërarchie, bestuursvorm, onderwijsinrichting, massaliteit

en begeleidingstekorten op de universiteit. Student, universiteit en samenleving
gaan een ingewikkelde driehoeksverhouding aan, waarin rationalisering en een
door de overheid verdedigd managementmodel van de universiteit komen te staan
tegenover democratisering en een hoofdzakelijk door studenten verdedigd radenmodel, alsmede tegenover academische traditie en een grotendeels door de wetenschappelijke staf verdedigd professioneel model. Deze partijen bepalen het ver-
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loop van de beweging. De enthousiaste steun van studenten aan de
acties in 1969 komt naar onze mening voort uit het nog steeds vigerende elitebesef, dat de democratisering wegen zal openen naar een nieuwe maatschappelijke
identiteit en beroepspractijk voor de intellectueel. Door van de universiteit
een proeftuin der democratie te maken, hoopten de toenmalige studenten op een
duidelijke taakvoorbereiding. Dit lag geheel in de lijn van hun verwachtingen
aangaande de functie van de intellectueel in de samenleving. Vooral de studenten
sociale wetenschappen moeten zich in hun speurtocht naar nieuwe rollen gesteund
gevoeld hebben,door het vooruitzicht een soort 'democratiseringsdeskundige' te
kunnen worden,op bijvoorbeeld al die gebieden in de welzijns- en gezondheidssector,waar de traditionele kaders afbrokkelden en het veranderde leefgevoel garant
stond voor een welwillende houding tegenover de nieuwkomers. Zoveel is echter
zeker, dat de massale steun niet zonder meer het gevolg is geweest van een duidelijke verlinksing in socialistische zin. Daarvoor was de partijvoorkcur onder
studenten te zeer gemêleerd.
De gecompliceerde driehoeksverhouding is om allerlei redenen die hier
niet samengevat hoeven te worden, een bron van verdeeldheid geweest en als zodanig heeft zij een onmiskenbaar stempel op het democratiseringsproces gedrukt.
De autonomiegedachte die binnen de universiteit door staf en studenten van oudsher gekoesterd werd, schraagde de utopische verlangens die studenten in een
reeks vergaderingen naar voren brachten. Op een aantal cruciale momenten, zo hebben wij kunnen nagaan, werden ze op dit punt niet noemenswaardig gecorrigeerd of
ze lieten dat niet toe, zodat hun verzet zelfs tekenen van zelfoverschatting begon te vertonen. De regeringsbemoeienis die steeds onvermijdelijker werd, gezien
de enorme claim die het hoger onderwijs op 's lands begroting legt, werd weggewimpeld of naar het domein van onderdrukkende maatregelen verwezen. Daar staat
echter tegenover dat de houding van de overheid steeds minder geïnspireerd werd
door een denken in termen van nut en bruikbaarheid van het nieuwe intellect,en
steeds meer door een denken in termen van de afstemming van het aanbod op de
vraag in het gunstige geval,en in het ongunstige geval door een denken in termen van ballast en overproductie. De contourennota geeft aan dit laatste soort van
denken pregnant uitdrukking door te spreken van de paradoxale situatie, "dat
de aanvankelijke, door de arbeidsmarkt, c.q. economische productie opgeroepen en
gestimuleerde vraag naar meer hogere scholing, zichzelf voorbij schijnt te streven en om in deze tennen te blijven spreken, tot 'overproductie' gaat leiden"
(contourennota, 1976). Deze paradox -die overigens als tegenstelling minder
schijnbaar is dan het epitheton suggereert- vormt thans een van de kernproblemen
van dit moment, geproduceerd als zij is door een samengaan van optimistische
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venvachtingen ten aanzien van de functie van de intellectueel en een destijds
al te voortvarend

genomen besluit van het іпг егзгіаггв

onderwijs -en niet

van het onderwijs als zodanig- een beleidsinstrument te maken,ter realisering
van maatschappelijke doeleinden in de sfeer van economische vooruitgang en emar
cipatie der lagere klassen.In dit laatste opzicht is de democratisering ( m de
z m van grotere toegankelijkheid van de universiteit voor de lagere klassen)
bovendien jammerlijk mislukt. De uni\eisitairc onderwijsdeelname der lagere
stiata staat ver achter bil die in andere westerse landen met een vergelijkbare
levensstandaard. Een spoedige verbetering hierin hoeven we m e t te verwachten,
omdat een privilege is verdwenen,vóoidat het gedemocratiseerd kon worden.Studcr
zijn als probleem voor de samenleving heeft deze rol ei g onaantrekkelijk gemaal
l)e student kan vandaag de dag met ledit vergeleken worden met groepen m onze
samenleving die het nog slechter hebben (werkende jongeren,onderwijzer(essen)s,
kleuterlcid(ster)s), hetgeen naast een pleister op de wonde misschien het begu
van een waailijk nieuw sooit studenten kan betekenen, de student die geen élite
meer is.
De sant-yiie гг

ее* problppm

'oor le s4

idert

De wijze waaiop de samenleving een piobleem vooi de student is geworden,
zeker dit laatste decennium, hangt nauw samen met de genese van de zojuist be
sproken pioblcmatiek. Ile kein ervan wordt bepaald door de voortdurende discussi
ovci de aaid en mogelijkheden van lev ensbeschouwelii к en politiek engagement. 1
deze discussie hebben wij d u e mark mtc lasen kunnen ontdekken

op het e m d e va

de voi ige ecuu de opkomst van het socialisme en de conLessioncle bemoeienis met
de studcntcnoiganisatics, in de dcitigci ]urcn de preoccupatie met het fascisme
bij katholieke studenten vooral in Nnmcgcn en ^iistcrdanbcn tenslotte in deze
tijd de aanhang die de diverse νiriantcn van marxisme onder studenten genieten.
Deze periodisering is niet bedoeld voor de acccntueiing van parallellen. Zij is
een structuiering van de moeizame pogingen politieke en levensbeschouwelijke
idealen van bepaalde groepen studenten te confionteien met gevestigde tiaditie^
en zienswijzen, waai in de rechtmatigheid van het maatschappelijk bestel m vrii
wel geen enkel opzicht ter discussie stond. Het socialisme en ook de confessio
nele organisaties gingen in haar jonge intellectuele veitegenwoordigers een ge
vecht aan met het libeialc gcdachtcngocd, dat niet alleen het studentendom maar
ook grote delen van de uetenschapsbeoelcnmg zelf, alsmede de maatschappelijke
Luncticvervulling vanuit dit instituut domncerde. Ue weten uit het verdere
verloop van de geschiedenis, dat deze hegemonie destijds niet dooibrokcn weid.
De politieke en levensbeschouuelijkc idealen uit die tijd boden geen kader vooi

w
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een hecht tegenwicht tegen de vigerende tendens m de academische wereld om politiek en levensbeschouwing op het tweede plan te houden. Verzet is er wel, maar
het is onvoldoende gestructureerd en van korte duur. We moeten wachten tot de
zestiger jaren vooraleer er in dat opzicht verandering komt.
Voor het kortstondige engagement met het fascisme geldt hetzelfde. Het
begon als een duidelijk verzet tegen conventionaliteit, het heersende gezag
katholieke kringen en tegen de

R.K.

m

Staatspartij. Juist door de scherpe

afwijzing onder katholieken van socialisme en communisme,waardoor deze stromingen m elk geval geen vat kregen op vernieuwmgstendenzen, leek het fascisme
voor studenten de enige mogelijkheid het opgekropte gemoed te luchten en wegen
te openen voor een geïnspireerde anti-bewegmg in de katholieke zuil. Deze mengeling van jeugdig élan, sociale bewogenheid en verzet tegen het heersende gezag is echter van korte duur geweest. Conservatisme en gezagsgctrouwheid onder
studenten won het van het revolutionaire element. En waar de beweging een idealistisch kaïakter had vermengd met een nieuwe kijk op politiek, deelde het in
de achting die elke stroming op zoek naar een nieuwe samenleving bij bepaalde
studenten genoot. Men confereerde samen. Pas toen in mei 1940 heel duidelijk
werd wat fascisme betekende v\as de studentcnucield snel en effectief bekeerd.
Men vond elkaar spoedig :n een opvallend verzet tegen het fascisme. De tweede
ideologische fase was hiermee afgesloten. Zij werd afgewisseld dooi een naoorlogse periode van giotc opleving van traditioneel vcrtiei , gezelligheid, standsbcwustzijn en politieke apathie. Utopisme, idealisme en politiek engagement
gaan onder in een van de neutrale corpora gecopiccrdc en door de algemene scepsis dei jeugd gedomineerde vorm van onverschillig vermaak.
liet al lei belangrijkste gevolg van deze restauratie is in ieder geval.dat
nu elk kader voor een stioomlijning van politiek, levensbeschouwelijkcbetrokkcnheid en dadendrang op de universiteit ontbrak. En toen zich dan ook in de vorm
van een Studenten \akbeweging. Kritische Universiteit, linkse politieke voorkeur en marxisme een opvallend maatschappelijk bewxistzijn aandiende, leidde dit
tot een ernstige en problematische situatie. Tn deze derde ideologische fase
wordt de samenlc\ing veclvuldigcr en intensiexer dan ooit aan cntiek blootgesteld. Maar de opvattingen van studenten te oordelen, deugde de openbare orde
m geen enkel opzicht. Kenmerkend voor deze verzetshouding is de onmiskenbare
afbraak van traditie. Allereerst moest de gevestigde structuur van de studentensamenlevmg zelf het ontgelden. Daar bleef het echter m e t bij . Iel ivas de aanval op Je traditionele beroepsstructuur en de anticiperende socialisatie voorzover deze zorg droeg \oor de gepaste initiatie in de rechten en plichten van de
Latere functie. Studenten gingen op zoek naar een nieuwe samenleving die
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zij aantroffen in landen waar leiderschapsgevoclig revolutionair bewustzijn
-al dan niet afgedwongen, dat deed er niet zoveel toe- de plaats had ingenomen
van slaafse gezapigheid. Zo althans presenteerde zich een minderheid. Uit de
gegevens over partijvoorkeur bij studenten die wij vanaf 1963 moeizaam wisten
te bemachtigen en op een rij tj e konden zetten, blijkt een groeiende aanhang van
linkse stromingen. De deconfessionalisering zet door. Pas op het einde van de
zestiger jaren gaan de studenten echter duidelijk afwijken van de politieke

^

voorkeur van het doorsnee electoraat. Als totale groep hebben studenten een
uitgesproken voorkeur voor linkse ideeën, maar zij leggen een democratische
instelling aan de dag, gekenmerkt door een afkeer van conservatieve en fascis- |
tische denkbeelden. Voorzover de studentenbeweging internationaal georiënteerd 4
is, zijn er onder de voorvechters zeer zeker antiparlementaire en antidemocra-

|

tische gevoelens aanwijsbaar, geworteld in een scherpe afkeuring van de buiten- ·.
landse politiek van de westerse samenleving. Maar binnen de eigen grenzen willen
zeer weinig studenten een totalitair systeem. De parlementaire democratie blijft
de voorkeur van de overgrote meerderheid der studenten genieten.
De resultaten van het veldonderzoek

leveren een genuanceerder beeld. De

globale waardenoriëntatie van studenten ten aanzien van de samenleving bevestigt
het bestaan van een uit de zestiger jaren afkomstig negatief beeld. De linkse
student voert een mindcrheidsstrategic waarin cen negatief oordeel over de legitimiteit van bestaande structuren hem afwijzend doen staan tegenover het verleden, een beroep op persoonlijke verantwoordelijkheid, de speling van het lot en
uitstelgcdrag. Verheerlijking van het verleden, de accentuering van individuele
ondernemingszin,

lotbeschikkmg en uitstel worden ontmaskerd als aflei-

dingsmanoevres van machthebbers,die graag een beroep doen op de psychologische
uitrusting van individuen om op die manier 'het systeem' voor critiek te behoeden. Linkse studenten blijken het meest geneigd kun politieke overtuiging ook irt
concreet gedrag te laten uitmonden. Toch laat de wijze waarop zij aan politiek
doen zien, dat hun politieke aspiraties voornamelijk gevangen blijven in een
doolhof vol verlangens. Hun door negatieve ervaring met de status

quo en de cri-

tiek op de bestaande werkelijkheid geïnspireerde dadendrang is niet groot en getuigt doorgaans van hetzelfde gebrekkige verantwoordelijkheidsbesef, dat studentenbewegingen als zodanig kenmerkt. Toch is deze houding in grote lijnen van
buitenaf bepaald. De studentenbeweging en haar huidige vertegenwoordigers hebben
geen voorbeeld waarnaar zij zich kunnen richten. Heel de geschiedenis van het
studentendom door heeft inzet en betrokkenheid begra\ren gelegen in het eigen
wereldje, waarin de student teruggetrokken studeerde en \rerder maar deed wat hij
wilde, alles geheel volgens de filosofie der corpora. Politieke verantwoorde-
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lijkheid is geen zaak waarin hij wordt geleid en gestuurd. De politieke partijen hebben weinig aan de studerende jeugd te bieden, hetgeen de politieke interesse niet ten goede komt (toch is deze m vergelijking met bijvoorbeeld HBOstudenten nog vrij hoog). Voorts draagt het contrast met een grauwe middenmoot
bij tot een vertekend beeld van hun inzet. Deze is immers niet opvallend georganiseerd of geïnspireerd, zij vindt plaats in een politiek vacuum. Geen wonder
dat de linkse student opvalt en het imago van wat er nog aan georganiseerd studentendom bestaat vrijwel geheel bepaalt. Aan een ontmoeting tussen student en
samenleving zou m dat opzicht nog heel wat te verbeteren zijn.
Laten we ons ter afronding van dit onderdeel van de terugblik op de bevindingen nog een ogenblik bezighouden met de ontwikkelingen en achtergronden
van de politieke opvattingen. Opvallend is dat de politieke voorkeur van studenten al vastligt voor zij de middelbare school verlaten. De universiteit is géén
politieke leerschool, waar het gaat om de globale waardenoriëntatie van studenten ten aanzien van de diverse maatschappijbeelden die de westerse geschiedenis
heeft opgeleverd. Op dat punt is het milieu van herkomst van beslissende invloed.
Het abstractieproces dat verantwoordelijk is voor de waardering van de samenleving en hetgeen daarbinnen gebeuren moet, vindt hoofdzakelijk m het gezin, op
school, onder vrienden en in de buurt plaats, ben indicatie voor deze vroege
oordeelsvorming is,naast de geringe verandering die de politieke voorkeur ondergaat,de opvallende invloed die de politieke opvatting heeft op de studiekeuze.
Het beeld dat er van de diverse studierichtingen is gegroeid,vanaf het ogenblik
dat de discussies m de zestiger jaren tot een zekeic politieke profilering hebben bijgedragen,trekt aankomende studenten aan, al naar gelang het meer aansluit
bij zijn politieke opvattingen. Deze zelfselectie maakt de correlatie tussen politieke voorkeur en studierichting aannemelijk. Zij veronderstelt echter het
vroegtijdig bestaan van een relatief uitgekristalliseerde zienswijze.
Gebleken is, dat de politieke socialisatie het meest succesvol verloopt
-in termen van de overeenstemming tussen de politieke opvatting van ouders en
kinderen- in gematigd linkse milieu's. Kaar de ouders op de confessionele partijen stemmen -destijds nog vooral KVT- verloopt de socialisatie het minst
succesvol. Juist in deze milieu's treft men de grootste afwijking tussen ouders
en kinderen aan. Toch blijkt dit m geen enkel opzicht m

te houden, dat daarmee

het m het ouderlijk milieu aangeleerde verlangen naar een levensfilosofie of
een integraal kader voor de interpretatie van denken en doen, theorie en practijk,terzijde wordt geschoven. De links-politieke

houding

blijkt dienst te

doen als kader en heeft vermoedelijk zijn wortels in het streven vorm te geven
aan een van huis uit meegekregen sociaal bewustzijn. De vormgeving vertoont
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overigens alle kenmerken van onervarenheid. Het voor traditionele visies karakteristieke en in een reeks compromissen of door vallen en opstaan van voorgangers verkregen evenwicht tussen inhoud en uitdrukkingsstijl, is nog afwezig.
Deze jongeren experimenteren nog met pas verworven idealen. Er is onzes inziens
geen reden om in hun harde en vaak compromisloze houding

het dogmatische

van een katholieke opvoeding te zien doorschemeren.Een andere interpretatie

^

lijkt hier meer op haar plaats: hun houding is nog niet door de wol geverfd en ;
zij hebben nog niet geleerd tactisch met hun verlangens om te springen. Dit is !

1
overigens een algemeen kenmerk van de jeugdige preoccupatie met politiek aan dei
universiteit. De problemen die de studerende jeugd met de samenleving heeft,

1

worden vaak onbehouwen en boud gepresenteerd. En hun idealen worden ontvangen ?
in een kring die -psychologisch gezien- evenzeer heeft moeten wennen aan en le-|
ren omgaan met de nieuwe waarden,als degenen die ze in hun jeugdige enthousias-j
me en nog ongehinderd door gevestigde beiangen wel spoedig aanhingen, maar er 5
vaak pas in tweede instantie toch ook nog eens goed over moesten nadenken. Dit j
heeft er zonder meer toe bijgedragen, dat de studentenoppositie niet altijd een,
even goed onthaal heeft gekregen, [let tegenspel is daarom naar onze overtuiging"
niet altijd van voldoende gehalte geweest,om van een hulp bij de articulatie

·;

van oordelen en wensen maar te zwijgen. Zodoende heeft het fnuikende spel van

,

macht en tegenmacht hier en daar de plaats kunnen innemen van de broodnodige
rationele discussie over de gerechtigdheid van de critiek en het irréalisme der ·
verlangens. Beweging en reactie vertonen beide trekken van onappetijtelijk
machtsvertoon met veel strategie van de kant van de studentenbeweging en vee]
defensief optreden van de kant van de diverse overheden.
Zeker de laatste jaren heeft de studentenoppositie zich al te zeer verschanst in een kamer met gesloten ramen en deuren alwaar het gemakkelijk 'oppositictje' spelen is, een spel dat meer lijkt op een soort 'stratego' dan op eca
serieus gevecht om de wereld van morgen. Daar staat echter tegenover,dat de ver
langens der studenten niet alle afkomstig zijn uit een gesloten, wereldvreemde

ч

kamer. De vraag om verantwoordelijkheid is zonder meer een serieuze vraag ge- "
weest en zij is dat nog. Dat deze roep komt van een aantal studenten die hun ei
gen belangen hebben, er al te spontaan voor opkomen, met weinig steun van een
actieve meerderheid en verwoord door telkens weer dezelfde actieve leden, mag
deze groep niet venveten worden. Men kan, zoals wij ai eerder zeiden, hoogstens
de grauwe massa haar onverschilligheid verwijten. In dat opzicht is het niet te
recht, dat de studentenrevolte van de zestiger jaren in een recente toespraak
van Van Kemenade tot het studentencongres "Universiteit en üemocratisering·· aan
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de Katholieke Hogeschool te Tilburg (20 oktober,1977) verantwoordelijk gesteld
wordt voor het voortbestaan van de kloof tussen wetenschap en samenleving. Het
pad dat de studenten hebben gekozen naar een vermaatschappelijking van de weten
schap en wetenschappelijke dienstbaarheid is niet overzichtelijk over een brug
gegaan, omdat het in zijn geheel nog gebaand moest worden. De universitaire ge
meenschap was in al zijn geledingen te liberaal van instelling of te apologe
tisch en te defensief als het om andere politieke of levensbeschouwelijke ide
alen ging, om een voorbeeld te kunnen zijn voor jonge mensen die onder invloed
van allerlei

verschuivingen, nationaal en internationaal, hun eigen misschien

wel utopisch stempel willen drukken op de samenleving. De kloof tussen weten
schap en samenleving is mede dank zij de studentenbeweging nog niet zo lang ge
leden ontdekt, in die zin dat de compromitterende verhouding tussen wetenschap
en samenleving die er zonder twijfel ook is, aan de kaak is gesteld en een
meer wenselijke en verantwoordingsvolle relatie bepleit werd. Hoe dit pleit
het beste gevoerd kan worden is voor het grootste deel een kwestie van noodza
kelijke lering uit het verleden. По groepering die voor deze lessen overigens
het minst ontvankelijk is, is de telkens wisselende generatie studenten,die
voor haar eigen handelen per definitie een kort geheugen heeft.
Ου universiteit

een probleem voor de student

De veranderde houding ten aanzien van de samenleving heeft natuurlijk ook
de oriöntatie van studenten op de universiteit niet onberoerd gelaten. De wijze
waarop de universiteit een probleem voor de student is geworden hangt nauw samen
met de zojuist geschetste visie op de samenleving. Dat bleek al direct uit onze
gegevens. De traditionele versus de transgressieve oriëntatie op de universiteit
hing sterk samen met de politieke voorkeur.
We hebben in de allereerste plaats deze veranderde zienswijze willen
situeren door er de context van aan te geven. Geschiedenis is vooral op dit punt
'betekenis' oftewel "an interworked system of construable signs". Wat de studenten na de definitieve omkeer, die in het begin van de zestiger jaren zijn beslag
kreeg in een door henzelf gevoerde politiek, hebben willen nastreven, heeft uiteindelijk geleid tot een heel eigen veld van betekenissen.waarmee het studentzijn, wetenschap en tenslotte de universiteit zelf werd omgeven. De reconstructie daarvan is niet eenvoudig gebleken, omdat het aandeel van de diverse partijen
moeilijk te ontrafelen was. Reconstructie van ideologieproductie of, eenvoudiger
gezegd, het natrekken van de groeiende articulatie en structurering van enigerlei- een groot deel van de werkelijkheid omvattend- opvattingenbestand,is zonder
meer een gecompliceerde aangelegenheid. Afgezien van het feit, dat men evenzeer
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recht moet doen aan de doorsnee opvatting van de alledaagse student als aan de
exponenten -personen of instituties- van een ontwikkeling, moet men ook nog
eens een keer in voldoende mate letten op de omstandbgheden

waaronder (her)-

onentaties e.d. pladts\inden. De horizon daarvan is echter moeilijk te beperken. Moet men oil de heroriëntatie op studie, wetenschap, opleidingssituatie en
beroep of functie te situeren, gebruik maken van een achtergrond dac naast de

,

vertwijfeling van Amerikaanse dichters, ook nog eens het optreden van de

j

Beatles, de moordaanslag op Rudi Dutschke en het spontaneïsme van Daniel Cohn- ì
Bendit omvat (vgl. Mehnert, 1976)9 Het is met het oog op een te verwachten al
te grote hoeveelheid vooralsnog moeilijk te schetsen lijnen, die op belangrijke kruispunten grote invloed hebben uitgeoefend op het verloop der gebeurtenissen, dat wij ons uitgangspunt hebben genomen in een schets van de concrete

ont-

staansgeschiedenis van SVB m het begin van de zestiger jaren, toen op interna- J
tionaal politiek, cultureel en godsdienstig gebied al de nodige ontwikkelingen ì
aan de gang waren, en van de versterkxng

van de destijds programmatisch vastge-

legde heroriëntatie op de rol van de studerende jongere door nationale en internationale vernieuwingsbewegingen. Voor het overige is er een duidelijke lijn '•
gevolgd die loopt vanaf de radicalisering van het studentenstandpunt ten aanzien
van de universiteit, wetenschap en opleiding, via het intellectuele hoogtepunt
van de studentenbeweging in de kritische universiteit naar het actiehoogtepunt
tijdens het massale verzet in de zomer van 1969. In deze context ontstonden de
drie transgressbeve

waarden die wij tesamen met de tv,ee Ьгаагігопеіе

-genoegzaam

bekend uit de geschiedenis van de jaren die aan de acties voorafgingen- aan stu
denten ter beoordeling hebben voorgelegd. Daarbij ging het er in de eerste
plaats om de betekenis van de historisch gegroeide heroriëntatie voor de hedendaagse opstelling ten aanzien van de universiteit en de opleiding te achterhalen. Deze vraagstelling die sterker dan welk ander onderdeel van het onderzoek
ook gesteund werd door overuegingen ontleend aan de sociale leertheorie als
handeIbngstheorve,

heeft aanleiding gegeven tot de constructie van vier soorten

studenten wier studie-oriëntaties, situatiebeoordeling en politiek optreden nader werden geanalyseerd en onderling vergeleken. Thans is het moment aangebroken de bevindingen dienaangaande bondig te presenteren en terug te plaatsen
in de historische context.
De groep studenten die rechtstreeks aansluiting zoekt bij een m m of meer
intellectuele traditie in het verzet van de zestiger jaren^s het transgressief
op theorie gerichte t>pe. Ongeveei één derde van het totale aantal Nijmeegse
studenten behoort hiertoe en deze oriëntatie is zonder meer dominant m de sociale wetenschappen. Een uitvoerige karakterisering is hier niet op zijn plaats;
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een paar punten verdienen echter aandacht. Wij kwamen tot de bevinding, dat
zich onder deze studenten niet de meest activistisch georiënteerden bevinden.
Wat zij voorstaan is niet voor iedereen in deze groep, zelfs niet voor de meerderheid, een bron van frustratie of spanning van waaruit actief verzet tegen
de huidige opleidingsorganisatie zou kunnen voortspruiten. Wat zij op de universiteit zoeken is een mengeling van politiek en wetenschap. Daarbij moet het
politieke moment eerder geïnterpreteerd worden tegen de achtergrond van een
roep om verantwoordelijkheid en rechtvaardiging van een zo kostbare wetenschappelijke inzet dan tegen de achtergrond van een duidelijke politieke opvatting
aangaande de inrichting van de samenleving en de controle op een van haar belangrijkste instituties i.e. de wetenschapsbeoefening. Laten we dit als volgt
toelichten.
De roep om een verantwoorde, democratisch georganiseerde en gelegitimeerde opleiding tot wetenschapsbeoefenaar die de transgressieve theoriegerichte
student waarschijnlijk krachtens zijn waardenoriëntatie laat horen, wortelt,
zo mag men aannemen, in het besef dat de primaire taak van de universiteit gericht moet zijn op de oplossing van maatschappelijke problemen. Nu is het zonder meer waar, dat de gebieden waarop deze studenten willen dat de wetenschap
zich concentreert, vaak niet die zijn, welke de wetenschapsbeoefenaar

bij wie

hij in opleiding is, per traditie heeft leren beschouwen als de meest geschikte
voor wetenschappelijke bestudering. Deels omdat wordt aangenomen, dat het er in
de wetenschap nooit om gaat belangen te dienen, deels ook omdat er duidelijk
historisch gegroeide probleemgebieden voorhanden zijn die de voorkeur genieten.
Gezien hun reeds beproefd theoretisch belang, wordt er doorgaans echter vrij
gauw vanuit gegaan, dat de vraag om verantwoordelijkheid en rechtvaardiging -de
waarden democratisering en politieke relevantie staan hiervoor-

principieel

in strijd is met normen van wetenschappelijkheid die toch boven belangen verheven zijn en in dienst staan van de vergaring van theoretische kennis. Wat hier
ook van zij, het is zonder meer waar,dat deze opvatting op verzet stuit. Dat
heeft voor een groot deel te maken met het feit,dat de studenten mede onder invloed van de discussies uit de zestiger jaren.veelal in voldoende mate weet
hebben van het inmiddels in vele kringen erkende gebrek aan een 'sociale filosofie' of iets dergelijks,die de wetenschappelijke practijk kan schragen (vgl.
Koningsveld, 1976). Hoe grofimazig hun schema's in dat opzicht ook zijn, de waardenvrijheidsdiscussie blijkt zijn sporen te hebben achtergelaten. Daar komt nog
bij, dat op de universiteit de hegemonie van het liberalisme tanende is; een
liberalisme dat als politieke

stroming nooit enige aanslag heeft betekend op

de vrije wetenschapsbeoefening, simpelweg omdat in ons landiiaar beoefenaren
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deze

politieke stroming afkomstig waren, of, zo dit niet

het geval vvas, zonder meer de afkerigheid van ideologie in deze kring moesten
overnemen. Kilden zij zii-h kunnen handhaven. In haai verhouding tot de samen
leving wonit de wetenschap en \ele гап haai beoefenaren -ook degenen die in op
leiding zijn- m e t langer meer'gestuurd'door afzijdigheid en terughoudendheid.
Er is ruimte gekomen voor engagement en betrokkenheid. Fen ander punt inte
ressant om te beschouiven is, dat men bij de beïnvloeding door waarden, dat
wil zeggen bij engagement en betrokkenheid, altijd het eerst de dreiging
ziet van dogmatisme, religieus vooroordeel en fanatisme. Als men zich tegen
infiltratie van waarden teweei stelt, dan altijd in naam van ongewenste metasvsica en politieke geborneeidheid. Zeer zelden zal men bekennen, dat de wetenschapsbeoefening vooral in de sociale en geesteswetenschappen in niet onbelangiijke mate beïnvloed wordt dooi een reeks sociaal psychologische behoeften, zoals de behoefte aan strikt individuele erkennnmg, solitaire arbeid, individuell
c a m e r e en beloning, persoonlijke identiteit en vrijwainng van maatschappelijke verantwoordelijkheid, kortom een

stel

waanlei ingen Р П behoeften die onder

de titel 'academisch individualisme', waai schijnlijk als een van de meest fnui
kende kenmerken van de moderne wetenschapsbeoefening kan worden aangemerkt.
toelnu, de traditionele onpartijdigheid, afzijdigheid en terughoudendheid waar
het de verhouding wetenschap en samenleving bctiett, lijken in de ogen van vele
jonge mensen die andeie idealen hebben leren nastreven, nu de intellectueel in
Nederland hier en daar, maar zeker voor zovci het de studenten zelf betreft, een
buiging naar links heeft gemaakt, eerder een gevolg van voornoemde sociaalpsychologische behoeften dan dat deze vooitkomen -wat men hen wel wil laten ge
loven- uit angst voor dogmatisme, religieus vooroordeel en bevoogding. Matuurlijk, de oudere generatie heeft zijn eigen kleine Galilclaanse, Darwimaanse
of breudiaanse eivaring, dat wil zeggen sommigen onder hen zijn nog niet zo
lang geleden, evenals deze 'Groten' , op vooroordeel en betutteling gestoten.
Wat zij door deze ervaring zijn gaan vrezen is de terugkeer van datgene,waarvan
zìi de wetenschap moeizaam heeft weten te bevrijden. \og niet zo heel lang geleden bijvoorbeeld, heeft er in Nijmegen op het Ps>chologisch Laboratorium
een groep bestaan,die zich vanuit een uit Amerika geïmporteerd logisch positivisme teweer stelde tegen een door Thomisme en christelijk

geadapteerd existen

tialismo bewaakte 'zielkunde' . Men was toen in een concreet gevecht verwikkeld.
De psychologisch interessante vraag is echtei,of eenzelfde gevecht door een
nieuwe generatie nog met eenzelfde enthousiasme kan worden gevoerd. Er is in
dat opzicht wel wat veranderd m

het krachtenveld dat de wetenschap bedreigt.

Religieus vooroordeel en bevoogding behoren teveel tot een verleden en dogma-
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tische geslotenheid en verdeeldheid door belangen zijn nog steeds vijanden bij
uitstek van wetenschap, maar zij dienen zich thans wel aan in een vorm die om
een eigentijdse

analyse vraagt waarin met name de kortzichtigheid en overdrij-

ving van het engagement gecorrigeerd kan worden. In dat verband lijkt het van
belang, rekening te houden met de mogelijkheid, dat het vandaag de dag juist het
'academisch individualisme' is dat studenten irriteert. Met het oog op de verplichtingen die de huidige generatie studenten jegens de samenleving meent te
hebben, bestrijden zij zelfgenoegzaamheid, irrelevantie, macht en aristocratie
in de wetenschap, dat wil zeggen dat restant van een hiërarchisch denken, waarin
geprivatiseerde eruditie en bekwaamheid,
zamenlijke
richt

het nog steeds winnen van een ge-

inzet volgens coöperatieve beginselen, voor broodnodig

probleemge-

wetenschappelijk onderzoek. Dat de transgressieve oriëntatie op weten-

schap mede hierdoor gekenmerkt wordt,achten wij daarom waarschijnlijk, omdat
de diversiteit aan politieke opvattingen onder studenten te groot is om te
kunnen spreken van een partijpolitiek geïnspireerd dogmatisch standpunt. Er is
veeleer sprake van een zekere instemming onder studenten met wat bijvoorbeeld
Andrcski (1972) in de wetenschap critiscert; manipulatie door middel van descriptie, overdadig jargon, imponeergcdrag, sociale naïviteit, methodologische
filistcrij, kwantificeringscamouflage en verholen conservatisme, weggemoffeld
in zgn. objectieve begripsvorming. Of deze verzetshouding tegelijkertijd een
degradatie heeft bewerkt van wat Nisbet (1971) "the academie dogma" heeft genoemd (d.i. een stelsel van opvattingen, waarin het belang van kennis-zondermeer - gepaard

met onderwijs en geleerdheid, zoals deze van oudsher in wes-

terse landen zijn gecultiveerd en ondersteund door geloof in de inspirerende
geestkracht van de grote denkers uit de geschiedenis - zwaar wordt onderstreept
en verheven wordt boven practisch nut en toepasbaarheid) is inderdaad een belangrijke vraag.
We zullen nu deze toelichting op het mengsel van politiek en wetenschap
dat de theoriegerichte, transgressieve studenten nastreven, laten voor wat zij
is en ons wenden tot verdere bevindingen met betrekking tot de waarden, verwachtingen en gedragswijzen van de Nijmeegse studenten ten aanzien van de universiteit en de problematiek die zich daarin aandient.
Het op de practijk gerichtetransgressieve type sluit direct aan bij de
harde lijn in de oppositie. Hun oordeel over de opleidingssituatie isaanzienlijk
negatiever dan dat van het hiervoor genoemde transgressieve type. De ervaring
dat er aan hun verlangens nauwelijks tegemoet gekomen wordt, zodat hun waardenoriëntatie een extra versterking ondergaat, is een duidelijke bron van spanning,
waardoor er in deze groep meer studenten zijn dan waar ook,die tot politiek op-
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treden worden aangezet. Groot is hun getal niet. Meer dan de helft gebruikt geen
of een onbekende strategie, om aan de dispariteit tussen waarden en verwachtingen het hoofd te bieden. De transgressieve oriëntatie heeft in dit geval dus
duidelijk een meer activistisch karakter en in dat opzicht vormt dit type een
steen des aanstoots voor de universitaire overheid. Juist doordat in deze groep
een groot besef aanwezig is van de tekorten in de opleidingssituatie -een besef
dat vooral geconcentreerd is in de sociaal-wetenschappelijke studierichtingen,
zij het dat dit type studenten ook daar een minderheid vormt-, drukken zij vermoedelijk een heel eigen stempel op deze richtingen. Opvallend was, dat op de
HBO-inste11 ing waar wij deze transgressief op de practijkgerichte studenten ook
aantroffen -de "Kopse Hof"- een hoge discrepantie tussen waarden en verwachtingen nauwelijks aanwezig was. De tegemoetkoming aan verlangens met betrekking
tot meer practijkbetrokken

of maatschappijgericht onderwijs (eventueel on-

derzoek) is daar in elk geval groter dan op de universiteit. Dit doet de vraag
rijzen of de universiteit voor dit type studenten iets moet zien te realiseren
van wat in de zojuist genoemde HBO-instelling al in feite gerealiseerd is, 6f
dat deze studenten op de 'verkeerde' plaats zitten. Wij constateren in elk
geval dat de verschuiving van de laatste jaren een soort studenten heeft opgeleverd dat op de universiteit iets zoekt wat het niet krijgt. In dat opzicht
biedt een theoriegerichte, transgressieve oriëntatie meer perspectieven, omdat
de discrepantie tussen waarden en verwachtingen binnen deze oriëntatie veel minder scherp ligt. Overigens is het niet uitgesloten, dat de discrepantie-ervarin
bij het practijkgerichte, transgressieve type ook een gevolg kan zijn van de
reactie die er van universiteitswege op hun wensen en verlangens is gekomen.
Deze worden immers nogal eens voorgesteld als anti-wetenschappelijk en geïnspireerd door een overdreven verlangen naar practisch handelen. Hier kunnen wij
alleen tegenover stellen,dat de studiecapaciteiten van de transgressieve op de
practijk gerichte studenten zeker niet onderdoen voor die van hun collega's met
andere oriëntaties. Zij zijn zelfs een weinig beter. Hun energie

strekt zich

kennelijk ook uit over allerlei andere domeinen, waaronder dat van de studiedeelname zelf. Dit neemt overigens niet weg,dat zich in het kielzog van hun
pleidooi voor een meer practijkbewuste en maatschappijgerichte studierichting
studenten bevinden,die er geen been in zien om van de gelegenheid gebruik te
maken,hun eigen afkeer van methoden en technieken te camoufleren met deze op
zich legitieme verlangens. Toch zou het dan weer onverstandig zijn om dit type
transgressie daarom in zijn geheel te verwerpen. Juist
van dit type student buiten kijf zijn,

omdat de bekwaamheden

ligt de zaak gecompliceerder dan uit de
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reacties vaak blijkt. In een aantal gevallen is de wetenschappelijke staf dan
ook terug moeten komen op een te voortijdig geveld oordeel in deze. Het is immers nog niet zo lang geleden, dat studenten Nederlands die destijds erop aandrongen de literatuurstudie niet te beperken tot de literatuur met een hoofdletter, maar uit het oogpunt van meer maatschappelijke relevantie ook aan de
triviale literatuur aandacht te besteden, in het openbaar op dat stuk in het
gelijkgesteld werden en hun streven impliciet gehonoreerd zagen. Zo onverstandig was hun eis achteraf gezien toch ook weer niet. Dit alles neemt niet weg,
dat deze oriëntatie van studenten zonder meer grote problemen schept, wanneer zij
ertoe leidt vrij willekeurig in te spelen op een gespannen situatie, die deze
wensen en verlangens nu eenmaal creëren.en naar machtsmiddelen te grijpen. Van
de andere kant geeft het echter zonder meer stof tot nadenken, wanneer wij vaststellen dat de legitimiteit van bezetting als machtsmiddel niet door de meerderheid wordt betwist. Ook de doelstellingen van de studentenoppositie, doorgaans
feitelijk

gepropageerd door de transgressief op de maatschappij gerichte

student, zo blijkt uit onze gegevens, ondervinden opvallende steun. Dit alles
moet in onze ogen wel leiden tot een genuanceerder standpunt tegenover de wensen van deze studenten.
Aan de traditionele zijde, alwaar wetenschappelijke interesse, prestatieen beroepsgerichtheid niet worden geïnterpreteerd in het kader van een primaire
keuze voor de democratisering en politieke relevantie, bevinden zich die studenten voor wie de universiteit in voldoende mate garanties schept voor een
goede toekomst. Meer dan de helft van de tandheelkunde studenten en één derde
van de rechtenstudenten geven te kennen op een universiteit te zitten die hen
biedt wat zij vragen, Hun dadendrang op het politieke vlak, ook waar dit de conventionele universitaire politiek betreft -verkiezingen- is gering. In dat opzicht blijkt de waardenoriëntatie bij te dragen tot arbeidzaamheid en
tevredenheid met de situatie zoals die is. Vandaar dat deze studenten een stabiliserende invloed hebben. Daar staat echter tegenover, dat in tegenstelling
tot vroeger dagen, zich het student-zijn niet meer rond deze groep van traditionele studenten afspeelt. Dat

hangt samen met hun minderheidspositie in die

studierichtingen waar de afbraak van het traditionele studentendom het eerst inzette -letteren, sociologie, psychologie, e.d.- en hun meerderheidspositie op
die faculteiten die hun aantrekkelijkheid voor de transgressief ingestelde, op
links-politieke opvattingen georiënteerde studenten verloren hebben. De vraag
is of dit geen verhoudingen in het leven roept, die op den duur zullen leiden
tot het ontstaan van twee werelden, die geen contact meer met elkaar onderhouden,
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maar die straks ucl v»eer met elkaar te maken zullen krijgen, wanneer ieder van
uit zijn vakbekwamheid gaat deelnemen aan het maatschappelijke leven. Het feit
dat bijvoorbeeld de socioloog en de medicus in twee gescheiden uerelden zijn
opgeleid, zal dan inbelangiijkc mate verantwoordelijk gesteld moeten worden voor
de geringere bereidheid om eikaars normen, gedragingen en houdingen -ook op het
terrein waarop ieder verantwoordelijkheid draagt voor de inrichting van de sa
menleving- ter discussie te stellen en waar nodig aan te passen aan het veran
derde maatschappelijk bewustzijn. Het ligt dan ook voor de hand, dat in de naas-*
te toekomst de gezondheidszorg en de rechtspleging aan de ene kant en de wel-

*

zijnssector aan de andere kant -om ma ir een paar voorbeelden te noemen- zodanig |
ingericht en bemand zullen Koiden,dat er

яп enige coöidmatie op tal van ge-

|

ï

bieden, waar dat al bij oppervlakkige beschouwing nodig is, geen sprake zal

i

zijn.

I
\oor de studenten uit traditionele kring voor wie wetenschap een belang-

rijk oriëntatiepunt is vooi hun huidige deelname aan het universitaire leven

-5

is de situatie minder roosklcuiig dan voor hun op de beroepspractijk en maatschappelijke dienstvei lening gerichte collegi's. üeze theoriegerichte, tiaditionclc oriëntatie komt relatief veel voor bij rechten en tandheelkunde. Daai
ervaren deze studenten evenwel een duidelijk tekoit in de manier waarop aan hun
veilangcns tegemoet gekomen wordt. loch leidt deze ciitiek m e t tot een ïebels
optieden. l\at hun handelwijze

betreft verschillen zij nauwelijks van hun op de

maatschappij gerichte traditionele studiegenoten, \andaar dat deze giocp traditionele studenten m

zijn geheel geen probleem betekent voor de universiteit.

Dat hang ook samen met het relatief rooskleurig beioepsperspectief en de nog
vrij duidelijk omlijnde maatschappelijke identiteit van de studenten in de door
traditie gekenmerkte studierichtingen. Dit betekent natuurlijk niet, dat er in
de medische en rechtenfaculteit helemaal geen transgressie heeft plaatsgevonden.
Onze gegevens zijn in dat opzicht duidelijk genoeg (opvallend is echter wel het
totaal ontbreken van het practijkgerichte, transgressieve type op tandheelkunde),
Bovendien is er in het verleden ook vanuit deze faculteiten hier en daar aansluiting gezocht bij de studentenbeweging, \andaar dat zelfs m deze studierichtingen opvallend veel msteiiming te vinden was met de doelstellingen van de acties in
de jaren 1974-1976. Vast staat

echter dat er in een klimaat, gedomineerd door

traditionele waarden en gestructureerd door relatief duidelijke eisen aan inzet
en intellectuele kwaliteit -dat geldt sterker voor medicijnen dan voor rechten,
in deze laatste studierichting bestaan er dan ook duidelijke rendementsproblemen, zo blijkt uit onze gegevens over studiesucces-, gemakkelijker verweer mogelijk is tegen een eventuele inbreuk op de gevestigde opleidingsorientatie van-
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uit politiek geïnspireerde waarden. Uit dit gegeven kan de universitaire overheid moed putten, m die zin, dat een strak programma met duidelijke eisen en
garanties voor een erkende positie in de beroepsstructuur nog altijd een afleidende werking heeft op de oppositie. Zoveel is zeker, dat men daarmee ook
politieke idealen dient en niet zuiver en alleen wetenschappelijke, daarvoor is
de concentratie van rechtse opvattingen in deze studierichtigcn te sterk.
De student

een probleem

voor de

umversztebt

Door de zojuist geschetste heroriëntatie op de universiteit is de student
vandaag de dag een opvallend probleem voor de universiteit geworden. Dat is niet
altijd zo geweest, zelfs niet ten tijde van vergelijkbaar grote problemen aangaande de maatschappelijke identiteit van de student. In de dertiger jaren bijvoorbeeld wist men ook geen raad met de toevloed aan intellect. Er heerste ook
onder academici grote werkeloosheid. Opvallend was echter, dat toen de
ten zelf

studen-

het initiatief moesten nemen (uitgaande van het Nederlands Comité van

de International Student Sejvice) tot een studie van de werkeloosheid onder
academici, uitgevoerd door een op 28 oktober ІЭ^З officieel geïnstalleerde commissie ondci voorzitterschap van Mr. J. Limburg, Zelfs in een tijd van zichtbaar -op dat moment ook duidelijk door deze commissie vastgestelde- hoge nood,
was de student met het

oog

op

zijn toekomstige plaats in de samenleving

geen voorwerp van zorg. Wat we hier en daar wel aantreffen is een bekommernis
om het morele wel en wee van de student en om zijn algemene beschaving. Deze
laatste factor mocht indertijd -dat was nog in 1919- het eventuele tekort aan
intelligentie compenseren. Dat is karakteristiek voor de houding van de universitaire bcleidsinstanties. De houding van de universiteit ten aanzien van de
studenten veranderde pas,toen maatschappelijke ontwikkelingen in de vijftiger
jaren een voor de constellatie van dat moment transgressief element hadden opgeleverd. de bcroepsoriöntatie. Volgens Pinner (1963) raakte de student van
statum oriented' meer en meer 'vocation oriented' , hetgeen de universiteit vanaf 1950 steeds sterker in de richting dreef
instituut. Het 'vak' dat men studeerde, werd

van een beroepsgericht opleidingsvan die tijd af ook steeds meer

een punt waaromheen de studenten zichgingeroiganiseien. Dat kwam vooral door
het toenemend aantal 'nihilisten' en spoorstudenten,die zich een duur verblijf
aan een door studentikoze vormen van vermaak overheerste universiteit niet konden veroorloven en een zakelijke relatie met de universiteit nastreefden. Van
die tijd af wordt de universiteit een beleidsinstrument in het streven naar
economische expansie. Zij moet zich nu gaan bezighouden met een geplande en
niet langer meer stand afhankelij ke recrutenng. Haar wordt nu de organisatie
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van gepaste voorzieningen voor het nuttige en gewenste intellect op de schouders gelegd. Het welzijn van de student wordt een taak van de universiteit. Van
die tijd af wordt de student een probleem voor de universiteit. Toch is er nog
geen sprake van een nieuwe conceptie ten aanzien van de student. De groeiende
beroepsonentatie zorgde wel voor fricties en voor waarschuwingen in de richting van de reële dreiging, dat beschaving en een standgebonden levensstijl
het zullen moeten afleggen tegen een of andere vorm van "klasse-bewustzijn".
Wij weten uit de geschiedenis dat dit conflict aanvankelijk vooral in

^

de studentenorganisaties zelf, is uitgevochten. Tegelijkertijd komt de student
evenwel, zoals we al hebben aangegeven, tegenover de overheid te staan. Maar, ire
tegenstelling tot bijvooibecld Frankrijk, waar de status van hoogleraren en an- ?
der wetenschappelijk personeel sinds lang aanzienlijk lager ligt dan m ons land,
zit er hier nog altijd de universiteit en haar autonome hooglerarencorps tussen.
In dat opzicht is dit corps bij uitstek geschikt om studenten in hun serieus gevecht om een onafhankelijke universiteit in een industriële samenleving te hulp.
te komen. Opvallend is echter, dat zodar de democratiSermgstendens van het
platform der landelijke studentcn-politiek naar de universiteit en haar diverse
organisatie-eenhcden woidt verlegd, de hoogleraar gaat delen in de critiek op
de univeisitaire bestuursstructuur. Een aantal onder hen staan immers,hetzij
als bestuurders hetzij als voorstanders van het hierarchische piofessionele
model, de

proeftuin der democratie' die de studenten van de universiteit wil-

len maken, in de weg. Voor 'professioneel despotisme' is geen plaats meer. Aan
de afzijdigheid van studenten, zoals die ook nog eens in de wetswijziging van
1960 onaangevochten geregeld was, moest hoognodig een einde komen. De studenten
gaan een dubbele politiek voercn^ie uiteindelijk de verhoudingen danig zal verstoren. Enerzijds verzetten zij zich tegen de overheidsbemoeienis met de organisatie en de positie van de universiteit, die in wezen al m haai autonomie bedreigd woidt, zowel door de gestage opbouw van een ambtelijk gestructureerd personeelsbestand (met rechtspositionele regelingen ontleend aan het ambtenarenstelscl en niet aan een of ander wctenschapsorganisatonsch ethos),als ook door
de van overheidswege gecontroleerde geldelijke voorzieningen. Anderzijds verzetten zij zich tegen de hoogleraren die hun 'vrije ondernemerschap' maar moeizaam
willen prijsgeven. Bovendien begint de coalitie die hier en daar tussen studenten en leden uit de hoogste geledingen van het wetenschappelijk corps bestond,
uiteen te vallen

door

de onduidelijke positie die de hoogleraren inne-

men. Zij worden immers meer en meer gedwongen eieren voor hun geld te kiezen
en in de prob lanen, diede regering heeft met de financiering, het rendement en de
'in- en uittrede-bewakmg'op de universiteit,te delen. Dit wantrouwen ontstond
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vooral naar aanleiding van de onduidelijke status van het "Groene boekje".
Thans gaat de studentenoppositie een periode in vol verdachtmakingen over en
vveer. Conflicten worden uitgelokt, kleinigheden worden bron van scherpe critiek,
de verhoudingen rancuneus.
In dit klimaat worden concrete acties elders m het land voor Nijmegen
aanleiding tot massale steun aan eisen aan het aders van de universitaire
overheid. De universitaire overheid vindt een menigte studenten tegenover zich,
die in de eerste de beste politiek geladen daad van diezelfde universitaire
overheid -de uitnodiging van Seda, minister in het kabinet Suharto- een aanleiding ziet de hoogleraren ter verantwoording te roepen. De studentenoppositie
wordt echter zo irritant in de ogen van het toen nog door een of twee hoogleraren

vertegenwoordigde gezag, dat deze ertoe worden gebracht de studenten

machtsmisbruik te verwijten

en dat m niet mis te verstane bewoordingen. Het

probleem dat de studentenoppositie toen stelde weid heel even gereduceerd tot
een m een vlaag van woede ietwat onkies afgeschilderde vorm van onfatsoenlijk
gedrag, waarvoor een hoogleraar

zich verplicht voelde zich bij de Heer Seda te

verontschuldigen. Dit incident tekent de toeranal13c verhoudingen ten voeten uit.
Sindsdien is de student een probleem gebleven, dat in termen van onfat-

lijk

soenlijk gedrag, onredelijke veeleisendheid, laakbare strategieën en dema->thogogische methoden kon worden en ook weid afgeschilderd. Daar was ook vaak s
alle aanleiding toe. De zaak waar het werkelijk om ging, is er echter

er

door verduisterd. Deze heeft alles te maken met de immense taak om een grote
hoeveelheid studenten die de umvcisiteit overstroomt met allerhande eisen
op allerlei gebied, adequaat op te vangen en om te vormen tot verantwoordelijke
beoefenaren van wetenschap en taakbewuste bekleders van maatschappelijke luncties m een tijd die geen raad meer weet met de toevloed aan intellect. De studenten vragen rechtstreeks van de universiteit maatschappelijke identiteit,juist
nu dit goed schaarser en schaarser begint te worden.De legitimatie van een zodanige voorbereiding op het maatschappelijk leven als tijdens de hogcic
scholing plaatsvindt, wordt steeds minder gedragen door studentenorganisaties,
beroepsgroepen en de diverse levensbeschouwelijke en politieke instituties. In
dat opzicht is de cultuurcrisis van de zestiger jaren een waarlijke crisis,
niet slechts van normen en waarden, maar vooral van uitzicht op de toekomst,
concreet, m

termen van het waarom en waartoe van dit alles. De universitaire

arena wordt de plaats waar studenten Ьга et nunc zicht willen verwerven op
hun toekomstige functie. De unversitcit krijgt hiermede een taak toebedeeld
die zij slechts m heel beperkte mate als de hare ziet, gewend als zij was
dit probleem door te verwijzen naar de extracurriculaire activiteiten van stu-

518

BESLUIT

denton en de organisaties die deze hadden opgeleverd en geiend als zij was om
deze zaak op zijn beloop te laten, aangezien de samenleving daar primair de
zoig voor draagt. Met behulp van deze ti\ee heeft de student zich immers altijd
kunnen redden. Tot in de tweede helft van de zestiger jaren werd er naar studen
ten gekeken en zijn ei nogal w t voormannen uit de studentenbeweging van die
tijd aangezocht voor belangrijke functies in de pers en voor de bemanning van
nieuw ontwikkelde kadeis op de universiteit, in de beleidssector, de welzijnszor
e.d. In dat opzicht -maar daar komen we straks nog op terug- heeft de ontwikkeling van de laatste jaren een ongunstige wending genomen.
De situatie zoals die nu gegroeid is, vertoont in elk geval alle kermicrken
van onmacht. Duidelijke beleidsindicaties zijn niet voorhanden. Men weet deze
noch uit de motivaties vin studenten zelf,noch uit de doelstellingen van het
hoger onderwijs te destilleren, t-conomisch dirigisme leveit voorlopig slechts
stiengc randvoorwaaiden op. Maar de bereidheid om op een dergelijk Haags compas
te varen is niet erg groot. Toch kan de universiteit,mede door de gepolitiseerd
onentatie van de studenten ei zelf niet onderuit in een op matiging gericht
maatschappelijk k^der op te komen vooi haai eigen idealen. De geschiedenis van
de aigcJopcn vici jaar leert ons echter, dat de studenten geen al te bereidwillige partners meer zijn in de speurtocht naar een nieuw ideaal. De ideologische
lase waarin de studcntcnoppositie zich thanb bevindt, heeft een vcidecldc oppositie opgelexeul,die het streven naai macht en invloed erg gecomplicceid heelt gemaakt

Bovendien weerspiegelt deze vcideeldhcid de geschonden uni

versiteli die haar doelstelling kwijt is en slechts op gcbcurtcnissen reageert.
Men kan alleen maar hopen,dat de problematische houding van de universiteit tegenover de studenten niet moedwillii, verstel kt woidt vanuit de critiek, die er in het kielzog van de bezuinigingen op de unneisiteit en haar rendement-wordt
geleverd. De huidige situatie leent zich immers zeer goed vooi onterechte verbijten. In plaats van gewoon te

aigumenteren, dat er bezuinigd moet worden, wor-

den de zaken soms zo vooigestcld, alsof ei in het verleden altnd al ten onrech
te zoveel geld voor het liogci onderwijs is uitgetrokken. Ir wordt, zo lijkt het
naarstig een zondebok gezocht voor liet uitgebleven rendement.

Herstel van

de bctiekkingen is evenwel m e t gediend met het aanwijzen van één schuldige en
nog mindei met het breed

uitmeten van de onhoudbare situatie op dt1

moment,

zondei de geschiedenis te vermelden. En zo ei aandacht voor de geschiedenis is,
dan mag men deze niet vcihalen op één partij uit het conflict.
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De studert

heeft problemen met zijn

SI 9

vol

Het zal weinig verwondering wekken, dat de bovengeschetste wordingsgeschiedenis van de problematische houding tegenover studenten zijn weerslag heeft
gehad op de manier waarop de student tegenwoordig tegen zijn rol aankijkt. Op
dit punt m

onze terugblik wordt het moeilijker de ontwikkeling te schetsen. Er

is namelijk vanaf het begin van de zeventiger jaren enige wijziging gekomen m
de spanningsverhouding tussen

studenten(beweging), universiteit en samenle-

ving, welke vooralsnog moeilijk te beoordelen is.
hij hebben er al op gewezen, dat de oppositie in de zestiger jaren optimistisch getint was. Zozeer zelfs, dat de enthousiaste en massale deelname meer
met een dergelijk gevoel van optimisme te maken had dan met een duidelijke politieke visie. De studenten zagen in het democratisei mgsstreven een opening naar
de toekomst, een nieuwe rol in nieuwe kaders, Er heerste een soort euforie over
het verwachte einde van de 'vervreemding' . Dit woord vormde immers de sleutel
tot het gevoelen van die dagen.
De typering van de toemalige

gevoelens

met

deze term sluit niet zozeer

aan bij het veel bctuistc wetenschappelijke gehalte van dit begrip als wel bij
de connotatie,dat ei bij de jeugd verwachtingen leefden, idealen en verJangens,
maar dat de redliseringsmogelijkedcn geblokkeerd waren. Daarom gaan vervreemding
en optimisme hand in hand. Men weet immers waarnaar men streeft, alleen is het
duidelijk, dat dit streven niet door iedereen gedeeld wordt en uit dien hoofde
wordt tegengewerkt. In de situatie van vervreemding kan men schuldigen aanwijzen. Niet de verlangens die men heeft, maar de obstructie die er gepleegd bordt,
is verantwoordelijk voor het ge\oe]en er buiten te staan, 'vervreemd' te zijn.
Zodra in een dergelijke situatie machthebbers gedwongen worden nieuwe kadeis te
aanvaarden,die kunnen zoigen voor een betere realiseringsmogelijkhcid van gekoesterde verlangens, gedeeld door velen en verwoordbaar m termen van een gewenste afbraak van het bestaande, is er alle reden tot enthousiasme. In dat opzicht is ciitiek vaak al voldoende om een hele massa op de been te brengen,
mits er idealen zijn, mits er hoop is op een duidelijker plaats in de samenleving.
toelnu, die hoop was er op het einde van de zestiger jaren. In de ogen van de
studenten had de samenleving een nieuwe impuls nodig en de universiteit kon uitstekend dienst doen als een plaats om deze nieuwe impuls te articuleren, te beproeven en om te smeden tot een duidelijke taak voor de intellectueel m de samenleving. Vooral natuurlijk voor dat type dat van het beschouwen van de samenleving, en het ondei zoeken van de voorwaarden tot de opbouw van een nieuwe maatschappij een beroep wilde maken.
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Het is moeilijk te zeggen wat precies verantwoordelijk gesteld moet worden

voor het groeiend besef, dat de zojuist genoemde hoop een ijdele hoop is. Een
paar zaken kunnen we nu wel opnoemen. Een eerste opvallend gegeven in de zeventiger jaren is de tanende spankracht van de westerse economie die aan menig
ideaal, alleen al op basis van een eenvoudige becijfering, haar realistisch
karakter ontneemt. Het politieke standpunt dat men inneemt,blijkt slechts ten
dele van belang bij de weergave van de economische situatie. De zaak ligt veel
gecompliceerder en in haar zichtbare vorm veel duidelijker. Een ongebreidelde
groei van de onderwijsuitgaven -om het daar even op toe te spitsen- is zonder
meer niet mogelijk. Een tweede punt is de groeiende werkeloosheid. Dan is er
nog een andere zaak. De hogere scholing schept een reservoir aan intellect,
waaruit naar willekeur gekozen kan worden. Daar komt nog bij dat de snelle opeenvolging van veranderingen, vernieuwingen in de samenleving en de gestage
productie van alternatieve levenswijzen, bewustmakingsprocedures, opvattingensystemen en subculturele nonnen in deze pool
doen uiteenspatten in

aan intellect, idealen hebben

bontgcschakccrdc fragmenten. Tegelijkertijd is

er die ene weg van tentamen naar tentamen, van college naar kamer, van boek
naar bock gebleven. Maar dat niet alleen,die weg is onbegaanbaarder dan ooit en
iedereen is onzeker over het eindpunt: de staat, de universitaire overheid, de
studentenoppositie, de student zelf. De term die hiervoor bij wijze van samenvatting gebruikt kan worden is 'anomie' . Over de problematiek van de vervreemding is die, welke door een anomische situatie wordt gecreërd, als het ware
heengeschoven. De anomie is gekomen nog voordat de vervreemding was verdwenen.
Het teveel aan verlangen en de wijze waarop er op is ingespeeld, heeft een onaantrekkelijke onzekerheid geschapen. Onaantrekkelijk, omdat zij geen eigenschap is van het individu, maar van de kaders waarin het leven moet. Dat geldt
in hoge mate voor studenten, omdat het echec van het beleid ten aanzien van de
universiteit zó evident is, dat er onsmakelijk op de man gespeeld kan worden
om het te doen lijken alsof de problematiek een kwestie is van mentaliteit en
instelling van de leden van de universitaire gemeenschap. Toch is de geschiedenis van het ontstaan van dit weinig aanlokkelijke beeld, dat niet alleen de
studenten plaagt, lang niet zo klcinzielig en kleinmenselijk als het wordt voorgesteld in de negatieve berichtgeving over het hoger onderwijs en zijn nut voor
de gemeenschap. Daarvoor zijn de stappen die er in het verleden ten aanzien van
de structurering van het hoger onderwijs zijn gezet, duidelijk en weloverwogen
genoeg geweest om ze met inachtneming van wat destijds niet kon worden voorzien,
te corrigeren. Het gaat niet primair om een probleem van cen tanend arbeidsethos, kwaliteitsverslechtering en studentenoverlast op de universiteit. Het
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hoger onderwijs kan eenvoudigweg m e t meer uitsluitend fungeren als een beleids
instrument voor de productie en instandhouding van een al te uitgebreid arsenaal
aan strikt economisch dienstbaar intellect, gestroomlijnd door een juiste balans
tussen vraag en aanbod. Dat moet in de eerste plaats worden erkend. Ook moet
moet men niet doorgaan met de universiteit af te schilderen als het oord bij
uitstek, waar de jeugd de distinctieven verwerft die haar meer uitzicht bieden
op statusverlenende functies. Een waarderingsverandering ten aanzien van andere
dan intellectuele beroepen alsmede een waarderingsverandering -in de samenle
ving als geheel- ten aanzien van andere opleidingen dan de universitaire en
de honorering van deze verandering in een gewijzigde beroepenhierarchie,opent
meer peispcctieven. En op die gebieden waar de universiteit nog met succes
maatschappelijke identiteit aan studenten verschaft -op de medische en juridi
sche faculteiten en daar waar zij wetenschappelijke onderzoekers pur sang af
levert -mag zij wel iets van haar arrogantie verliezen. Mocht het zo zijn, dat
op deze manier het vraagstuk van 'studerend \ederland' tot een algemeen jongerenvraagstuk wordt, dan is dat ons inziens een verbetering.
De posbtte van studenten
егдеп
persoon

aan de universitert

levert

problemen

op voor de

De gewijzigde positie van de student, waardoor deze voor zichzelf een pro
bleem wordt, heeft aantoonbare consequenties voor de persoonlijke problematiek
waarin de student verkeert en de belangen die hij op dit punt verdedigt. Het
onderzoek naar de persoonlijke belangen van studenten bracht dan het licht, dat
wij niet in verontrustende mate gebruik maken van drugs e.d. Ook hebben ζ ij-tenmin
ste in 1974-1975- geen ernstige financiële problemen. Het gebruik van alcohol
bij studenten houdt gelijke tred met cen toenemend

riskant gebruik, maar

de ernst daarvan is op basis van onze gegevens moeilijk te beoordelen. Wel konden wij aantonen, dat de contactuele sfeer een belang vertegenwoordigt waar de
studenten, nu zij de'inkadermg'm een georganiseerd studcntengezelligheidsleven
moeten ontberen, op een individuele wijze voor moeten opkomen. De contactuele
vaardigheid blijkt van invloed te zijn op de omvang van de relatieproblematiek.
Voorts blijkt deze vaardigheid te zijn ingebed in een positieve zelfbeoordeling,
een duidelijke zelfaanvaardmg en een beleving van het bestaan als zinvol. Vooral
dit laatste is van belang,omdat op dit punt de hedendaagse student vrij spoedig,
zodra hij de universiteit is binnengegaan, m moeilijkheden komt.
Het belang van de contactuele sfeer wordt nog eens extra onderstreept door
het opvallend verschijnsel, dat in een jaartijds ruim de helft van de studenten
een partner -vriend of vriendin- heeft,waarmee hij of zij het type intense
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betrekkingen onderhoudt dat met de term los/vast vriend of vriendin wordt ge
associeerd.
Deze kenmerken van de persoonlijke sfeer -de belangrijke rol van de z m loosheidsbeleving, de kleinschaligheid en de nauwe verwevenheid van sociale in
tegratie met de m het zelf gewortelde contactuele vaardigheid- zijn in feite
een

uitvloeisel van de ontwikkelingen, zoals die al uitvoerig -ook m deze

terugblik- zijn geschetst. De vraag is of studenten m ernstiger mate dan an
dere jeugdige leden van onze samenleving met

zinloosheid- en relatie

problemen te maken hebben. Op dat punt is voorlopig geen vergelijking mogelijk
gebleken. Maar daar gaat het ook niet om. De negatieve beleving van de univer
siteit en het studentenleven als een bron van persoonlijke problematiek is in
elk geval aantoonbaar aanwezig. Het enige wat daar tegenover staat is,dat deze
beleving vaak negatiever uitvalt voor die studenten die vanuit een links poli
tieke visie- geconcentreerd in de studierichtingen met een onduidelijk beroeps
beeld- aan het hoger onderwijs deelnemen. Dat wil dus zeggen dat het in deze be
leving vooral ook om een beoordeling gaat van politieke aangelegenheden m de
universitaire arena en daarbuiten, zozeer zelfs, dat wanneer deze politieke
visie in daden wordt omgezet en aanleiding geeft tot activistisch optreden op
de universiteit, de zinloosheidsproblematiek als minder scherp wordt ervaren. He
zou natuurlijk te ver gaan het activistisch optieden te icduccien tot een stra
tegie om aan de zinlooshcidservaring te ontsnappen. Daarvoor gaat het in dit
optreden te duidelijk om politieke doelstellingen en aanwijsbare -van de studen
uit gezien tenminste- tekorten m de opleidingssituatie. Dit sluit echter niet
uit dat een гпаг

ъаиееі
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strategisch moment geen rol speelt. Inertie en

apathie vormen vandaag de dag een reële bedicigmg, waaraan de student kan proberen te ontsnappen door zich in te zetten voor een collectief üocl.
De vergruvsde

ипг

егагьегЬ

Onlangs vertelde een docent die ondcruijs geeft aan prekandidaten ons, dat
ruiar zijn vcmocden iedere student op een universiteit toch nog iets leert, ondanks
alle verdeeldheid die er heerst

hij leert af om vraagstukken onmiddellijk te

evalueren in termen van goed en kwaad, hij leert daarentegen de vaardigheid aan
een functionele analyse van een probleem te maken, zodat er een rationele op
lossing geboden kan worden, gegeven een bepaalde doelstelling,
leert hij, als een Jlgemene

tenslotte

houding, afstand te nemen, hij leert bezonnen

heid. In dat opzicht is de universiteit nog steeds een eenheid -zo vermoedde
hij- en geen vergruisde institutie. Лап deze observatie zitten echter nogal wat
haken en ogen, waaruit toch blijkt dat de wens weer eens de vader van de ge-
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dachte is. Dezelfde zegsman verwachtte namelijk dat hij, zodra hij in studentenkringen lucht zou geven aan zijn vermoedens, de kous op de kop zou krijgen en
voor een traditioneel ingesteld wetenschapsman zou worden uitgemaakt. Uit
deze verwachting blijkt al hoezeer er getwijfeld wordt aan de

haalbaarheid

van een gemeenschappelijk standpunt ten aanzien van een door non-evaluatieve, doel-midde] analyse geschraagde practijk, die van voldoende distantie
getuigt. Wij vonden dit relaas typerend genoeg om hier te memoreren. De
vrees dat bovengegeven beschrijving van wat

allen op een universiteit

zou moeten verbinden, kan worden gedoodverfd als traditionalisme en is tekenend voor de huidige situatie. De vrees, waarvan onze zegsman sprak, is niet ongegrond. Men zou het met studenten eens kunnen worden over de onbruikbaarheid
van de polariteit goed en kwaad, maar dat mag volgens de politiek geînspireerden
onder hen niet leiden tot de algehele verwerping van evaluatieve standaarden.
Men zou accoord kunnen gaan met de wenselijkheid van een functionele analyse
van een probleem, maar over de doelstellingen die men met een oplossing beoogt,
zal men zeker discussie eisen; distantie zal men misschien m e t afwijzen, tenzij deze riekt naar ongeengagcerdheid, zij wordt zeker afgewezen, wanneer het
op een afstand staan betekent, dat men zich schaart bij de "гппег

сггсіе"

van

wetenschappers,die tesamen wel afstand nemen van een bepaalde zaak, maar dan
toch onderling een clubje met eigen belangen vormen. Alleen al op het punt van
de meest wenselijke houding bij het bedrijven van wetenschap is er van vergrui
zing sprake. Het transgressieve element dat in de loop van de zestiger jaren
in studentenkringen tot ontwikkeling is gekomen, heeft de wetenschappelijke
practijk binnen een maatschappelijk kader proberen te plaatsen, hetgeen onver
mijdelijk met zich meebrengt, dat de maten waarmee m dat domein gemeten wordt,
mede van invloed worden op de taakopvatting en het verantwoordelijkheidsbesef
van de wetenschapsbeoefenaar. Dit heeft ertoe geleid, dat de universitaire ge
meenschap, waaronder de studenten, de belangenstrijd die er in dat breder ver
band wordt gevoerd, de poorten van de universiteit heeft binnengehaald, waar
door de vergruizing een feit is geworden. De vraag is natuurlijk, of het anders
kan, of een opdeling van zelf·= dat ene "wetenschapsbedrijf" m belangengroepe
ringen te vermijden is, wanneer de samenleving eenmaal de poorten van de Съ

гіаз

Acadermaa is binnengehaald.Zoveel is zeker dat het ethos, dat lang garant heeft
gestaan voor de nodige distantie en voor het a-politiek beoefenen van de weten
schap mede ten gevolge van de verschuivingen in het spanningsveld student, uni
versiteit en samenleving,aan een herformulering toe is. Het is te verbrokkeld
om nog een basis te verschaffen aan de huidige wetenschappelijke practijk en
scholing. Juist omdat het hier niet uitsluitend gaat om een wetenschapstheore-

Ь^
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tisch probleem, maar ook om een organisatorisch kenmerk van de academische ge
meenschap, kan er met recht van vergruizing gesproken worden.
De schets van de vergruisde universiteit zou onvolledig zijn, wanneer wij

;

niet de feitelijke geconstateerde opdeling van de universiteit in minstens
twee duidelijk te onderscheiden 'werelden' waarin de studenten leven, zouden

1

memoreren. De politieke opvattingen van studenten hebben zich opvallend duide- Î

1
lijk verschanst achter
twee soorten studierichtingen. Aan de ene kant de so- |
ciale wetenschappen,
waar de veranderingsgezinde studenten hun heil zoeken; j
aan de andere kant de studierichtingen die van oudsher een in de achting van de |
Nederlandse burger verankerde machtige positie hebben ingenomen in de universitaire constellatie (ook daarbuiten) aiwclke die studenten aantrekken die

deze

macht niet zullen doorbreken: de juridische en vooral de medische faculteit.
De gezondheidszorg maar ook de rechtspleging en algemeen bestuur kunnen zich

1
1
dan ook verzekerd weten van loyale studenten, terwijl de faculteit der sociale J
Ì
wetenschappen door even loyale studenten wordt gefrequenteerd in die zin, dat

|

ze er een bevestiging zullen zoeken van hun veranderingsgezindheid en trans-

¡

gressieve oriëntatie en in dat opzicht gevangen blijven in de 'clan der socio- ;
logen' . Dat is de feitelijke situatie van dit moment. Gelet op de politieke

5

waardenoriëntatie treft men in een deel van de universiteit, op een domein dat *
in velerlei opzicht aan verandering toe is -althans, er is zeker overeenstemming te vinden over zaken die er in de gezondheidszorg bijvoorbeeld veranderd

*

dienen te worden- een type student,aan dat \an huis uit zorg zal dragen voor
bestendiging van de gegroeide verhoudingen; in een ander deel dat juist gediend
zou zijn met tegenspel vanuit een geheel andere, meer behoudende politieke vi-

s

sie, treft men slechts studenten aan,die wat hun globale waardenoriëntatie
betreft, niet veel zullen bijleren.

Van een eventuele confrontatie van deze

twee visies met elkaar hoeven we geen al te hoge

venvacht ing te hebben, gezien v

de lage organisatiegraad bij studenten. Het is natuurlijk niet eenvoudig de ge-ü
volgen van deze situatie -die van vrij recente datum is- te schatten. Dat vergt i
een diepgaande studie van de processen die aan de vorming, modificatie en instandhouding van opvattingen-systemen ten grondslag liggen. Beide soorten op-

t

vattingen raken immers door een voortdurende confrontatie met de realiteit vermengd met bijvoorbeeld de eisen die de beroepsuitoefening alleen al stelt, en

j

dat kan betekenen, dat de grote afstand tussen beide, die tijdens de studietijd-.
zo evident is, afneemt. Dit neemt echter niet weg dat op dit moment de jongere- ;
jaars van de Nijmeegse Universiteit vooralsnog moeite zullen hebben om een brug"
te slaan tussen de twee werelden

waarin ze leven, omdat deze zowel wat

l
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de houding ten opzichte van de samenleving als die ten opzichte van de universiteit betreft,ver uit elkaar liggen.
In de probleemstelling memoreerden wij ook de vergruizing ten gevolge van
de vele tegenspraken in het overheidsbeleid

Uit de historische beschouwing moge

blijken, dat de tegenstellingen waarvan wij spraken in de meeste gevallen
een gevolg zijn van de ondoordachte prioriteit die er aan hoger· onderwijs is gegeven, waar het erom ging m

te spelen op de ideologie van economische

groei, gelijke kansen voor iedereen, emancipatie en algehele vooruitgang door
hogere scholing. De universiteit kreeg die speciale plaats juist vanwege de bij
de wet geregelde dubbele taak om enerzijds op te leiden voor maatschappelijke
dienstverlening en anderzijds voor wetenschappelijk werk. Toch kan de gewraakte
overproductie aan intellect natuurlijk nooit met recht en reden afgeschilderd
gorden als een falen van het beleid. Er kan unmers moeilijk bezwaar gemaakt worden tegen een gedegen scholing van de jongere generatie. Juist doordat nog niet
precies duidelijk is welk gevaar er dieigt, nu de opvang van studenten in cen
adequaat ondervvijsprogramma en de noodzakelijke stimuleering van onderzoek door
het treficn van goede voorzieningen,beide in de knel komen, heerst er grote onzekerheid ten aanzien van het te voeren beleid. Een gedegen hogere scholing van
steeds grotere groepen jongeren blijft nastievenswaard, ondanks het onduidelijke
economische nut. Tegelijkertijd wordt er door sommigen wel al van uitgegaan, dat
men op de universiteit niet toekomt aan een goed gecoördineerde vorm van onderzoek, hetgeen een vlucht in

para- of semi- universitaire instituten tot gevolg

heeft. Zo wordt de vergruizing zichtbaar in het letterlijk uiteenvallen van de
universiteit in één grote, hier en daar verspreide leerschool met daarbuiten
diverse onderzoekscentra. Fr bestaat zelfs grote kans, dat de taken van de wetenschappelijke staf in die z m zullen worden opgesplitst.
Len waardering van de vergruisde universiteit is nog nauwelijks te geven.
Deze beschrijving stemt sommigen wat somber, terwijl anderen er het begin in
zien van een breder kader voor een adequate differentiatie van de vermogens van
mensen, al naar gelang instelling en behoefte.
koestert, groot zal de taak zijn

Welke verwachting men ook

aan elkeen, hoe ook opgeleid en hoezeer be-

kwaam in wat dan ook, een plaats te geven als zelfstandig, critisch individu
dat daadwerkelijk tot samenwerking met en rechtvaardiging van ieder ander in
staat is.
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: STEEKPROEFVERSLAG

In het onderhavige onderzoek werden een zestal steekproeven getrokken
(voor een overzicht zie p. 234 e.v.)· Voor steekproef 1, 2 en 3 werden -a-select·
studenten gekozen uit het adressenbestand van de KU over zes

studierichtingen:

sociologie, psychologie, pedagogiek, nederlands, rechten en tandheelkunde. Het
bleek niet uitvoerbaar de representativiteit van deze steekproeven aan de hand
van populatiegegevens te controleren.
Uit een analyse van de nonrespons (N = 145), die voor steekproef 1 werd
uitgevoerd, bleek dat 72% van degenen die niet hadden geantwoord, onnavolgbaar
verhuisd was of niet thuis; 181 was inmiddels met studeren gestopt en slechts
10°6 weigerde expliciet mee te doen. De redenen om niet mee te doen liepen zeer
uit een : men vond het onderzoek te rechts c.q. te links; sommigen maakten bezwaar tegen de objectiverende tendens van vragenlijstonderzoek.
Het geringe percentage weigeraars en bovendien het uiteenlopende karakter van de diverse weigeringen, wettigt ons inziens het vermoeden dat er geen
systematische vertekening in de steekproef ontstaan is ten gevolge van de weigering tot deelname.
Wegens de grote kosten die een onderzoek naar nonrespons met zich meebrengt en gezien het reeds verrichtte onderzoek werd besloten deze procedure
voor steekproef 2 en 3 niet

te herhalen. Steekproef 2 bestaat voor een deel

(N = 140) uit studenten die reeds eerder aan het onderzoek hadden deelgenomen.
De resterende 142 studenten werden op dezelfde wijze als boven omschreven geselecteerd.
Voor steekproef 4 én 5 bleek het mogelijk een check met populatiegegeven
uit te voeren. In de tabel 1.1 (p.527)

staat vermeld hoe de verdeling naar

studierichting in steekproeven en populatie verloopt. In beide gevallen is de
chi-kwadraat niet, significant. Men mag dus aannemen dat de getrokken steekproeven, althans naar studierichting, voldoende representatief zijn. De afwijking
in de steekproeven die -gegeven dit gunstige totaal-bccid-

het meest in het oog

springt, is de ondervertegenwoordiging van de letterenfaculteit (vooral in
steekproef 4).
In het geval van sLeekvroef

6 -HBO-studcntcn- werd een disproportioneel

gestratificeerd sample getrokken. Deze procedure werd toegepast om per HBO-opleiding de beschikking te krijgen over een redelijk aantal informanten. Er werd
naar gestreefd om per opleiding statistisch betrouwbare informatie te verschaffen. (voor nadere informatie: Bakx en Schreurs, 1978).
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Tabel 1.2 hieronder geeft ccn overzicht.
In de onderhavige studie zullen wij meestal alleen de totale

steekproef

analyseren. Daartoe werd steeds een weging uitgevoerd, conform de verdeling
naar opleiding in de populatie.
TABEL 1.1.

Waargenomen en te verwachten verdeling naar studierichting voor
steekproef 4 en steekproef 5.

^^^^ waargenomen en
^ ^ ^ t e verwachten
^^frequenties

steekproef 4

studierichting ^ \ ^
theologie
letteren
rechten
geneeskunde
wιs/natuurkunde
sociale wetenschappen
wijsbegeerte
sociale geografie
Τ 0 1A A L

'IABEL 1.2

fe

6

5
25
23
41
27
61
3
10
195

10
23
46
30
66
4
10
195

chi-kwadraat
5 misszng

fo

10.9

Populatie
KU Nijmegen

steekproef 5

„fo

1 - 2 - 1975

Uo

3
5
12
24
15
34
2
5
loo0,

25
13
12
21
14
31
1.5
5

0

2
10
13
22
13
34
1
5

lOO"»

100°„

fe

fo

4
21
20
35
23
52
3
9
167

4

167X

2.9 ; p>.85

p>.50

values.

Verdeling naar opleiding voor de totale Nijmeegse populatie van
HBO-studenten en steekproef 6.

~~

-^^jjopulatie en
——-^steekproef
opleidingen
~ ~~~——-_^

Gelderse leergangen
OLAN (laboratorium pers.)
De Schutse (dietiek)
Kath. Pedagogische Academie

grootte populatie
1976
N
- 1100
75
- 250
626

steekproefgrootte
N

33

38

12

2

31

10

8

47

15

19

46

15

Christ. Pedagogische Academie

257

8

29

10

Verpleegkundigen

350

11

36

12

Fysiotherapie

250

8

36

12

De Kopse Hof

375

11

42

14

100°o

305

100°»

T O T A A L

17
21
37
22
57
1
8

- 3282
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: CODEBOEKEN

Toelichting:
In de nu volgende pagina's volgt de beschrijving van de databestanden
die in ons onderzoek gebruikt zijn. De gegevens zijn alle voorzien van variabelennummers, conform de voorschriften die het SPSS-systeem geeft voor dataopslag (Nie, N. e.a. Statistical

package for

the social

sciences,

second edition.

New York 1975). Voor al die variabelen die na schaalconstructie verkregen werden, wordt steeds verwezen naar de betreffende pagina in de paragraaf "schaalconstructies".
Het gaat om drie databestanden. Het eerste bestand (paragraaf 2.1) bestaat uit een vijftal steekproeven uit universitaire studenten en één steekproef uit HBO-studenten. De gegevens zijn dusdanig geordend dat hetzelfde gegeven voor iedere steekproef steeds op dezelfde positie staat en hetzelfde variabelennummer heeft. Per variabele is vermeld voor welke steekproeven het betreffende gegeven bekend is. Zo is V17 ("Ben je, c.q. wordt je, werkstudent?")
bekend voor de steekproeven 2,3,4 en 6. Voor een nadere omschrijving van de
steekproefnummers zie p.234 e.v.
Het tweede bestand (paragraaf 2.2) resulteerde uit een onderzoek van de
Politicologische Faculteitsvereniging te Nijmegen en werd in 1968 (onder het
toeziend oog van Hendriksc en Noldus) ingesteld. Van dit onderzoek bestaat geen
verslag en bovendien waren de gegevens ervan in Nijmegen niet meer aanwezig.
Prof.dr. C. Lammers stelde ons de ponsoutput van dit onderzoek ter beschikking.
Tot slot vermelden wij (in paragraag 2.3) het databestand van een onderzoek dat in januari 1974 -mede op ons verzoek- door de Nederlandse Stichting
voor Statistiek werd uitgevoerd onder een a-select gekozen groep van Nederlanders > 18 jaar.
Wij hebben er de voorkeur aan gegeven hier de codeboeken en niet de
vragenlijsten te vermelden zodat de geïnteresseerde onderzoeker direct toegang
heeft tot onze data. Hij behoeft daartoe slechts te informeren naar de nummers
van de tape waarop deze gegevens zijn vastgelegd.
Te zijner tijd zullen alle data van ons onderzoek aan het SteinmetzInstituut aangeboden worden.
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2.1. Onderzoeken onder Nijmeegse studenten 1974-1976
Steekproef 1,2,ί,Ί,Stf

Kolom
nunner

St-eekproef Vor.
ПГ.
nummer

1.?

123.356

3

123156

Zie
pag.

Gegeven

kode

KAAPTS004T, STEEKPHOEFNUIMFR, RESPONDENTNUMMER

л

23

Kaartsoort
VI

V2

Mi

PM

01

Steekproefnummer

Ie jaars september 1974

1

Oe jaars september 1974

2

ie jaars september 1975

Э

totale universiteit september 1975

4

totale universiteit mei 1976

5

H.B.O. januari 1976

6

Pamel
steekproef 3 is gedeeltelijk een replicatie van ?
(respondentnummer gelijk)

5,6,7

123456

Э

lx deelgenomen

1

2x deelgenomen

?

Responden tnummer

001

{nummers van het overlappende gedeelte van

etc.

steekproef ? en Э ¿ijn gelijk)
ACHTEPCRONDGbOEVtNS EN OUDFRLIJ4 MILIEU
8

123456

V4

Studierichting per faculteit

8,9

123456

V5

"In welke btudiei irhl ing studeer je-?"
UmversiLtit

ТмьОЫСІЕ

theolog!«»

LHItRFN

nidiTl.inds

RECHTEN

11

Trans

->?

engels

23

dui f s

24

algem. taalwet.

25

geschiedenis

26

kunbtgeschleden is

27

rechtsgeleerdheid

31

notariaat

32

GENEESKWNDE

gcncesku-ide

41

tdndhrelVunde

42

WISKUNDE EN

wiskunde

51

NATUURWETEN-

sterrenkunde

52

SCHAPPEN

natuurkunde

53

scheikunde

54

bicogie

55

SOCIALE

sociologie

61

WETENSCHAPpEN

cult, en soc. antropologie

62

politicologie

63

psychologie

64

pedagogiek

65

WIJSBEGEERTE

wijsbegeerte

71

SOCIALE GEO-

soc. geografie

81

GRAFIE
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2.1.

Onderzoeken onder Nijmeegse studenten 1974-1Э76
Steekproef 1,2,3,4,5,6

Kolom
nummer

Steekproef Var.
njmmer
nr.

Zie
Paf,.

Gegeven
Hoger Beroepsonderwijs

10.11
12

13

123456

V6

123456

V7

1

456

V8

kode
Gelderse Leergangen

91

OLAN f laboratorium personeel)

92

De Schutse

93

(dietetiek)

Kath. Pedagogische Academie

94

Christ. Pedagogische Academie

95

H.B.O.V.

96

(verpleegkundigen)

fysiotherapie

97

Корче Hof

98

Overige

99

"*-aL is je leeftijd ^"
"Geslacht'"'

"Hoeveelste

]aars ben je""'

vrouw

1

man

2

Oe jaars

1

Ie jaars

2

etc.

etc.

8e jaars
of meer
14

15

1?Э

¿Э 5

V9

VIO

"Burgerlijke staat"

17

23 5

23 5

Vil

V12

1

(vaste) relatie/samen wonen

2

ongehuwd

Э

(geen relatie)

"Ben j * liti van een kerkßtinoof rhap,
ï > ja. welk •>"

16

9

gehuwd

"Bezoek je kerkdiensten' 5 "

met

aangesloten

1

Cereforneerd

?

Nederlands Hervormd

3

Rooms kathol.ek

4

andere

5

ledere week

1

iedere maand

2

alleen op feestdagen

Э

nooit

4

"Heeft het feit dat de Nijmeegse universiteit een katholieke
universiteit is je keuze om in Nijmegen

te gaan studeren

beïnvloed''"
ja, positief

1

onverschillig

2

ja. negatief (d.w.z. het was

3

voor mij eerder een reden om
niet in Nijmegen te gaan
studeren)
16

23 5

1Э

"Er is een duidelijke behoefte aan een katholieke universi tel f "
helemaal eens

1

helemaal oneens

7

531

? . 1 . 0 deгzoeken onder Nijmeegse s'udcnt on 1971-19/6
5іе<кргоеГ 1 , ^ , 3 , 4 , 5 , 6

Kolom Steekproef Var. ?ie
nunncr nurrmer
nr. paß.
19

20

21

P?

?3

23 5

12

234 6

234 6

234 6

V14

V15

vie

V17

via

Kode

Gegeven
"Als je katholiek beni kun je het beste aan een
katholieke universiteit gaan studeren"*"

heiciranl eens

1

helemaal oneens

7

"taal is je vooropleiding''"

H.B.S. A

1

H.В.S. В

?

"Heb je een studio toelage''"

25

234 6

V19

V20

4

Gymnasium Alpha

5

Gymnasium Bita

6

Overige

7
1

neen, aanvrage is afgcwozen

2

ja, gedeeltelijk

Э

ja, volledig

л

wel aangevraagd, maar is
nog niet bekend

S

ja

1

neen

2

weet niet

3

"Heb je het financieel moeilijk nu je
^%

bteekproef 2)

234 6

3

Atheneum В

neen, niet aangevraagd

"Ben je (r.q, wordt je) werkstudent9"

sludeerf" (c.q. denk )e dat

?d

Atheneum А

"Betalen je ouder? de studie^"

zeker niet

1

niet 7o erg

?

tamelijk

3

zeer zeker

л

helemaal

1

gedeeltelijk

2

niet

3

"Heb je prohlempn met je ouders over de
financiële kanten van de st-udie7"
(c.q. denk je dat

26
27

234 6

V?l
V??

•>, steekproef 2)

"Wat is de opleiding van
vader0"

zeker niet

1

waarschijnlijk niet

2

weet niet

3

waarschijnlijk wel

d

zeer zeker

S

l.o. of v.g.1.o./lavo of enige ja'''mavo zonder meer

r e n ulo

1

Г

je moeder'"

^ 0 ' ° v-g.l.o./lavo of enige jaren ulo/mavo plus specifieke part
time-opleiding

2

(Zie Beroepe-lklapper

diploma lager beroepsonderwijs of
primaire huishoudschool zonder meer

3

diplopia lager beroepsonderwijs of
P r ' m a ; r e huishoudschool plus spe
cifieke part-time opleiding

a

diploma ulo/mavo of enige jaren
v.h.m.o. zonder neer

5

diploma ulo/navo of enige jaren
v.h.m.o. plus specifieke part
time-opleiding

6

"Wat is de opleiding van

Instituut voor Toegepaste
Su, lolugi^ (ire). Nijmegen
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OndrrvoPKíMi ondor Ni )геер,че studi' ter

?.ì

bUtkprjef

Kolon StcKproef Var.
i.r.
riumner nunj tr

28

234 6

V24

J<9

30

V23

34 6

V2S

1974-1976

1,?,3,4,5,6

7ie
pag

Gegeven

Kode

diploma v.b.m.o. of middelbaar
bernep^onderwij?

7

diploma hoger beroepsonderwijs

8

diploma universiteit of hoge
school

9

"Wat is (evL. was) het

geen beroep, huisvrouw

0

beroep van ^e vader·5 ·

ongeschoolde arbeid

1

"Wat is het beroep

geschoolde arbeid

2

van ^e moeder''"

lagere employees

Э

(Z.e Beroepeiklapper Insu-

kleine zelfstandigen

4

t-uut voor Tofi.'pa^Le Socio-

middelbare employees

5

logie (ITSj, N jaeger 19/5)

hogere beroepen

6

'Hoeveel is het netto-inkomen
vau je ouders^ '

^3

minder dan ƒ 10.000,- per Jaar

1

lussen de ƒ 10.000,- en ƒ 15.000,- p.j.

2

tussen de ƒ 15.000,- en ƒ 20.000,- p.j.

Э

tusser de ƒ 20.000,- en ƒ 25.000,- p.j.

4

lussen de ƒ ¿5.000,- en ƒ 30.000,- p.j.

5

tussen de ƒ 30.000,- en ƒ 35.000,- p.j.

6

meer dan ƒ 35.000,- per jaar

7

"Zijn je ouders lid van een kerkgenootschap, zo ja welk·"'

m e i aangesloten
Gereformeerd

31

V26

Vader

3?

V27

Moeder

23

"Bezoeken je ouders kerkdiensten0"

33

г

Vader

34

V29

Moeder

23

2

Nederlands hervormd

3

Rooms Katholiek

4

andere

5

iedere week

1

ledere maand

2

alleen op feestdagen

3

nooit

4

zeer zeker

1

zeker m e t

7

"Zijn je ouders geïnteresseerd in godsdienstige aangelegenheden^"

35

V30

Vader

36

V31

Moeder

зг - м г

¿Λ.
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Steekproef 1 , 3 , 3 , i , 5 , 6

Coltri Steekproef /ar.
питтег nu-iner
nr.

Zie
Pag-

23

Gegeven

Kode

"Heb je een idee v^elke partij hun
voorkeur heeft, zo ja welke^"

37,38

V32

39, io

ЭЗ
23

geen lid, geen voorkeur

00

BP (of SGP, RKPN)

Ol

04
OS
05

ARP

05

D'66

06

PvdA

07

PPR

Οβ

Vader

PSP

09

Moeder

C P N

10

SP

11

zeer zeker

1

zeker niet

7

7eer goed

1

zeer slecht

7

7eer zeker

1

zeker m e t

7

Э4

Vader

л?

V35

Moeder
"Hoe »s - over het aleemeen - je relatie met
je vader en m<-.eder-:'^,

44

03

DS'70
KVP

al

43

02

CHU
CDA

"Zijn je ouders geïnteresseerd in politiek0"

23

WD

V36

Vader

V37

Moeder

?3

'Stellen je ouders het op prijs dat je aan een
katholieke universiteit studeert0"

45

V38

Vader

46

V39

Moeder

WAARDEN, VFRWACHTINGfN, DISCREPANTIES, GEDRAGSPOTENTTFEL
47,48,49 1234 6

V40

'J8

Waarde demokratisering (universiteit)

hoog

001

laag

100

hoog

001

laag

100

hoge diskrepantie (W<V)

001

£реп H skrppantie щ- У)

100

hoge diskrcpantie (W>V)

199

50,51,52 1234 6

V41

310

Verwachting demokratisering (universiteit)

53,54,55 1234 6

V42

3!0

Diskrepantie demokratisering (universiteit)
(W-V) + 100

534

2 1

Onderzoeker ondt-r Nijmeegse sLudcnten 1974-ι976
Steekproef

Kolom
numner

Steekproef Var.
numner
nr,

56,57,58 1РЗЛ 6

V43

1РЗЛ 6

V44

62,63,64 1234 6

V45

59,60,61

V43 - VSJ

1,2,3,4,5,6

Zie
pag

Gegeben

Kode

A'aarde politieke relevantie

hoog

laag

100

J ü

Verpachting р о К і і е к е relevantie

hoog

001

laag

100

3 с

Diskrepantie politieke reievartie

001

001
(W-V) * 100

hoge diskrepant.e ( W < V )
100
geen diskrepantie ( W = V )
199

65,66,67 1234 6

V46

A'aarde ч

68,69,70 12Э4 6

V47

Verwarh' m g

ι

·

hoge diskrepantie ( W > V )
hoog

, ,

"

, In ι ·

ι

001

laag

100

hoog

001

laag

lOO

1
71,7?,73 1234 6

1/4Θ

i.ι

Diskrepantie

ιh

'

" Ь

ι

(
ooi

(k-V) • 100

1

hogL diskrepantie ( W < V )
loo
geen diskrepantie ( W = V )
199

7.a,75,76 1234 6

V49

77,78,79 1234 6

V50

aarde bercepsonei tatie

Verpachting beroepsonentatie

1.?

123456

Kaartsoort

3 t/n· 9

123Л56

Idem kaart 01

10,11,12 1234 6

V51

Diskrepantie

hoge diskrepantie ( W > V )
hoog

001

laag

100

hoog

ooi

laag

л 00
02

beroepsonentatie
001

(W-V) • 100

hoge diskrepantie ( W < V )
100
g e e " diskrepantie ( W = V )
199
hoge diskrepantie ( W > V )

1
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Steekproef 1,2,3,4,5,6

Kolom
nu-impr

З'.секргоеГ Var.
r-nmer
nr,

13,14,15 123/1 6

V52

Zie
Gegeven

pag.

Kode

'98 Waarde prestatie-oriëntatie

16,17,18 1231 6

V53

3if) Verwachting prestatie-oriëntatie

19,20,21 1234 6

V54

1 0 Diskrepantie prestatie-oriëntatie

hoog

001

laag

100

hoog

001

laag

100

001
(W-V) • 100

hoge diskrepanLie ÍW<V)
100
geen diskrepantie (W=V)
199

22

1234 6

V55

23

1234 6

V56

24

1234 6

V57

25

1234 6

2b
27

ι

hoge diskrepantie (W>V)

'

1-5

Preferemie weterschappel ijke relevantie
demokratisering

1-S

*0

beroepsorientat,e

1-5

V58

' 1

poiirieke relevantie

1-5

1234 6
1

V59

,

pres taLic-jrlentatie

1-5

123Л 6

VGO

28

1234 6

24,30,31 1234 6

V61

V62

305 Typologie лааі denorienLatie

Typologie waardenoriëntatie

pnkl jk t ransgr« ss ie*"

1

thonrie rrin ÍTÍSSI'·

2

fhcorit Lr ld,1loneel

3

pr^kllJk t rtidl t loritel

4

priktijk transgress lef

1

theorie transgressie!

2

',leone traditionitl

Э

prakt jk traditioneel

4

onduidelijke preferentiestruktuur (hoge stress)

5

Totale diskrepantie ten aanzien van
001
de universiteit

hoge diskrepantie (W<V)
100
geen diskrepantie (W=V)
199

32,33,3J 1'31 6

V63

, \^PosiMe

ι

hoge diskrepantie (W>V)
proefpersoon op coördinaat

traditioneel versus transgressief
(% t 2.5S) X 100

35,36,37 1?34 6

V64

transgressief
~

001

-

tradìtioneel

520

praktijk

001

Posile proefpersoon op coördinaat
versus
1 ( JC » 2 5b) χ 100
1
1

1

~

Lhcone

520
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2.1. Onder¿ueken onder Nijmeegse sLudenLen 1974-1976
Steekproef 1,2,3,4.5,6

Xoloir
nummer

Steekproef Var. Zio
nunmer
nr. pag.

38,39,10 1234 6

V65

10'.

11,42,13 1234 6

V66

V15

11,16,16 1234 6

V67

los

47,18,49 1234 6

V68

50,51,52 1234 6

V69

Kode

Gegeven
Afstand proefpersoon tot wetenschappelijke

001

relevantie

klein

groot

750

Afstand proefpersoon tot demokratisering

klein

001

groot

750

Afstand proefpersoon tot beroepsonèntat ie

klein

001

groot

750

10',

Afstand proefpersoon tot politieke relevantie

klein

001

groot

750

»OS

Afstand proefpersoon tot prestatieonéntatie

klein

001

groot

750

"In het voorafgaande ging het om een vijftal zaken die
met de universiteit te maken hebben. Zet deze zaken nu
1

eens in volgorde van belangrijkheid".

53

| 34 6

V70

Politieke relevantie

51

34 6

V71

Theoretische relevantie

55

34 6

V72

Вегоерчогlentatie

57

34 6

V74

Demokratisering

58

' 34 6

V75

Goede studieprestaties leveren

het belangrijkste

1

het minst belangrijke

5

GECENERA ЛЗЕЕНОЕ «AARDEN EN VERWACHTINGEN, EN ASPEKTEN VAN HET ZELF
60,61,62

23

V77

281

1-Е Rotter (totaal 46)

ежіегп

intern

100

63,61,65

23

V78

'84

1-Е Rotter: geloof in een moeilijke wereld

extern

ooi"

intern

100

66,67,68

23

V79

84

extern

001

intern

100

1-Е Rotter: geloof in individuele (eigen) kracht

001
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Steekproef

Kolom
nummer

Steekproef Var.
nummer
nr.

537

1974-1976

1,2,3,4,5,6

Zie
Kode

Gegeven

pag.

69,70,71

23

V80

284

1-Е Rotter

72,73.74

23

V81

'84

1-Е Rotter: geloof in een politiek onrechtvaardige

geloof in toeval

extern

001

intern

100

extern

001

intern

100

hoog

001

wereld

75,76,77

23

V82

>9'

Uitstelgedrag

V83

¿83

PoliLieke opvattingen

(Winnubst)

laag
78,79.00 1234 6

{Hagendoorn)

links

100

OOI

midden

rechts

1.2

123456

3 t/m 9

123456

10,11,12 1234 6

100
03

Kaartsoort
Idem kaart 01

V84

,'83

Politieke

interesse

hoog

001

Uag

100
001

13.14.15

3

VB5

.'91

MACH IV (Christie, Geiss)

hoog MACH

laag MACH

100

16,17,18

3

vee

¿91

MACH links

hoog MACH

001

laag MACH

100

19,20,?1

3

V87

¿93

MACH rechts

hoog MACH

001

laag MACH

100

"Er komen nu vragen die gaan over dingen die je in je leven he
langrijk vindt. Je mag je antwoord uitvoerig
J.>1

toeli chten" ,

I. "De eerste 3 vragen hebben betrekking op dingen die voor jou
persoonlijk van belang zijn".
1. "Iedereen wil in zijn leven bepaalde dingen
bereiken. Wat is voor jou persoonlijk het b e 
langrijkste'' Wat hoop je te bereiken'' Met
andere woorden, als je de toekomst zo posi
tief mogelijk ziet, hoe zal je leven er dan
uitzien, wat denk je dan te bereiken"*"

ingevuld

1

niet ingevuld

0

538

2.1. Onderzoeken onder Nijmeegse studenlen 19M-1976
Steekproef 1,2,3,4,5,6

Kolom
nummer
2?

Steekproef Var. Zie
nummer
nr. paß.
3

6

Gegeven

Kode

Irterpersonele verhoudingen
Het gaat. hier om een goede verhouding Tiet anderen in een me<»r
algemene en uitgebreide zin· goede vrienden, goede relaties op
het werk later, een verscheidenheid aan relaties, prettig kontakt, e.d.

23

3

6

9

Intieme relaties en gezinsleven
Het beLreft hier een goede verhouding met lenand var eigen keize,
meestal gaat het om huwelijk, het virden van een partner, om het
stichten van eer gezin, e.d. Tevens zij ι hier alle uitspraken
in ondergebracht, die ook in meer algemene /in OVÍ-T het ge/in
gaan, aange7ien weisen ten aan7ier van een good gcvinsleven een
rekere mate van geslaagde intimiteit impliceren.

¿4

3

6

V90

Werk en studie m

meer algemene zin

In deze categorie zijn alle verlangens ten aanzien ν an de studie
en werk opgenomen die min of meer algeneer zijn geformuleerd in
temen om van te leven, werk dat aansluit bij je studie, werk
dal dynamisch is, boeiend, dat ontplooi ingbkansen biedt, c d .
De7e categorie is afgegrensd van de volgende die veel -neer werk
als vorm van inzet, dienstbaarheid eri maats< happijbclroKktnhe.d
omvat.
2b

3

6

V91

Studie en een baar, welke maatschappi. ibetrakkenheid en ι uet
inpl К f ( (.11

Hir*rond'*r resorteren alle uitspraken waarin werk ge7ien nordl
als middel tot wereldverbetering, hulpverlening, als middel om
polit.eke idealen te
?6

3

6

егьсгсіі ijken, c d .

Persoonlijke waarden

Э2

Hierin /ijn alle uitspraken ondergebracht die op een of andere
manier naar een wiarde verwijzen die m e t in de voorgaande cate
gorieën kon worden ondergebracht. Het betreft baarden als ple7ier
in het leven, innerlijke rust, harmonie, vrijheid te kunnen doen
wat men wil, tevredenheid, e.d.
27

3

6

V93

Materiele welstand
Hierin zijn alle verwijzingen naar geld, wonen, materiele omstandigheden, e.d. ondergebracht.

2Θ

3

6

V9d

Overige opmerkingen
321

2. "Nu het tegenov-ergeste 1de. Wat zijn je angsten
ten aandien van de toekomst, waar ben je bang

ingevjld

1

m e t ingevuld

0

voor'' Dat wil zeggen, als je de toekomst ¿o negatief mogelijk ziet, hoe zal je leven er dan
uitzien, wat zul je dan te verduren hebben>"
29

3

6

V95

Ontindividualisenng en verstarring
Het betreft hier verwachtingen die te maken hebben met terugvallen in de grauwe massa, zelf je eigen leven niet neer in de hand
hebben, jezelf verliezen, e.d. Aangezien verstarring en vastroesten, e.d. eigen kreativiteit aantasten en langs die weg
eveneens leiden tot zelf-verlies, zijn de verwijzingen naar deze
processen ook hier ondergebracht.

2.1

ünderí-oeken onder Nijrreegse s t u d e n t e n
SUekprotf

Kr lor
nummer

30

Stpe^proef
luïïincr

3

6

Var
nr.
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1974-1976

1,2,3,11,5,6

Zie
Gegeven

pag.

V96

Kode

Fenzaanheid
In de/e categorie zijn al die angster en negatieve verwachtingen
ondergebracht die te maken hebben net alleen staan m

het leven,

¿onder vrienden komen te zitten, er niet in slagen iemand te
vinden die je leven delen wil.

31

3

6

V97

Falen met betrekxinç tot persoonliike idealen, пизіиккіпд
Hierin zijn alle negatieve verwachtingen ondergebracht die te
maken hebben met h e t ' m e t kunnen realiseren van idealen, deze
idealen zijn overigens van uiteenlopende aard en hebben betrek
king op v.erk, wetenbehap, studie, de zin van het leven zelf,
huwelijk, ge7in, etc.

3?

3

6

V98

Cezordhoid
Spreekt voor zich. Kont veelvuldig genoeg voor om er een aparte
categorie van te maken.

33

3

6

V99

De

tacrkbiLuatie

H i e n t , zijn alle negatieve verwachtingen ten aanzien van het
werk ondergebracht variërend van geen beroep te zullen krijgen,
dat boeit tot het er niet in slagen te kunnen werken in dienst
van het volk.

3í

3

6

V100

De studie
Het betreft hier angsten als het m e t kunnen afmaken van de studie, tot de ontdekking komen dat de studie niet is wat non zoekt.

1
35

Э

6

Ook falen in do studie 1«; hierin opgenomen.

V101,

S o n a l p waarder Р П de wereldsituatie
Hierin komen die uitlatingen die op een of andere manier nega-

1
1

l-ieve verwachtingen

1

miieitcr als oorlog, milieuvervuiling, verstedelijking, of die

1

1

ten aanzien van zichzelf verbinden met cala-

in do bedreiging van bepaalde sociale waarden zoals spreiding
van economische n-acht, vrijheid van meningsuiting en menings
vorming, vredelievendheid, e.d. een bedreiging van hun eigen
geluk zien.

36

3

6

V102

OveriRe op-ii_rkingon

331

3."Hiernaast

staat een laddtr afgebeeld. Stel dat de positieve

verwachtingen die je hebt opgenoemd aan de top van de ladder
staan
37,38

3

6

V103

{10) en je negatieve verwachtingen onderaan ( 1 ) " .

Waar zou je zeggen dat je op dit moment staat, op welk punt
van de ladder*5

1-10

39,40

3

6

V1CM

Hoe was dat ongeveer 5 jaar geleden

41,42

3

6

V105

Hoe derk je dat het er over een jaar of 5 uit ¿al z i e n 0

110

0

1-10
1-10

11. Vervolpens koner er kei e vragtn over dingen die je op
de и т

егыіічі

belangrijk

vindt

1. "Wat zijn je wensen, verlangens voor de toekomst van de universiteit 9 Dat wil zeggen
als je je de toekomst van de universiteit zo
positief mogelijk voorstelt, hoe zou die er
dan u i t z i e n 9 Wat zou er dan volgers jou g e 
realiseerd moeten zijn, waar hoop je o p 9 "

ingevuld

1

niet ingevuld

0

540

2.1. Onderzoeken onder Nijmeegse studenten 1974-1976
VlOS - V1I6
Steekproef 1 ,2,3,4.5.6

Kolom
nummer

Steekproef Var. Zie
nummer
nr. pag.

Gegeven
Grotere individualiteit en zclfslandigbeid
Het massale karakter zal verdwijnen, eigenheid en persoonlijke
waarder worden in de plaats gesteld van de "je bent maar een
nummer" benadering. Er zal ireer zelfstandig gewerkt worden.
Institutionele, organisatorische en onderwijstechnische verbetering
Betere organisatie en opzet van de studie, meer begeleiding,
juiste temporisering en fasering van de studie, geen overbeladen
programma's, geen studieverkorting, grotere vrijheid, betere
voorlichting, neer integratie.
Univers.Leit gericht op persoonlijke ontplooiing en vorming
Het opdoen van Levenservaring, de kans krijgen je eigen levenspatroon te bepalen, het leren omgaan met anderen, beter en
menselijk kontakt, minder vervreemding.
Grotere toegankelιjkheid van de universi teit
Studie goedkoper, toegang vrijer, de universiteit voor iedereen,
minder selekLie, minder dwang.
Demokratischer verhoudingen en neer inspraak
Invloed studenten op programma en organisatie.
Integratie theorie en praktijk
Afstemmiriß opleidirg op later werkterrein, duidelijker beroepsonentatie, meer praktische dinger zoals meer stage, meer aandacht voor de konkrete praktijk

Aandacht voor theore-

tische kennis is vaak te groot.
3

6

¡V112

Heer aardacht voor de maatschappelijke betekenib va-i onderwijs
en onderzoek
Kennib moet gebruikt worden voor de verbetering van het lot van
de mensheid, maatschappelijke relevantie uitgangspunt voor beleid,
relatie universiteit en maatschappij duidelijker, grotere dienstbaarheid
Overige opmerkingen

?. "Hoe zal de universiteit er over 10 jaar
uitzien, als je je de ontwikkelingen zo nega-

ingevuld
niet ingevuld

tief mogelijk voorstelf Wat voor toestanden
denk je dat je dan op de universiteit aantreff'
Massi f ι cat ie , autorrat i ser ing
De student hordt een nummer in een volledig geautomatiseerd
opleidirg'ïsysLeem.
Selektie, stud^everzwarinp., -verkorting
De studie zal steeds moeilijker en korter worden, alleen de
bester· blijven over.
Gees tel ι jke dévalua* ie, vervreendmg
De bludent raakt afgestompt, wordt een radertje in machine.
Hen·; zijn, re la H e hebben wordt onmogel ι jk .

541

2.1. Onderzoeken onder Nijmeegse studenten 1974-1976
Steekproef 1,2,3,4,5.6

Kolom
njmmer
54

Zie
pag.

Steekproef Va-.
njmmer
nr.
3

6

Gegeven

Kode

Wetenschappelijke deformaLie

V117

N'en uordt lol

super-special isten opgeleid, de opleiding is m e t

afgestemd op de praktijk, niemand heeft er iets aan. Wetenschap
pelijke haarklovenj , ritualisme
55

3

6

Cndemokratibche verhoudinRen en structuren

VUB

De medezeggenschap van studenten wordt minimaal.
56

3

6

Het politieke en industriële complex

V119

De fe.telijke machthebbers worden - ook op de universiteit de overheid, het bedrijfsleven (de kapitalisten).
57

3

6

V120

Werkeloosheid
Pe academische opleiding is geen garantie voor een baan,
inttgei deel.

58

3

6

VI21

Po Kir ι salie
De vtrhoudingen tussen btudenlen en staf en tussen studenten
anderling zullen verslechteren

59

3

6

V122

actie, bezettingen,

Oven p.«. opmerk iriRen
Hetzelfde als nu.
3'5

3. "Kijk nu ueer naar de ladder. Stel dat de positieve verwach
tingen die je hebt ge' ueird aan de top van de ladder staan
(iOJ en dat je negatieve verwachtingen onderaan staan (1)"
АЛЛГ zou je /oppen dat de universiteit op dit nonent s'aa*,

60,61

Э

6

Vl¿3

6^,63

3

6

V1P4

Hoe was dit voig^s jou orpeveer 5 ja<ir gelede ι '

64,65

3

6

І^

Hoe denk je dat het er over een jaar of 5 uit zal

op *Llk punt van de lidder''

1-10
1-10
vien7

1-10

III. "Tenslotte enktle vrdgen net betrekking tot de Nederlandse
-.amenltving '.
1. "Wat zijn je verlangens voor de toekomst van do
Nederlandse samenleving' Met andere woorden als

ingevuld

1

niet ingevuld

0

je je de o- t wikkel n g van de Nedirlandse samenіел ¡g ¿o positief nogelijk voorstelt, hoe zou
o·-"- la d er dan over een jaar of 10 uitzien0
'AaL zoi. er volgens jou gerealiseerd moeten zijn7"
j

66

3

6

І^б

Verd'linK van de welvaart

1

Werkgelegenheid, werkverdeling, loornivel lering, verdeling
goederei, nondiale verdelirg van werk en welvaart (опіыккеі ings! ander ;
67

3

6

Vl?7

Milieu en

егьиЬегіпк

Mi lituhygiL ie , rri 1 leubeleid , verketr, bevolkingsgroei, rem indus
trialisa'ie, leefbaarheid, andere ее'gehoonten, versobering,
gezjnder leven.
68

3

6

12

Menselijke verhoudinp.en (sicale waarden)
^leer op elkaar betrokker z^jn 'an пегьеі, buartleven, leefgemeenbthaoptn, emancipatie vari achtergestelde bevolkingsgroepen, resp.
Tunderheidsgroepen, minder er .rr inai ι tei t, tolerantie, mental * tei tbvcrai deritig, minder na terial is t isch, rechtvaardige saneilevi ng.

I

542

2.1.

Onderzoeker onder Nijmeegse studenten 1974-1976

V129 - V.41

Steekproef 1,2,3,4,5,6

Kolon
nummer

Steekproef Var.
nummer
nr.

69

3

6

Zie
Pag.

V129

Kode

Gegeven
Deirokratie, іпчргллк
Deiiokratist-her leci- en werksi Lual ie .inspraak , meebeslissen,
overleg.

70

3

6

Persooili )ke o n t p l o o i m E , vrijheid

V130

(persoonlijke

waarden)

Opvoed..ig en onderwijs verbeteren, gelijke kansen voor
vrijheid, persoonlijke ontplooiing, welzijn
vaart, relatie w e r k - v n j e

71

3

6

V131

Sociale

tijd, eigen

iedereen,

in plaats van wel

verantwoordelijkheid.

voor¿ieningen

Sociale rechter, evenwel

zonder misbruik, gezordhe idszorg beter,

betere woningen, renovatie.

72

3

6

V13?

Nat і о п а і і ч е п п к
Natiurial i s e n r g grotr bedrijven, socialisme, controle multirationale, runder

73

3

6

kapitalistisch,

Overige opntrkinRen

У133

Cpmcrkingen met belrekklrg
niiigpn, "hot gaat gued

m

tot strijdkrachlen, vrije orderneNederland", geen mfi ing, р р ч ч ш і ч т е .

• •

¿95

2. "Koe zou de Ncderlandbe samenleving er over
een jaar of 10 υιίέΐϋη als je je de ontwik
keling' η zo npgat.í'f mogelijk
voor totstdddei

74

3

6

ізл

Geesteiiike devaluatie,
De nenien

voorst el f

derm je d'in aan tt irati

3

6

V135

Wat

vervrconding

leven langt» elkaar heen en hebben geen a andarht voor

3

6

V136

ideeën en gedachten.

U o logie
Milieu slechter dan ooit. Fén 4todelijk

76

1
0

ingevuld

on3"

elkaar. We zijn machines geworden zonder eigen

75

ingevuld
met

gebied.

Criminaliteit, адгрч^іе
Hel geweld zal toencnen. Veel rrensen staan elkaar naar het leven.
Een harde gevaarlijke maatschappij.

77

3

6

V137

Eflo'isrrc, onmaatschappelijk

ßedrag, afgunst

1 l O l e r a i i U e . Elkaar pruburtn te bedillen. Ünvtrdraag/aamheid,
haat, jaloezie.

78

3

6

із

\merkgelcRe iheid, economische
De mensen die nog m e i

terugflanfc

in de WW lopei. чіаап achter de lopende

band.

79

80

Э

3

6

6

V139

ыо

Klasse- verschillen of О Г Д Р І ι j k h e i d
Onderlinge verdeeldheid,

teveel

Machtcom enfratie, аПА*Ч

voor "rechlt,", aifist voor macht van

tegenstel1iigen

tu ssen de klassen.

hel geld
V.V D., groot kapitaal

aai

de rrarht. Nedfrland heeft zich overge

leverd aan tei hts.

1.2

1?ЭЛ56

Kaartsoort

3 t/n 9

123.356

Idem kaart 01

10

3

6

V141

Machtconcentratie

Od

in het algemeen

Een dictatuur die de nenser

cnderdrukL. De macht g et oneentreerd

in de handen van steeds m.'ider ne sen.

Kolon
numirer
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Vld2 - V152

Steekproef 1,2,3,4,5,6

Steekproef Var.
nummer
nr.

7ie
Pag.

Gegeven

Kode

11

3

6

V142

Machtconcentratie, an^st voor links en rerhts

12

3

6

V143

О епде орпегкіПЕеп

DiKlatuu. van liberalen en diktaluur van het prole tanaat.

295

3. "Kijk nu weer naar de ladder. Stel dat de po
sitieve verwachtingen die je hebt genoemd aan

ingevuld

1

niet ingevuld

0

de top van de ladder (10) en de negatieve ver
wachtingen onderaan (1) staan".
13,14

3

6

VI44

15,16

3

6

V145

Hoe was dit volgens jou ongeveer 5 jaar geleden

1-10

3

1-10

Waar zou je zeggen dat de Nederlandse samenleving nu staat, op
welk punt van de ladder'*

17.18

1-10
0

6

V146

Hoe denk je dat het er over een jaar of 5 uit zal zien''

19,^0,21

1234 6

V147

daarde kontakten

hoog

laag

100

22,23,24

1234 6

V148

*ί

Verwachting kontakten

hoog

001

?5.20,27

1234 6

VldQ

1

0

ÏHskrepantie kontakten

001

laag

100

hope dlskrepantle (W<V)

001

geen diskrepanlie (W=V)

100

(W-V) + 100

28,29,30

23

VI50

l^i.

hoge diskrepantie (W>V)

199

hoog

001

laag

100

PhЛips/Berger zelfarceptatie

'Hieronder volgt een gebied waar mensen die net als JIJ studeren
aan de universiteit, mee kunnen zitten. Zou je willen aargeven
in welke mate je jezelf in je situatie in deze omschrijving
herkenf Het gaat om een globaal oordeel".
31

23

V151

τ

"Ervaren dat het leven eigenlijk zin-

nooit (dat ken Ik nau1

loos is¡ je door niets aangesproken
voelrr , je ongelukkig voelen, onzeker
en depressief»

2

Z€
а Г

en

3

t 0 e

л*

vaak
zeer vaak (dat ken ik
heel goed)
ЗЛЭЭ.-М

3

V152

1,

Zinloosheidservaring

5

hoog

001

laag

100
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Steekproef

Kolom
nummer

Steekproef Var.
nummer
nr.

V153 - V161

1,2,3,4,5,6

Zie
pag.

Gegeven

Kode

35,36,37

6

15Э

301

Waarde persoonlijke ontplooiing (=W)

hoog

laag

100

38,39,40

6

V154

301

Verwachting persoonlijke ontplooiiing (=V)

hoog

001

41,42,43

6

V155

JO'

Diakrepantie persoonlijke ontplooiing

001

laag

100

hoge diskrepantle (W<V)

001

geen diskrepantle (W=V)

100

hoge diskrepantle (W>V)

199

(W-V) * 100

CEDRAGSASPEKTEN
44

23

6

V156

"Lees je een kranf"

45

23

6

V157

"Zo ia, welke het vaakst'"

46

23

V158

zeer regelmatig

1

nooit

7

pliatoelljkc, regio
nale kranten

1

volkskrant

2

telegraaf

3

algemeen dagblad

4

waarheid

5

parool

6

N.R.C.

7

vrije volk

8

trouw

9

"Welke krant daarna''"
(Zie codering V157)

47

23

V159

"Lees je opiniebladen'"

48

23

V160

"Zo ja, welke het vaakst'"

49

23

V161

"Welke opiniebladen daarna'"
(Zie codering V160)

zeer regelmatig

1

nooit

7

accent

1

elsevier

2

H.P.

3

vrij nederland

4

nieuwe linie

5

de groene

6

geïllustreerde bladen

7

overige

В
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1974-1976

Steekproef 1,2,3,4,5,6

Kolom
Пііптпег
50,51

Steekproef
nummer
23 5

Var. Zie
nr. lag.
V16?

Gegeven

Kode

"Ben je lid van een politieke partij""'
"Zo ja, welke''"
geen lid, geen voorkeur
BP (of SGP, BKFN)

52,53

23

V163

00
01

VVD

02

CHU

03

DS'70

04

CDA

05

KVP

05

ARP

05

D'66

06

PvdA

07

PPR

Οβ

PSP

09

CPN

10

SP

11

"Ben Je van plan je aan te sluiten bij een
politieke p a r t i j ' "
(Zie codering V162)

54

23

16Л

"Heb je deelgenomen aan de laatste parlementaire
verkiezingen - 5 "

55

23

5

V165

Ja

1

neen

2

geen stemrecht

3

zeer zeker

1

zeker niet

7

regelmatig

1

nooit

7

zeer zeker

1

zeker niet

7

"Ben je van plan bij de volgende gelegenheid
te gaan stemmen'"
(steekproef 5

56,57

23 56

V166

*k!k(' politiïkf
τ

58

2

V167

1 = ja. 7 = neen)

V W ! kfur

pari ij he^f' op dit mnnent

(71e codering V16?)

"Heb je in het verleden meegedaan aan betogingen,
politieke aktlegroepen, е-Н.'"

59

2

viee

"Verwacht je in de toekomst mee te zullen gaan
doen aan dergelijke akties en betogingen'"

60

2

V169

"Aan welKP bcLoginfen, p o l i L K k

aktir-

giorptn c d . heli je in h( ι virlcdr-n
meegedaan'"

61

1

V170

nulieu akties

1

plaatselijke akties

2

buitenlandse akties

3

onderwijs akties

4

overige

5

"Hoe vaak ben je betrokken geweest bij u n i -

vaak

1

versitaire akties in het afgelopen jaar'"

soms

2

nauwelijks

3

nooit

4

(197dJ
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Onderzoeken onder Nijmeegse studerlen

1974-1976

Steekproef 1,?,3,4,5,6

Kolon
nummer

Steekproef
nuii-ter

3

6?

V171

3

63

Var. ¿ie
ηг
рае

V172

Gegeven

Kode

"Heb je het afgelopen jaar deelgciomen aan de

ja

1

demonstratie te Utrei-ht tegen de herstruktui enng'' '

neen

2

regelmatig

1

rooit

7

ja

1

•Heb je het afgelopen jaar deelgenomen aan vergaderingen of di^Kussiebijeenkensten over de herstrukturenrg'' '

64

3

6

17Э

"Ben je bereid aan akties, betogingen, e.d. deel
ie nemen, als de si'uatie zó ις, dat aan een
aantal eiset van de studenten kracht bijgezet
moet worden^'

neen, 7eker
niet
65

66

67

1

V174

1

V]75

1

Л 76

3

66

V177

7

'Was je geïnteresseerd in het ver-

zeer geïnteresseerd

1

loop van deze akties"5 '

geïnteresseerd

2

enigszins geïnteresseerd

3

nooi t

4

'Ben je het eei s met de doeleinden

helemaal tens

1

die in deze akties worden nage-

tamelijk eens

?

streefd'"'

eens noch ontens

3

tamelijk oneens

4

helemaal oneens

5

'Heb je het idee dat deze akLies

veel чиггеч

1

sin-res hebben gehad-'

en g surees

?

veel noch weinig

3

reinig

Ú

geel

5

Bezettingen аіч machtsmiddel in conflictsituaties

eens

1

oneens

7

tussen staf en studenten schaden het algtnecn belang
en zijr illegaal".

'Bil welke groepei of vereilgltgen ben je aktief
(3 οπκι-kclen), of aangesloten (?) of niet aangesloten (IP"
69

1

5

V178

70

1

5

V179

71

1

5

V180

7?

1

5

V181

Politieke partij

73

1

5

V182

Soc.alistische studentenbond

7Л

1

5

І З

Dispujt

75

1

5

18Л

Jaarki.ng

76

1

5

V185

Sportclub

77

1

5

V186

Krcatieve club

78

1

S

V187

Poland

79

1

5

viae

Diogenes

eo

іаэ

Faculteit svereniging
I USN
Aktiegroep

Jeugdwerk, sociaal werk

1-3

Kolom
nummer
1.2
3 t/m 9
10
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V190 - V193

Steekproef 1,2,3,4,5,6

Steekproef
nummer

Var. Zie
nr. pag.

Kode
05

Idem kaart 01

123456
3 5

Gegeven
Kaartsoort

123456

V190

"Ben je lid van Politela Werkgroepen of

aktief betrokken

1

van een van de Bonden die zich vooral

aktief geweest

2

vanuit politiek oogpunt met de studie-

aangesloten

3

opzet, e.d. bezighouden''"

aangesloten geweest

4

nooit aangesloten

5

N.B. Steekproef 3 had alleen keuzemoge
lijkheid 1, 3 en S.
11

5

V191

"Welke zijn je redenen om wel of niet lid te zijn van de USN^"
niet lid - oneens met politieke lijn of aktiviteiten
te burgerlijk', dogmatisch

2

- geen interesse, geen behoefte, spreekt
niet aan, niet gemotiveerd

Э

- weet niet wat USN is of wil

4

- wil niet als student georganiseerd zijn
(al bevoorrecht)

5

- geen geloof in groepen, organisaties,
vergaderen

6
7

wel lid - vanwege politieke aktiviteiten

12

5

V192

1

- verhinderd (studie, geen tijd, spoorstudent)

- studentenbelangen (geld, studie)

8

- overige

9

"Welke zijn je redenen nm wel of m e t lid te zijn van een ge
zel 1 igheids vereniging''"
niet lid - geen behoefte aan georganiseerde gezel
ligheid
- heeft andersoortige kontakten (vrienden
kring)

1
2

- geen vereniging gevonden die aansluit

3

- te druk, studie, woonsituatie

4

- maakt moeilijk kontakt

5

- gezelligheidsveremging negatief ervaren
(elitair, bekakt, etc.)

6
7

wel lid - gezelligheid
- persoonlijke en maatschappelijke ontplooi
ing

θ

- overige

9

"Hieronder vind je een aantal dingen opgesomd die mensen vaak
doen of laten. Kijk nu terug op het afgelopen jaar en geef aan
hoe vaak je een van deze dingen gedaan hebt. Tracht een zo eer
lijk mogelijk antwoord te geven".

1
13

3

6

V193 !

vaak

1

regelmatig

2

af en toe

3

nuoi t

4

"Vergaderingen van studentenbonden e.d. van je jaargroep of
scktie bijwonen".

14

3

6

V194

1-4

"Protestbijeenkomsten bezoeken (van welke aard ook; ook buiten
universitaire bijeenkomsten, c.q. opleiding)".

1-4
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V'OS - V?05

Steekproef 1,?,3,4,5,6

Kolom
nummer
1b

Steekproef
nummer
Э

6

Var. Zie
nr. pag.
V195

Gegeven

Kode

'Stafleden confronteren net vragen over de politieke beteke
nis van de stof die ze behandelen".

16
17

Э

1-4

6

V196

"De studentpsycholoog raadplegen (c.q. raadsman)".

1 31 6

V197

"Heb je deelgenomen aan de universitaire {c.q. HBO)
1

verkiezingen afgelopen jaar'"
18,19

1 34 6

1-4
ja

1

neen

2

7

19

"Wat was de reden om *el of niet mee te doen "
wel - omdat de studenten op deze ^ijze redelijk
vertegenwoordigd /i^n

02

- aantonen schijndenokratie

03

niet - de inspraak van studenLen stelL toch niets
voor

?1

3

3

V199

V?00

05

- verhinderd, afwezig, Le laat of persoonlijke
reden

06

- boycotter

07

- te reinig informatie/voorlichting

06

- overige (b.v. bezetting, etc.)

09

- m e t gereg

10

kiesgerechtigd

Aktivistisrh optreden

1 ^

04

- ik ben gewoon niet geïnteresseerd in deze
zaken

11

- uvei ige

20

01

- omdat dit voor studenten de enige haalbare
mogelijkheid Ls om inspraak te hebben

RelaLie-probl"matick

meer dan Ρ aktiv.teiten

)

? ak' Ivi te', ter

-,

1 aktiviteit

3

geen aktiviteit

4

2 of meer

3

imtig (1 probleem)

2

geen problemen

1

STUDIERESULTATEN
?2,?3

1 34 6

V201

'!

StudieresulLaten
"Vour hoeveel tenLanens moet je slagen gedurende hpL afgelopen
studiejaar-5"

?4,25

ι 34 e

V202

Ì /

"Vour hoeveel tentamens ben je geslaagd gedurende het afgelopen
studiejaar7"

?6,27

1 34 6

V203

1 /

Verschil tussen verplichte en behaalde

meer dan vereist

aantal tentamens.

^ ^
^
behaald = vereist

15

(52, 53 minus 54, 55) • 15
minder dan vereist
2S

29,30

23

2

V204

V205

Uitslag propedeuse

1

ineens behaald

1

na neerdere pogingen

2

niet behaald

3

gestopt met studie

4

Studieprestaties middelbare school (gemiddeld cijfer χ 10).
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Sleekproef

Kolom
nummer

SLecKproef
nummer

1,2.3,4,5,6

Var. Zie
nr. pag.

Gegeven

Kode

(GENOT)-MIDDELFN CEBRUIIC

"Hoe vaak gebruik je de volgende middelen''"

31

23

V206

Rustgevende middelen
valium, etc.)

32

23

V207

Pijnstillerb
etc.)

33

23

(librium,

meermalen per week

5

gemiddeld lx per week

4

Opwekkende middelen'{amfetamine,
etc.)

gemiddeld 1 à Эх per maand

3

nauwelιjks

2

V209

Soft drugs

(marihuana)

nooit

1

(LSD, etc.)

V208

(asperine, c h e f a r m e ,

34

23

35

23

V?10

Hard drugs

36

23

V211

"Hoeveel rook je''" (sigaren, siga-

helemaal niet

1

retten, pijp)

minder dan 10x per dag

2

37

38

39

40

41

23

23

23

23

23

V212

V213

V214

V215

V?16

"Hoeveel alcohol gebruik je'>"

10 tot 2Sx per dag

3

meer dan 25x per dag

4

geen

1

gemiddeld minder dan 1
glas per dag

2

gemiddeld 1 à 2 glazer
per dag

3

gemiddeld 3 à S glazen
per dag

4

gemiddeld meer dan 5 glazen per dag

S

"Ben Je de afgelopen maand wel eens

neen

1

aangeschoten naar bed gegaan"3"

1 keer

2

2 â 3 keren

3

4 à 5 keren

4

meerdere keren

5

"Hoe was dit gemiddeld In het

nooit

1

afgelopen jaar"5"

gemiddeld lx per maand

2

gemiddeld 2 à 3x per maand

Э

gemiddeld 4 à 5x per maand

4

gemiddeld meerdere keren

5

"Ben je de afgelopen maand wel eens

neen

1

'high' g e w e e s f "

1 keer

2

2 à 3 keren

3

4 à 5 keren

4

meerdere keren

5

"Hoe was dit gemiddeld in het a f -

nooit

1

gelopen jaar"*"

gemiddeld minder dan lx
per maand

2

gemiddeld lx per maand

3

gemiddeld 2x per maand

4

gemiddeld 4 â 5x per maand

5

gemiddeld meer dan 5x per
maand

6
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SUeekproef

Kolom Steekproef
nurmier nummer

Var. Zie
nr. Pag.

V?17 - V21B

1,2,3,Л,Ь,6

Gegeven
"Neemt in het leven van je ouders de politiek

Kode
zeer zeker

1

zeker niet

7

een belangrijke plaats in''"

4?

23

V217

43

?3

21в

Vader
Hoeder

?.2> Ondennek oiid<ir Nijmeegse bfudenten 1968

VI - V O

Kolon
nummer

Var.

1,2,3

VI

Rebpui.den tnumner

4

V2

Geslacht

5

6

7

551

(H a ndrikse, Noldus)

nr.

V3

Mi

vs

Gegeven

Kode

Leeftijd

"Hoeveelste jaars student bent u 0 "

"Wat

is uw studierichting''"

man

1

vrouw

2

beneden ?0 jaar

1

?0 t/m 22 jaar

2

23 t/m 25 jaar

3

26 jaar en ouder

4

Ie en 2e Jaars

1

3e t/m 5e jaars

2

6e Jaars en ouder

3

wis-, natuur- en scheikunde

1

medicijnen,

г

tandheelkunde en biologie

moderne talen

3

(allemaal)

sociologie, psychologie, pedagogiek,
culturele antropologie, sociale g e o 
grafie en politicologie

4

rechten en notariaat

5

geschiedenis en klassieke

6

talen

7

overige

8

q

10

11,1?

V6

V7

V8

V9

"Zijn uw ouders of een van uw ouders katholiek 0 "

"Bent u praktiserend katholiek' 5 "

"Bent u lid van

"

"Studeert j met behulp van

...,."

ja

1

neen

2

ja

1

neen

г

Meisjesclub

1

Dynamene

2

Roland

3

Diogenes

4

Telemachus

5

Vol vox

6

Curpsdisputen

7

overige

8

geen

9
Ol

volledige beurs
beurs en renteloos
alleen renteloos

voorschot

voorschot

02
04

alleen bijdrage ouders

08

eigen verdienste

16

toelichting: Ford code
d.w.г. code 17 = 01 en 16
code 24 = 08 en 16 enz.

13

VIO

"Op welke studentenpartij hebt u zojuist gestemd''·,

N.S.A.

1

P.S.O.

2

S.V.B.

3
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2.2. Onderzoek onder Nijmeegse studenten 1968
(Hendnkse, Noldus)

Kolom
nummer

Var.

17

Vil

18

nr.

V12

Gegeven

Kode

"Zoals u weet bestaan er op het moment

Aalberse-Schmelzer

1

verschillende stromingen binnen de K.V.P.

Christen-radicalen

2

Als u uit een van deze stromingen moet

D.N.C.

3

kiezen, naar welke stroming zou uw voor-

Van der Grinten

4

keur dan uitgaan""'

Brabantse groep

5

geen van deze

6

"Heeft het confessionele karakter van de
universiteit bepaalde funkties 0 "

19

22

1Э

V14

geen mening

3

"Zou u er bezwaar Legen hebben als do Nijmeegse
ja

1

verliezen - 5 "

neen

2

geen mening

3

"Indien u stemgerechtigd bent, op welke partij
in 1967

gestemd'"

V15

1
2

Universiteit haar confessionele karakter zou

hebt u bij de Tweede Kamer verkiezingen

23

ja
neen

"Indien er nu Tweede Kamer verkiezingen

V.V.D.

1

C.H.U.

2

A.R.

3

K.V.P.

4

D'66

5

P.v.d.A.

6

P.S.P.

7

C.P.N.

β

zouden

worden gehouden, op welke politieke partij zou u
dan stemmen''"

24

V16

(zie kodering V14)

"Op welke partij denkt u dat uw vader op dit
moment zou stemmen 7 "

(zie k o d e n n g

VU)

^.3. Onderzoek Nederlandse bevolking
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(Nederlandse StichLing voor SLatisLink, januari 1976)

Kolom
nummer

Var.
nr.

Gegeven

1

VI

KaarLsourL: 01

2,3,4

V2

RespondenLnummer

5

V3

Cesprcksverantwoord ing

6

7,β

Л

V5

Kode
1

(3,4,5)

nan/vrouw van 1Θ jaar of ouder aanwezig (gesprek gevoerd)

1

geen man/vrouw van 16+ in het ge/.n (niet gevoerd)

2

geen man/vrouw van 18«· thuis (niet gevoerd)

3

man/vrouw van 18+ weigert (niet gevoerd)

4

Geslacht ondervraagde persoon

Leeftijd ondervraagde persoon

man

1

vrOUW

2

16-24 Jaar

01

25-29 jaar

02

30-34 jaar

03

35-39 j-iar

04

40-44 jaar

05

45-49 jaar

06

50-54 jaar

07

55-59 jaar

06

60-64 jaar

09

65+

10

Uitspraken met betrekking up de politiek

9

V6

helenaal mee eens

1

mee r"ns

y

enigszins nee eens

3

noch mee eens, norh
mee oneens

4

enigszinb nee oneens

5

mte oneens

6

helemaal mee oneens

7

He*- gaat m e t goed met onze saner l e v m g , er is tp weinig eerbied
voor moraal en gezag.

1-7

10

V7

De overheid is een organisatie die ontstaan Is door samenwerking

11

V8

Onze maatschappij Is 7eer onrechtvaardig en meet daarom veranderd

12

V9

Als men .n oeze ingewikkelde wereld te weten wil komen wat er w e r k e 

13

VIO

De nodige v e r b e t e r m g e n

li

Vil

van al Ie mensen.

1-/

worden door allen die zich hiervan belust zijn.

1-7

lijk gaande is, kan men het bebte luisteren naar deskund.gen.

via het parlèrent tot stand worden gebracht.

1-7

Ik zou niet weten hoe de politieke toekoms K van ons land eruit 7ou
moeten /len.

15

Vi?

1-7

De arbeiders bij ons en de arme boeren in de ontwikkelingslanden
noeten

tcsanen met alle andere onderdrukte groepen op de wereld,

een revolutie beglnuen.
16

V13

1-7

in onze sinenleving moeten zoveel mogelijk

Voor de oplossing van problemen

1-7
ir de samen'eving hebben we getn

politieke programma's nodig maar een wiIskrarhtige

leider.

1-7
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2.3. Onderzoek Nederlandse bevolking
(Nederlandse SLichting voor Statistiek, januari 1976)

Kolom
nummer
17

Var.
nr.
Vld

VU - ?

Gegeven

Kode

De ideale maatschappij bestaat uit kleine groepen van mensen die
zichrelf in volledige vrijheid besturen en zelf beslissen over
alles wat hen aangaat.

1-7

18

V15

Het is voor iedereen van belang zich net politiek bezig te houden.

1-7

19

V16

Gezin, morial er fatsoen moeten de fundamenten van onze maatschap
pij blijven.

20

V17

1-7

Alleen als men de huidige samenleving vervangt door een echt socia
listische maatschappij heeft iedereen gelijke kansen op ontplooi
ing.

21

vie

1-7

De meeste politieke problemen zijn zo ingewikkeld, dat Ik ze niet
kan volgen.

22

V19

23

V20

1-7

Ons hele economische systeem is erop gericht enkelen bij ons te
verrijken door uitbuiting van de arme landen.

1-7

Ik houd de politieke ontwikkelingen altijd goed bij.

1-7
1-7

24

V21

De mensen zijn van nature ongelijk, er zijn leiders en volgelingen.

25

V22

On7e maatschappij zou vervangen moeten worden door een samenleving
waarin de staat is afgeschaft en alles spontaan vanuit de mensen

26

2Э

г)

V2J

¿elf ontstaat.

1-7

Ik heb weinig verbland van politiek.

1-7

ledereen moet gelijke kansen hebben, maar Iemand die meer presteert
heeft er recht op meer te verdienen.

28

V25

29

V26

30

V27

vertrouwen op de wetenschap en de techniek.

1-7

Ik heb duidelijke opvattingen over de politieke toekomst van ons
1-7

land.
V28

1-7

Armoede, onretht en onderdrukking zijn ook in onze samenleving nog
aanwezig, maar ze zullen geleidelijk verdwijnen.

31,3?

1-7

Om de problemen van de toekomst aan te kunnen moeten we boven alles

Als er vandaag landelijke

Antl-Revolutionaire Partij

01

verkiezingen wiren, op welke

Boeren Partij

02

partij zou u dan stemmen'*

Christelijk Democratisch Appel

03

Christelijk Historische Unie

04

Communistische Partij Nederland

05

Democraten '66

06

Democratisch Socialisten '70

07

Gereformeerd Pol.tiek Verbond

0

Katholieke Volkspartij

09

Politieke Partij Radicalen

10

Pacifistische Socialistische Partij

11

Partij van de Arbeid

12

Staatkundig Gerofoi nu.« ι de Partij

13

Volkspartij voor Vrijheid en Democra
tie

14

andere groepering, t.w.·

15

ik stem niet of blanco

16

• ' . I . Or il» г/ ifk Norlcrlandse bevolking
(Ν. il« r i irid и S i U h L i n g voor S t a t i s t i e k , januari 1976)

Kolom
nummer
33,34

Var.

nr.
V29

Gegeven

Kode

01

Op welke p a r U j stemde u bij

Antl-Revolutionaire

de vorige kamerverkiezingen,

Boeren Partij

Partij

02

die van 1972 d u s 0

Christen Democratisch Appel

03

Christelijk Historische Unie

04

Communistische Partij Nederland

05

Democraten

06

'66

Democratisch Socialisten

'70

08

Katholieke Volkspartij

09

Politieke Partij Radicalen

10

PacifistiBch Socialistische Partij

11

Partij van de Arbeid

12

Staatkundig Gereformeerde

Partij

37,3β

39

ЭО

V31

Э2

Leeftijd huisvrouw/alleenstaande

Gezinsgrootte

Gezinssamenstelling
geen kind,
0 t/m 14 Jaar

wel kind,
0 t/m 14 jaar

13

Volkspartij voor Vrijheid en Demo
cratie

14

andere groepering, t.w.:

15

Ik stemde niet of blanco

16

ik mocht nog niet stemmen
35,36

07

Gereformeerd Politiek Verbond

17

24 jaar of jonger

01

25-29 jaar

02

30-34 jaar

03

35-39 jaar

04

40-44 jaar

иь

45-49 jaar

06

50-54 jaar

07

55-59 Jaar

08

60-64 Jaar

09

65 jaar of ouder

10

alleenstaande man

Ol

alleenstaande vrouw

02

2 personen

03

3 personen

04

4 personen

05

5 personen

06

6 personen

07

7 personen

08

θ personen

09

9 personen of meer

10

O.P. is alleenstaande

1

twee personen 15 Jaar +

2

drie personen 15 jaar +

3

1 of meer kinderen 0 t/m 5 Jaar,
geen kinderen 6 t/m 14 jaar

4

1 of meer kinderen 0 t/m 5 Jaar,
plus 1 of meer kinderen 6 t/m 14 Jaar

5

geen kinderen 0 t/m 5 jaar, wel
1 of meer kinderen 6 t/m 14 jaar

6
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2.3. Onderzoek Nederlandse bevolking
(Nederlandse Stichting voor Statistiek, januari

Kolom
nummer

40, il

Var.
ΠΓ.

ЭЗ

1976)

Gegeven
Opleiding

gezinshoofd

Kode

alleen lager onderwijs

1

lager + voortgezet vakonderwijs, op dagof avondschool

2

voortgezet algemeen onderwijs,
3-jarige HBS, MAVO

3

(MJULO,

(4)UL0, 3-jarige HBS, MAVO » voortgezet
(valOonderwijs op dag- of avondschool

4

5-Jarige HBS, Gymnasium, MMS, Lyceum,
Н А Л ) , Atheneum

5

5-Jarige HBS, Gymnasium, enz. + voortge
zet onderwijs op dag- of avondschool

6

hoger beroepsonderwijs, als HTS, HEAO,
Sociale Pedag. Academie, kunstonderwijs,
zeevaartschool, kweekschool, e.d., SPD,
GA-I

7

МО-akten, accountancy, beroeps-officiersopleiding, GA-II, GF

β

9

universiteiten en hogescholen

10

weet niet

ü?

43,44

V34

V35

Opleiding Is:

Beroep gezinshoofd

wel voltooid

1

niet voltooid

2

volgt nog

3
1

huisvrouw
bednjfshoofd/direkteur

10 of meer pers.

2

bednjfshoofd/direkteur

9 of meer pers.

3

zelfstandig beoefenaar hoger vrij beroep

4

zelfstandige boer/tuinder

•i

hogere

6

employé

middelbare

7

employé

8

lagere employé

9

geschoolde arbeider
ongeschoolde arbeider

10

niet vermeld

11
12

studerend

45

V36

Welstand

A (hoog)

1

В 1

2

в г

3

С

4

D
46,47

V37

Urbanisatiegraad

(laag)

1

Amsterdam
randgemeenten

Amsterdam

2

Rotterdam

4

3

Rotterdam
grootste 3 agg ornerati es

randgemeenten

5

Den Haag

5

randgemeenten Den Haag

6

middelgrote steden

7
В

kleine steden
geïndustrialiseerd

platteland

agrarisch platteland

9
10
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(Nederlandse Stichting voor Statistiek, januari 1976)

Kolon
nummer

Var.
nr.

48.49

З

Gegeven

Kode

Regionaal gebied
noord

oost

Friesland

1

Groningen

2

Drente

3

Overijssel

4

__Gelderland
west

6

Noord-Holland

7

_Zuid-Holland
Zeeland
zuid

5

Utrecht

θ
9

Noord-Brabant

10

Limburg

11
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Tabel

4.a:

De meest gelezen opiniebladen per politieke opvatting (steekproef
2 en 3, N = 407).

SVv

^Ppiniebladen
\ ^ VI59
Accent
POVO ^ \ V 1 6 0

Elsevier Haagse
Post

V83

\ ^

Links

1
2
3

1
1

4

3
1

21

Rechts
Totaal

Vrij Ne Nieuwe
derland Linie

De Groe Overige Geen
ne

Totaal

3

11

65

4

15

15

24

( 75)

13

10

54

4

3

9

28

(104)

22

7

32

2

1

10

46

(108)

37

8

14

-

1

14

43

(120)

9

39

2

4

12

37

(407)

N.B. Omdat twee voorkeuren opgegeven konden worden, is de horizontale som der percen
tages groter dan 100.
Tabel

4.d:

De meest gelezen dagbladen, per politieke opvatting (steekproef 2 en 3,

§

N = 407).
\ ^ Dagbladen
Regionale
\ . VI57
bladen
POVO
\ЛЛ58

V83
Links

Rechts
Totaal

\ ^
1
2
3
4

Volks
krant

Telegraaf
+ Algemeen
Dagblad

Waar
heid

NRC

Geen Totaal

Rest

43

80

5

5

3

4

4

( 75)

47

82

3

-

7

7

6

(104)

56

63

17

-

7

7

(108)

61

48

35

-

7

5

1

8

(120)

53

66

16

1

6

3

7

(407)

N.B. Qndat twee voorkeuren opgegeven konden worden, is de horizontale som der percen
tages groter dan 100.
σν
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BIJLAGE 3

TABEL 4.e:

Politieke opvatting en het deelnamepercentage aan onderstaande
typen acties, jongerejaarsstudenten (steekproef 2).
Milieuacties

Plaatse
lijke
acties

Buiten
landse
acties

Links

2

3

29

Rechts

3

0.5

Totaal

3

1

Aard van
de acties
VI69

Ove
rigen

Geen
deel
name

Totaal

6

6

54

1000o (107)

0.5

3

85

100oo (174)

2

4

76

100o„ (282)

Onder
wijs
acties

1;)

P0V0 V83
5

14

1) ГО О gedichotomiseerd op de mediaan, zoals voor steekproef 4 vastgesteld.

Tabel

4.f

.

De verpachting omtrent toekomstige deelname aan betogingen en
acties (steekproef 2).

\\(erwachting
^vdeelname
\ . (VI 68)

POVO
(V83)

Links

Rechts
Totaal

\^
(zeer)zeker
\ ^
1
2
3
4

onzeker

(zeker)niet

Totaal

38

53

9

100o„ (55)

3

77

20

lOO0» (61)

6

54

40

100°<, (72)

1

40

59

lOO0,, (90)

10

54

36

100°,, (278)

TABEL 4g: Partiële correlatiecoëfficiënten tussen de IE-variabelen en politieke opvattingen.
-^__^^
Politieke ^ Т
aktiviteiten

POVO en IE
~~~^_^^^

Links
Ie kwartiel POVO (V83)

2e kwart iel POVO (V83)

3e kwartiel POVO (V83)

Rechts
4e kwartiel POVO (V83)

V 7 8 1 ) V79

V80

V78

V79

V80

V78

-.04 -.01 -.07

.03

.08

-.07 -.06

.00
-.02

.03 -.09 -.11*

-.14*

.01

V81

V80

V78

Lezen van kranten (VI56)

.21** .03 -.12

.12

.01

Lezen van opiniebladen (VI59)

.19*

Deelname parlementaire ver
kiezingen 1974 (VI64)

.10

-.11

-.05

.01

~——_^

Deelname komende parlemen
taire verkiezingen (V165)

.08 -.15* .19*
-.11

-.18* .15*

Lid politieke partij of van
plan lid te worden (VI62,V163)

.02

.00 -.05

Deelname akties, betogingen
(VI67)

.05

-.24** .11

Verwachting deelname akties
en betogingen (VI68)

.12

-.12

1) POVO (politieke
V78 = geloof in
V79 = geloof in
V8I - geloof in
V80 - geloof in

.10

.07

V79

V81

.29**-.12*

.00 -.06

.00

-.07

.07 -.05

.01

.04

.05 -.14*

.02

-.07

-.26** .07

.08

-.06

-.03

.05

-.12*

.17* -.06

.09

.03

.06

-.08

.07 -.02

.12

.01

-.10 -.18* .00

.12

-.01

-.37** .00

.16* -.16* .00

-.08

voorkeur: links - rechts)
een moeilijke wereld (hoog-laag)
individuele (eigen) kracht (hoog-laag)
een politiek onrechtvaardige wereld (hoog-laag)
toeval (hoog-laag)

.04

.08 -.10

.11* -.12*

.01 -.02

-.06

V79

V8I

V80

-.07 -.01 -.06

steekproef 2b+3
N = 407

-.13* -.09

.04 -.15* -.13*steekproef 2b+3
N = 407
.14* -.24** .04

geen variantie

steekproef 2
N = 282

-.07 -.22** .16* -.13* -.04 -.23** .13*

2) voor nadere toelichting zie codeboek, bijlage
par. 2.1; de indeling verloopt steeds van fcogeaktiviteit naar lage aktiviteit
,. ,.
.
,. . ,
..,.,.
3)
dichotomie: 1. is lid politieke partij of is dit van plan
2
ls
·
8 " n lid en is m e t van zins lid te worden
** : Ρ < .05

Procedure:

V8I

* : ρ < .15

Omdat de hypothese luidde dat het verband tussen IE en politieke aktiviteiten per politieke opvatting wisselt, werd een indeling in
vier kwartielen aangebracht.
Om ook eventuele binnenvariantie per kwartiel constant te houden werden steeds partiële correlaties berekend (POVO constant)

UI
OV
UI
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TABEL 4.h:

BIJLAGE 3

Matrix van contingentiecoëfficiënten (maximum = .71) voor tabel
7.27.
Nijmeegse
studenten

Onderzoeksgroepen

1974

Nijmeegse
НЮ-stu
denten
1976
1975

Nederlandse
bevolking
<30 jolS jr
1974
1976

1974

Nijmeegse
studenten

1976

.10

Nijmeegse
НЮ-studenten ' J / : >

.17*

.14

Nederlandse
1974
bevolking
<30 jr»18 jr _ 1976

.28*

.28*

.17*

.30*

.28*

.15

.13

1974

.41*

.38*

.30*

.19*

.20*

1976

.38*

.40*

.33*

.22*

.20*

Nederlandse
bevolking
^50 jr
* ρ <.05

Nederlandse
bevolking
»30 jr
1974
1976

Ί

.06

TABEL 4.i

: Studieoriëntatie en het percentage jongerejaarsstudenten dat onderstaande categorieën genereerde als domeinen waarop zij positieve verwachtingen ten aanzien
van de universiteit koesteren, indien zij zich de toekomst zo rooskleurig moge-

55

41

29

18

39

22

(49)

24

47

45

21

21

30

20

(98)

wetenschap
traditioneel

14

39

35

22

14

16

14

(51)

maatschappij
traditioneel

21

37

34

28

24

15

8

(67)

Totaal

21
(56)

45
(118)

40
(105)

25
(65)

20
(53)

25
(66)

16
(43)

Pearson's coëfficiënt of contingency (С)

.09

.13

.09

.08

.09

.21х

.16

* рч.05

maatschappelijke
relevantie van de
studie
V112

universiteit voor
vorming en pers.
ontplooiing
VI08

25

wetenschap
transgressief

democratisering
en inspraak
V110

verbetering studie
opzet
VI07

maatschappij
transgressief

Typologie
waardenoriëntatie
(V60)

toegankelijker
universiteit
VI09

individualiteit en
zelfstandigheid op
de universiteit
VI06

Domeinen waarop
positieve verwachtingen werden gesignaleerd

integratie theorie
en practijk
Vili

lijk voorstellen (steekproef 3 ) .

N

(265)

TABEL 4. j : Studieorientatie en het percentage HBO-studenten dat de onderstaande categorieën genereerde als domeinen waarop zij positieve verwachtingen t.a.v. de opleidingsinstelling
koesteren, indien zij zich de toekomst zo rooskleurig mogelijk voorstellen (steekproef 6 ) .
Domeinen waarop pos i t i e v e verwachtingen
werden g e s i g n a l e e r d

λ->

+->
Η
CD
4-1
Η

ι
OC
Η
ТЗ
С

ι
3
Ρ,-Μ
Ο Η
4->
+-* СЛ

СО
3
Ό
н
>
Η
ТЗ

4-1
ел
Чн
,—1
0)
Ν

.с

—ι ев 0) С

Typologie
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X
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>
СЛ > 4-1
•M (D СЛ
СО г-І
СО CD CD
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N

ЙТЭ

Maatschappij
transgressief

12

37

30

1.5

43

17

13

( 61)

Wetenschap
transgressief

7

27

32

1

34

23

4

( 91)

Wetenschap
traditioneel

2

22

28

0

12

36

3

( 46)

Maatschappij
traditioneel

5

31

32

0

18

23

2

(107)

Totaal

7

30

31

0.5

27

24

5

(305)

.13

.09

.03

.07

.24х*

.13

.19х

Pearson's coefficient
of contingency
* p<.05
* * ρ«;.001

lABL'L 4.к : Studied lentatie en het percentage jongerejaarsstudenten (steekproef 3) dat onderstaande
categorieën genereerde als domeinen waarop zij negatieve verwachtingen koesteren, indien

universiteit
ondergeschikt
aan politiek
en industrie
V100

39

25

6

4

8

(49)

wetenschap
transgressief

35

44

38

39

16

17

1

9

(98)

wetenschap
traditioneel

28

33

29

28

18

6

10

10

(51)

maatschappij
traditioneel

33

36

30

16

24

3

3

10

(67)

Totaal

Pearson's
coefficient
of contingency
(С)
*

ρ =<.05

tie

politieke
polarisatie
VI02

31

anticipatie
werkeloosheid
VI 01

51

ondcmocrdtischer ver
houding
V99

33

\98

geestelijke
devaluatie en
vervreemding
V9-

maatschappij
transgressief

Typologie
waardenoriëntatie
(V60)

massificatie
van de uni
versiteit
V95

selectie,
studieverzwa
ring en ver
korting
V96

Domeinen waarop
negatieve verwachtingen werden gesignaleerd

wetenschappe
lijke deforma

zij zich de toekomst zo donker mogelijk voorstellen (steekproef 3).

33

41

33

31

20

9

4

(86)

(109)

(87)

(82)

(53)

(25)

(10)

(25)

.06

.13

.08

.20X

.09

.21х

.16

.03

N

(265)

LO
00

TABEL 4. l: Studieoriëntatie en het percentage HBO-studenten dat onderstaande categorieën genereerde als
domeinen waarop zij negatieve verwachtingen koesteren, indien zij zich de toekomst zo donker

44

19

21

10

1

1.5

( 61)

wetenschap
transgressief

38

10

29

19

21

8

1

4

( 91)

wetenschap
traditioneel

20

3

22

17

12

2

3

2

( 46)

maatschappij
traditioneel

22

9

26

19

15

0

1

4

(107)

Totaal

32

9

30

19

18

5

1.5

3

(305)

.16*

.02

.09

.07

.09

Pearson's coefficient
of contingency (С)
x

ρ =<.0S

** ρ =<.001

.24**

.09

.20*

politieke pola
risatie staf en
studenten
VI 02

opleiding onder
geschikt aan
politiek en
industrie
VI00

12

anticipatie
werkeloosheid
VI01

ondemocratischer
verhoudingen
V99

50

Typologie
waardenor i ëntat ie
(V60)

wetenschappe
lijke deformatie
V98

geestelijke
devaluatie
V97

maatschappij
transgressief

Domeinen waarop negatieve verwachtingen
werden gesignaleerd

massificatie
van de onderwijs
instelling
V95

selectie,
studiever zwar i ng
en verkorting
V96

mogelijk voorstellen (steekproef 6).

N

TABELLEN
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TABEL 4.m: De gemiddelde discrepantie per jaargang.
I

Voor universitaire studenten

75

Gemiddelde .., 70
discrepantie ^
(V62)

65

Jaargang (V8)
0 0 0 0 0 0

+ + + + + +

60

2e jaars

3e en 4e jaars

rechten r = -.55 p<.05
medicijnen r = -.15
letteren, etc. г = .20
wis- en natuurkunde r = -.04
sociale wetenschappen r = .14

5e en 6e jaars

geen
geen
geen
geen
geen

afwijking
afwijking
afwijking
afwijking
afwijking

7e jaars

van
van
van
van
van

lineariteit
lineariteit
lineariteit
lineariteit
lineariteit

II Voor IIBO-studenten
80 г

Gemiddelde
discrepantie 1) 75
(V62)

Jaargang (V8)

70

Ie jaars

2e jaars

3e jaars

4e jaars

"medische opleiding" r = -.20 ρ <.05 geen afwijking van
lineariteit
opleiding tot leraar
of onderwijzer
r = .00
geen.afwijking van
lineariteit
r = -.21 η = .47 df. tussen: 38 df.
deviatie van lineariteit F = 4.20
p< .05
1) Hoog cijfer duidt op lage discrepantie.

+ + + + + +

sociale opleiding
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BIJLAGE 3
Tabel

4.η

: De deelname aan verkiezingen voor de Schoolraad.
HBO-studenten naar jaargang (steekproef 6 ) .

60

% deelname
aan verkie
zingen
Schoolraad
(VI 97)

50
40
30
20
10
J

jaargang
(V81)

I

L

» Ie jrs. 2e jrs. 3e jrs. 4e jrs.
221

Eta = .15

34 0 Í,

3206

r = -.03

15°b

N = 305

afwijking van linearitcit : F = 4.1
Tabel

4.o

(df binnen ; 304; df tussen : 2) p < . 0 5
: Deelname aan verkiezingen 1974/1975 en 1975/1976 (VI97) naar
studie-oriëntatie (transgressief - traditioneel) (V63) en discrepantie (V62).

I. Universitaire jongcrejaars : verkiezingen 1974/1975
(steekproef 1 ; N = 505)
% deelname

hoge discrepantie

lage discrepantie

Totaal

transgressief
georiënteerd

36

35

36

traditioneel
georiënteerd

33

22

28

29

33

2.12
df = 1

Totaal
chi 2 = 1 . 9 8

chi 2 =

35
df = 1

n.s.

n.s.

II. Universitaire jongerejaars : verkiezingen 1975/1976
(steekproef 3; N = 265)
% deelname

hoge discrepantie

lage discrepantie

Totaal

transgressief
georiënteerd

61

52

59

traditioneel
georiënteerd

52

36

39

Totaal

58

42

50

chi 2 = 6.05

chi 2 =
8.03
df = 1

df = 1

ρ < .05

p<.05
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TABELLEN

Tabel 4.ρ:

Instemming met de uitspraak: bezettingen zijn als machtsmiddel il
legaal (V177); naar studie-oriëntatie en discrepantie (resp. V60
en V62) universitaire jongerejaars (steekproef 3; N = 265).

Mate van instemming m procenten
\.^

PRA-TRANS

TI1E-TRANS

TUL-TRAD

PRA-TRAD
Totaal

niSCRTPAVTIE
hoog

laag

hoog

laag

hoog

1aag

ten zeerste oneens

hoog
40

7

28

15

19

22

13

15

21

oneens

34

64

17

11

7

18

7

14

19

eens noch oneens

23

21

50

61

63

43

67

52

49

3

8

5

13

11

17

13

19

11

eens

laag

LH
ГО

TABEL 4*q.

Gemiddelde interesse in de acties, instemming met de doelstellingen, succesverwachting en bezettingsactiviteit
naar drie soorten studierichtingen en waardenoriëntaties.
41
J

Studierichting
CVS) en

Interesse in de acties •'
VI74

Waardenoriëntatie (V60)

PRA- THE- THE- PRA- To- PRA- THE- THE- PRA- To- PRA- THE- THE- PRA- To- PRA- THE- THE- PRA- ToTRANS TRANS TRAD TRAD taal TRANS TRANS TRAD TRAD taal TRANS TRANS TRAD TRAD taal TRANS TRANS TRAD TRAD taal

Instemming met de doelstelling2^ VI75

Succesverwachting -'
VI76

Bezett:ngsactiviteit
VI70

Sociologie en
Nederlands

1.4

1.7

1.6

2.0

1.6

1.7

2.2

3.8

3.S

2.2

3.4

3.2

4.2

4.8

3.S

1.5

2.2

3.2

2.S

2.0

Psychologie en
pedagogie

1.9

1.9

2.5

2.4

2.0

2.1

2.3

2.9

2.S

2.3

3.3

3.4

3.6

3.5

3.4

2.4

2.6

3.5

3.0

2.7

Rechten en
tandheelkunde

1.4

2.2

2.6

2.8

2.5

2.3

2.1

3.2

3.0

2.9

3.6

2.9

3.8

3.7

3.6

2.7

2.9

3.6

3.7

3.5

1 ) 1 = zeer geïnteresseerd, 4 = geheel niet geïnteresseerd
2) 1 = helemaal eens, 3 = eens noch oneens, S = helemaal oneens
3) 1 = veel succes, 3 = veel noch weinig succes, 5 = geen succes

4) 1 = veel, 4 = geen
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Tabel

4.t

. Afname van de discrepantie tussen waarden en verwachtingen ten
aanzien van persoonlijke contacten en relaties. Universitaire
studenten (steekproef 4)

Jaargang

1c en 2e jaars

3c en 4c jaars

9.0

9.1

Discrepantie '

5e en 6e jaars 7c jaars en ouder

9.2

9.5

Hoog cijfer betekent Lage Jiscicpantic.

Tabel

4.и . De gemiddelde scores op de variabelen

zinloosheidsgevoelens, zelfaanvaardmg, zelfbeoordeling,

contactuele vaardigheid en relatleproblcmatiek voor de volgende vijf groepen: 1) links-geonenteerde
duidelijke activisten, 2) links-geonenteerde matige activisten, 3) links-geonenteerde met-activisten, 4) rechtb-georicnteerde matige activisten, 5) rechts-georienteerde met-activisten. Univer
sitaire jongerejaars (steekproef 3, N' = 205).

variabelen uit de persoon
lijke belangensfeer.

links-georienteeidc duide
lijke activis
ten N = 13
V 83 en V 199

Imks-georienteerde matige
activisten
N = 17
V 83 en V 199

links-georienteerde m e t activisten
N = 91
V 83 en V 199

rechts-georienteerde matige
activisten
\' = 15
V 83 en V 199

rechts-geonenteerde m e t act ιvisten
N = 128
V 83 en V 199

zinloosheidsgcvoclens VI52
(nee (1)
ja (5) )

1.8

2.4

3.0

1.8

1.9

zelfaanvaardmg V150
(hoog (1)
laag (10) )

3.6

3.9

4.4

4.6

4.1

10.0

9.0

8.6

8.7

9.2

relatieproblemen \200
(geen (1)
wel (7) )

2.2

1.9

2.3

3.4

2.0

zelfbeoordeling in de
tijd VI 03
(negatief (1)
posi
tief (10) )

6.2

6.1

6.0

6.3

6.6

contactuele vaardigheid VI49
(laag (1)
hoog (20) )
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De ecndimcnsionolc oplossing van de ΓΓ schaal \"
op 1 gesteld) steekproef 2 + 3, N = 5S6.

(I \C10 8(1, aantal fai-toren

Items I-L schaal (Rotter, 1906)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
lü.
11.
12.
Π.
H.
15.
16.
17.
18.
14.
20.
21.
22.
23.
24.
2";.
2h.
Z''.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

\aak kun je net zo goed door kruis of munt beslissen, bat je moet doen.
Ongeluk is iets dat de mensen zichzelf aandoen.
\ecl van de tegenvallers die mensen overkomen, zijn voor een deel te M j t e n aan pech.
Door actief deel te nemen aan zaken, die politiek en sociaal van belang zijn, kunnen
de mensen bepalen, wat er op de uercld gebeurt.
Uat je ook doet, sommige mensen mogen je gewoon niet.
Soms heb ik het gevoel dat ik niet genoeg de richting van mijn leven kan bepalen.
Kapabelc mensen, die er niet in slagen een leidinggevende functie te krijgen, hebben
hun kansen niet benut.
Of ik kiijg wat ik wil, hangt in mijn geval niet ol nauwelijks van het toeval af.
Onze wereld wordt bestuurd door een paai mensen die de macht in handen hebben, de ge
wone man kan daar weinig aan doen.
Het is niet altijd verstandig te \er vooruit te plannen omdat veel dingen nu eenmaal
een kwestie van pech of geluk zijn.
De meeste mensen weten niet hoezeer hun leven bcheeist wordt door het toeval.
Het is reöel te denken dat leraren hun leerlingen correct behandelen.
Toeval bestaat eigenlijk niet.
M s wc er genoeg ons best vooi doen kunnen we alle politieke corruptie uit de weg
ruimen.
Soms kan ik niet begrijpen hoc Iciaren aan de punten komen die ze geven.
Op den duur krijgt iedereen de waaidcring die hij verdient.
Ik kan onmogelijk geloven, dat pech of geluk een belangrijke rol in m j n leven speelt.
De doorsnee burger kan invloed uitoefenen op legeringsbcslissingen.
liet komt nog maar al te vaak \οοτ dat iemand in een leidinggevende functie belandt,
gewoon dooi stom geluk.
Als een leerling zich goed voorbereidt op een proefwerk, dan komt het bijna niet v'oor
dat hij er een onvoldoende vooi haalt.
Je kunt moeilijk te weten komen of iemand je echt mag of m e t .
\aak mcik ik, dat ik weinig kan \ei anderen, aan wat er met mij gebeurt.
Kat er met mij gebeurt, bepaal ik zelf.
De een is in staat mensen over te halen, juist te handelen, de ander m e t , toeval
heeft daar weinig of m e t s mee te maken.
lammer genoeg wordt de waarde van iemand vaak o\er het hoofd gezien, hoe goed hij ook
zijn best doet.
Als je eenzaam bent, ligt dat a.m iczclf.
Mensen kunnen niet veel controle uitoefenen op wat politici doen.
De meeste leerlingen beseffen niet hoezeer hun punten wolden beïnvloed door toeval.
\cel tcgcmallcrs zijn het gevolg van onbekwa.miheid, onwetendheid, luiheid ol alle
drie.
Dooi hard te werken haal je resultaten, geluk heeft daai weinig ol niets mee te nnken.
hat betreft internationale aangelegenheden z u n de meeste mensen het slachtollcr \an
krachten die ze niet kunnen begrijpen of belieeisen.
Het heeft weinig zin, het mensen echt naar de zin te maken.
Ik heb vaak gemerkt, dat er nu eenmaal gebeurt wat ei gebeuren moet.
Uiteindelijk zullen de meevallers die iemand heeft, opwegen tegen de tegenvallers.
Ik heb er altijd mcei aan gehad een duidelijke beslissing te nemen dan de dingen op
hun beloop te laten.
Uiteindelijk ben je als mens zelf verantwoordelijk voor slecht bestuur, zowel op
plaatselijk als op landcliik niveau.
Meestal кал ik niet begrijpen waarom politici zich zo gediagen, als zij zich gedragen.
Niemand kan leiding geven zonder flink wat mazzel.
Als je er niet voor kunt zorgen dat anderen je mogen, kun je m e t met mensen omgaan.
len van de voornaamste redenen, waarom er oorlogen zijn, is dat mensen m e t genoeg
interesse voor politiek hebben.
Als ik plannen maak, ben ik er bi)na zeker \an, dat ik ze kan uitvoeren.
On een "goede" baan te krijgen, moet je op het juiste moment op de juiste plaats zijn.
Ът is een rechtstreeks verband tussen hoc hard ik studeer en de punten die ik krijg.
Cr zullen altijd oorlogen zijn, al doen de mensen nog zoveel moeite om ze te voorkomen.
Hoeveel vuenden iemand heeft, hangt er van af, hoe aardig hij zelf is.
Vaak hebben proefwerkvragen zo weinig te maken met de behandelde stof, dat het eigenlijk tijd verknoeien is om de stof te bestuderen.
Verklaarde \ariantie
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: VOORBEELDEN VAN OPSTELLEN AAN DE HAND VAN ANTWOORDEN OP DE
CANTRILSCHAAL

Algemene

procedure:

De studenten werden gevraagd in een paar zinnen weer te geven wat hun
positieve en negatieve denkbeelden waren over de toekomst van de samenleving,
de universiteit en hun eigen persoon. Daarbij werd de volgende formulering gehanteerd: "Hoe zal de toekomst van de samenleving (c.q. die van de universiteit,
je eigen toekomst) er over tien jaar uit zien, als je je de ontwikkeling zo
negatief (c.q. zo positief) mogelijk voorstelt? Wat voor toestanden denk je dan
dat je in de samenleving (c.q. op de universiteit) aan te treffen (ingeval van
de eigen persoon: Hoe zal je leven er dan uitzien, wat denk je dan te bereiken
c.q. wat zul je dan te verduren hebben").
Uit beschrijvingen die naar aanleiding van deze vragen werden gegeven
zijn opstellen gecomponeerd, gebruik makend van de letterlijke

teksten van

studenten. ledere interpretatie van de kant van de onderzoekers is zorgvuldig
vermeden. De compositie van deze opstellen verliep aldus: alle antwoorden werden op systeemkaarten overgebracht. Vervolgens werd de inhoud van de diverse
beweringen per domein (samenleving, universiteit, de eigen persoon) en per
kwaliteit (positief of negatief) gerubriceerd. De titels van de rubrieken werden gekozen op basis van de inhoud van de uitspraken.
Het

voorbeeld:
Wij hebben gemeend de negatieve verwachtingen ten aanzien van de univer-

siteit hier te moeten weergeven om zo de lezer te informeren over wat studenten
vrezen dat de universiteit te wachten staat. Bestudering van de inhoud van de
negatieve toekomstverwachtingen leverde een achttal verschillende onderwerpen
op:
1. Massificatie,

automatisering

: de student wordt een nummer in een

volledig geautomatiseerd opleidingssysteem.

2. Selectie,

studieverzwaring,

-verkorting

: de studie zal steeds moei-

lijker en korter worden, alleen de besten blijven over.
3. Geestelijke

devaluatie,

vervreemding

: de student raakt afgestompt,

wordt een radertje in de machine. Mens zijn, relatie hebben wordt onmogelijk.
4. Wetenschappelijke

deformatie

: men wordt tot super-specialisten op-

geleid; de opleiding is niet afgestemd op de practijk, niemand heeft er iets
aan. Wetenschappelijke haarkloverij, ritualisme.
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5. Ondemocratbsche

verhoudingen

en structuren

: de medezeggenschap van

studenten wordt minimaal.
6. het polttieke

en industriële

complex

: de feitelijke machthebbers

worden -ook op de universiteit- de overheid, het bedi ijfsleven (de kapitalisten).
7. Werkeloosheid

: de academische opleiding is geen garantie voor een

baan, integendeel.
8. Polarisatie

: de verhoudingen tussen studenten en staf en tussen

studenten onderling zullen verslechteren: actie, bezettingen.
Het is duidelijk, dat bepaalde onderwerpen met elkaar in verband gebracht kunnen worden. Zo gaan m de beschrijvingen van veel studenten Massificatie/Automatisering en Geestelijke Devaluatie/\'ervreemding hand in hand. In de opstellen, die wij presenteren zijn dergelijke samenhangen verwijderd, omdat:
1. niet alleen studenten deze samenhangen zien (of althans vermelden);
2. het soms moeilijk is de aard van de samenhang te bepalen (velen beperken
zich tot opsommingen). Zo kan het voorkomen, dat bijvoorbeeld een beschrijving
als: "de student zal zich in de toekomst bevinden m een leerfabriek waar computers de dienst uitmaken. Hierdoor worden menselijke relaties onmogelijk",
zowel label 1 als label 3 krijgt.
Zie voor de verdere gang van zaken par. 4.1.4.1, 4.1.4.2 en 4.1.4.3, p. 283 ,
248 en 318.
Hieronder staan de acht opstellen over de negatieve toekomstverwachtingen ten aanzien van de universiteit afgedrukt.
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MASSIFICATIE EN AUTOMATISERING.
Men zal
steld

constateren,

dat alle

programma hebben;

universiteiten

dat er uniforme

zorgd worden voor een periode
de duizendtallen
lijk

zoals

de universiteit

op één gebied:
wilde.

Je kunt

studenten,

10 χ zo grote

De universiteit
volstoppen
voorgekauwd
allerlei

uit

het

(leer

hoofd

stampen.

opgeleid

automaten,

vakidioot

in een goed functionerende
wordt

New World" van

tische
tje

vakgebied.

verder
elke

trekken,

krijgt
student

hij
heeft

nummers zijn;
dat men zich
computer
lessen

en doe maar),

je

waarin

theoretische

fabriek

men reeds

Nog

alles

lesfabriek

doorstroomfakennisrepro-

Men wordt

geleide

vindt

professoren

areativiteitsloze,

uit

men zijn

'huiswerk'
zijn

gerealiseerd;

opgeleid

naar Japans

beschreven

in

tot
model.

"Brave

de universiteit

alleen

leert

een п лттег in een grote
zal

zoals

mag komen.

Studenten

machines.

aanwezig
je

bij

zullen

en verder

De opleiding

is

kan

je

overhoringen;
beurten

nog meer en niets

volkomen

-als

als

anders
zo

je

vertechnocratiseerd.

geluk

staan

num
dan

zijn,

door IBM

er ook wel een computer
de studenten

Cijfertjes
een nummer

schriftelijke
mondelinge

een

specialis

controleren,

Op den duur zal de ontwikkeling

Dan zal
zie

eerst

zijn

de naad moet werken om de -waarschijnlijk
halen

wordt

eigen

anonieme massa.

dag volgen

nummer, zodat

op je

op een fabriek

al of niet

op en elke

eigen

van werk te voorzien.

met tentamen.

strak

dat je

De student

zodat

computers,

kunt

In deze

wetenschappers.

hiermee

verschil

Je bent

mer 10561 naar voren

je

is

met dit

de individuen.

moeten

10 χ

Huxley.

school

vervangen

mensen

wezen

die je maar moet slikken.

een anonieme

worden.

Dit alles

De herstructurering
middelbare

waar saaie

kennis

apathische,

-aahtige

een robot.

waar je

van
Eigen-

- 45.000

voor je bent

leerfabriek,

Het wordt

tot

ducerende
De student

'robot'

hoorcolleges.

er nu uitziet:

maar een staptechniek

knappe koppen geproduceerd
worden studenten

ver-

collegezalen.

voorgekauwde

'computerkwekerij'

massa's

maar dan met 10 vermenigvuldigd:

een grote

met feitenkennis,

meer een

briek

wordt

vastge-

lopen in de buurt

massale

een uur zoeken

van vandaag,

voor grote

De aantallen

van Bochum (Duitsland)

Kortom: de toestand

zoveel

jaar.

Massificatie,

daar rustig

door de regering

lesprogramma's

var. vier

per studierichting.

eenzelfde

geleverdewaaruit

hebt-

alleen

je
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SELECTIE, STUDIEVERZWARING EN STUDIEVERKORTING.

De massa's
streng

studenten

nemen toe,

geselecteerde

ellenlange
volg.

wachtlijsten;

Studeren

een plaats
studie

omkoperijen,

wordt hierdoor

toegewezen

eindexamencijfer.

Misschien

ting,

geleid.

zeer

selectie

mogelijke

leuze.

tijd

zoveel

door

'studenten'

De kleine

zal elkaar

beconcurreren

concurrentiestrijd
toegejuigd.
denten

best

bij

het

ieder

'strebers'

zijn.

blijven

kunnen vallen

sjeesd

van het aantal

uitgeleend,

king voor een van die spaarzame plaatsen
universiteit

zullen

alleen

mensen zitten

tamens te halen en dan niet
werkt

in een zo snel

zijn,

de prestatiedwang

zen om een papier
êlite
je

overleeft
later

nooit

het gevaar

mogelijk

tijd

tegen
vallen

stu-

Zo is de
vooropleiding-

die gekenmerkt

is

aan de an-

om te

ieder

elkaar

studeren
en

die afvalt

opgezet;

wordt

alle

Degenen,

alleen

6 en 's avonds,

de keiharde

cijfers

en als je dan hard
nog wel in
jaar.

geaanmer-

Op de

moeten werken om hun

gesmeten

te worden.

met zijn

studie

ten-

Iedereen

klaar

te

nog meer omhoog. Je moet

de plaatsingscapaciteit,
komt,

mis-

Pezen dus maar in

voor een specialistisch
die keihard

kop-

die het

dan kom je misschien

lopen eraf

stu-

die dan wel knappe

faalgevallen.

de tentamen-normen

de chaos tussen

overblijft.

af.

Er wordt een top gecreërd:

meer mee in aanraking

Hoe in

wordt de

erg goede

waarbij

tempo om in 4/S jaar

drijft

te halen.

zware

af te maken en de

en hardsten,

de zwakkere

dag van 9 tot

hebt en geen dictaten

te vergaren,

life',

af door de studiekoppen:

programma, elke

blokken

om er door te komen: de competitie

De sluwsten

over;

massaal

te

en selectiemechanismen

knokken

de

studiebelas-

zitten

die dan nog de kans krijgt
leven

wél

als je bij

hebben of niet.

-mits

for

die

90%- zal door

studie

ieder

'struggle

voor zich

Er komt een opeenhoping

een strak

kennis

Op deze manier worden de studenten

zullen

schien

waarin

in een

groep mensen,
laat

pen genoemd worden,
gelden.

nuttige

aan de ene kant en regering

dere kant.

-zo'n

dat er geen vrije

geworden,

kan gaan beproeven

De rest

ge-

gemiddeld

een zware

die dag in dag uit

en

het

wordt de studie

verkort;

geen kans zijn

geklonken,

een instituut

geluk

ziet

of een

gaan studeren

of ze hard gewerkt

mogelijk

student

die is wel zo in elkaar
zijn

de mensen,

zijn

voor degenen
lot

Vervolgens

komen erdoor.

onverschillig

De gemiddelde

universiteit

kunt
wordt rigoreur

zolderkamertje

wel afvallen,

zo kort

terecht

anders

alleen

numerus clausus

voorrecht

op grond van het

mag je wel iets

De studieduur

toelatingseisen;

e?i slijmerijen

een ongemotiveerd

hoog tempo. Alleen

op hun kleine

! Strenge

Numerus fixus,

kruiperijen

hebben gekregen

van je keuze niet

en strak

overbevolking

mensen kunnen studeren.

het straffe

alleen

de

selectie

pe-

knappe-bollenop vakken

tempo en het

waar

onmenselijke

OPSTELLEN
systeem.

Te veel

verplichtingen,

programma wordt го vol

dat tijd

In 4 jaar

je

wordt

er bij

En dat teswijl
neuroten

de

te weinig

vakantie,

voor andere

dingen

ingepompt

'slachtingen'

hun weg

581
weinig

wat de wetenschap

alsmaar

moordender

gezelligheid:

het

ontbreekt.
tot

nu toe bereikt

worden en de

heeft.

overgebleven

zoeken.
GEESTELIJKE DEVALUATIE / VERVREEMDING.

Het programma wordt
opdoen van kennis,
langrijke

aardig

voor

geld,

intellect,

zijn

het oog verloren
er zijn

-je

bent

wordt.

geldt

niet,

sluw,

vinden

vrij

studie

geen mogelijkheden

boeken

lezen,

contacten.

niermand

Weinig echte

een aantal

onbe

relatie

anderen-,

mensen lopen

zijn

totaal

werkt

vervreemd

van elkaar,

hobbies

(er
ze
zij

onderlinge

zijn

er is geen tijd

indi-

voor zich

onderling;

bovendien

(geestelijke),

het

studenten

Er is geen

ontplooien,

uit
verloren,

te krijgen,

Ieder

er is geen persoonlijk

er naast
voor

en

binnen

de

sport,

intermenselijke

zenuwpatiënten

onmenselijke

functioneren

want zij

zijn

vaak verweten

in feite

zal

De universiteit
zo gemotiveerd
andere

systeem

als machines.
niet

wordt dat hij

solisten.
over,

elkaar

zijn.

De studenten

zijn

goed

kennen.

persoonlijk

isoloongunstig

nemen

toe:

wordt

met mensen die

Men is vervreemd
uiterlijk

worden intellectuele

een
'wel

van de

(vakjessysteem).
slechts

als de arbeider,
is.

niet

Kortom een

is overvol

nul.

universiteit

de universiteit

studierichtingen

afstuderen

zo afgestompt
afgestompt

sterk

De frustratie-gevoelens

en neuroten

niet

op de

Je kunt je persoonlijkheid

studenten,

ontwikkeling.

en van mensen uit

want zij

wat).

een studierichting)

eenzame solitaire

van en voor idioten.

in dit

als

accent

geen contactmogelijkheden:

maar waarvan er veel

werkelijkheid
nen die

(zelfs

voor je persoonlijke

opleiding
moeten'

voor

menszijn,

veel

bij

meer voor ontplooiing:

interacties,

vereenzaming,

je houdt

Men werkt

alle

voelen.

egoïsme

in je studie

wordt onpersoonlijk,

meer uiten;

klimaat

alleen
Studenten

is ook nu al zo onpersoonlijk

ment,

het

waarbij

van studenten-politiek.

ontwikkeling

Alleen

Zo wordt je een goede vakman, maar als mens ben je wel een grote

De studie
(het

algemene

e.d.

dingen.

met medestudenten

groot

'strebers'.

op basis

band. Je kunt je niet

belangrijk.

gezelligheid,

om contacten

het zijn

voor andere

ook maar een mens als

samenwerking),

alleen

is

carrière

je kunt je ontzettend

hard,

elkaar

is

tentamens

Er is weinig

geen mogelijkheden

is nu ook al weinig
zijn

dat er geen tijd

studeren

zaken als

hebben,

vidu

zo vol

Degemensen,
arbeiders,

die het maar al

te
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METENSCHAPPELIJKE DEFORMATIE.
Wat de wetenschap

tot

nu bereikt

maar zien wat ze er verder
tend een middel

tot

De wetenschapper
aandoet.
schap,

weet niet

terwijl

het gedeeltelijk

of nauwelijks

wat hij

Reeds nu kan men constateren
maatschappij.

te staan

middelen

welvaart,

welzijn.

nu eigenlijk
Geen aandacht,

tijd

Het onderzoek

en geld

Er worden specialisten

hier

maatschappij

een opleiding

waardevrije

relevantie

van de

vakidioot.

beperkt

binnen

De universiteit

wetenschappelijk

wordt

ingestelde

met

wetenschappelijke

hobby-dub

plaats

voor Amerikaanse

steeds

meer naar de bêta-kant

menselijke
ten,

geen oriëntatie,

filosofie
aal.

zodat

matisch????).

en bloeien.

beperkt,

of ethiek.

geen keuzevakken

meer. Alles

De mensen die afstuderen

dat er na statistische
kunnen gaan gedragen

getallen

neigen

grondbetekenis.
benadering

zeggen

Al

van de

geen ruimte

meer voor
studiemateri-

wordt wetenschappelijker

komen er misschien
voorgerekend

worden aangepast

is

na tien
die

zich

jaar

van

(mateachter

wel eens

(maar dan zullen

in plaats

het

instrumen-

(Amerikaans)

ook nog mensen bestaan,

aan statistisch

wel aan de statistiek

dat wil

die

dominerende

De vakken

van technieken,

Nog meer eenzijdig

realiteit

een harde dobber aan

mechanistische

Veel aanbiedingen

hoogtij

wetenschappers

stromingen.
van zijn

alleen

\>ertechnocratiseer-

een nog meer

A-mensen er voortaan

zal nog meer afwijken

basiskennis

bijvoorbeeld

Vervlakking,

zonderingen

behavioristisch-achtige

van

die

van de

egotrippende

Voor de psychologie

is vreemd. De behavioristische,

mens zal overheersen

Een volkomen

met aan het hoofd een stel

hoog in het Erasmusgebouw zetelen.

studie-

leverancier

arbeidskrachten,

die mijlenver

alle

de eigen

goed is en zogenaamde waarde vrijheid

De psychologie

(=

Vakmaniakken

gaan bezetten

hun beroep.

krijgen.

studie.

en nog lulliger

technocraten.

samenleving

Superspecialisatie:

waar ZWO het hoogste

Een school

Nu

te komen waar je

de opleiding
afstaat.

dienste

dan nu.

tot

zuiver

een zuiver

wetenweten-

bestaan:

maar oog hebben voor hun vak en/of
viert:

is.

en nu en later.

bezinning

voor de maatschappelijke

in de Nederlandse

van dien.

gespecialiseerde

de

om het menselijk/natuurlijk

om nu eens tot

geproduceerd,

posities

gevolgen

uitslui-

bent.

irrelevant)

leidende

wordt
op zichzelf

dat de techniek,

dat gedaan wordt is nog geldverslindender

maatschappelijk

richting;

wat hij

te verwerven

en niet

Het is zwaar tijd

mee bezig

doet,

moeten

en als doel moeten hebben ten

het geluk

om de wetenschap

Onderaijs
ook doel

het zo moet zijn

moeten zijn

tracht

de mensen

dat de mens er is voor de techniek,

Dit toch terwijl

van de mens die

is het wetenschap

(nare)

wordt er ingepompt;

mee gaan doen in hun teven.

een doel,

schap en maatschappij

die

heeft,

die

anders
uit-

omgekeerd).

OPSTELLEN'
Té theoretische
nig praatijk
enkel

studteprogranma'Sj
gericht.

verband

Je doet

in de practijk

mee terecht
en iedereen

tivistische

wetenschap

heeft

te ver doorgevoerde

totaal·

met de praatijk.,

boven alles
althans

zeker
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geen practische

louter

kunnen.

theorie

zonder

De docenten

uitstekende

prof.

bezighoudt.

voor de studenten

te

op. Er is

enkel

er

de theorie:
en alleen

een

met de

wordt een wetenschappelijk

geen enkel

weigeen

dat de afgestudeerden

verheerlijken

die zich

De studie

theoretisering,
ervaring

raakvlak

posi-

iets

meer met de

en

maatschap-

pij·
Geen goede colleges
Een losgeslagen
den.

meer omdat de docenten

bende waar kennis-

De academische

ding,

weinig

zowel

zoveel

tijd

en wijsheidsoverdracht

waarde zal sterk

betekenend

binnen

omlaag gehaald

theoretisch

als

moeten

promoveren.

onmogelijk

zijn.

is

gewor-

Gedevalueerde

oplei-

practisch.

ONDEMOCRATISCHE STRUCTUREN EN VERHOUDINGEN.
De universiteit

wordt

een schooltje

hoogleraren

en docenten

spraak

medezeggenschap

c.q.

aanvankelijk
ren,

wijsheden

verdwenen

maar veel

autoritair

stelsel

interesse

aan invloed
geworden,

dent

meer te

heeft

niets
zal

de studenten
zelf

mee doen.

luistert,

programma's

geen enkele

en hevig
toch,

in-

is

een
uitvoering

dat het niet

eens

dat volkomen de macht heeft.
verdwijnt.

Verdere

wordt zonder

vo-

kunnen

in opbouw en

is zo star

het

naar

dan

De universiteit

van studenten

het bestuur

De studieplanning

De

medezeggenschap

meer opgelegd.

De

stu-

zeggen.

de directie

een overzicht

nog wel scherp
en hebben ze die

en medezeggingsschap

ontnomen.

heeft

autoritaire

van studieprogramma,

niet

waar inbreng

meer in past;

wordt de student

De student

en de

vlagen

nog niets

het naar studenten

in inspraak

Voorlopig

komt bij

hebben studenten

van het programma niet
meer doet alsof

verkondigen.

zwijgen

in de opbouw en uitvoering

verzet

critiek

ze er met hun gebrek

waar de studenten

van de studie

van bovenaf

aan waar ze mee opgeleid

te hebben,

laat

staan

invloed

nog wel toenemen,
worden tot

uit

en

treffen

specialisten

te oefenen

zonder

hebben op deze

specialisaties.
Mogelijkheden

om in beroep

zijn

er niet,

de student

meer

'or.ts

verhoudingen

er een ?arde en onverzoenlijke
tellen

durft

en andere

aan te tekenen,

beschikkingen

worden

zonder

lagen'.

Als de onderlinge
de studenten

te gaan tegen examenuitslagen

die nog protest

alles

niet
strijd

soepeler

en minder gespannen

met twee mogelijkheden:

worden,

een pool

voor het zeggen hebben en een andere waarin ze niets

i-ebben en alleen

maar te gehoorzamen

en te studeren;

beide

dreigt
waarin
te

verkeerd,

ver-

584

BIJLAGE 4

niet

democratisch.

Zo zijn

alle

vernieuwingsprocessen

in standpunten;
voor eigen

stukgelopen

de universiteit

op onbegrip

is een verstard

lichaam

en

onduidelijkheid

geworden zonder

plaats

inbreng.
HET POLITIEKE EN INDUSTRIËLE COMPLEX.

Vooral ben ik bang voor een universiteit
lofelijke

macht geeft

doordat

kan stellen.

Te grote

wordt onvrij

(financieel

of partij.

Onderwijs
veel

onderzoek

invloed

De universiteit
wordt bij
laag,
niet

bewust

ten aanzien

politieke
heeft.

"maatschappij".
Organon).

lees

industrie.

producenten.

Dan

kapitalistische

boven-

De universiteit

die ze heeft

of erger

Te-

is

zich

nog: ze laat

zich

gebruiken.

worden opgeleid

tot

een intellectuele

weet te bereiken

systeem

de economische

systeem

te handhaven en dit
te laten

wetenschap

komt in handen van de

van de opleiding.

invloed

worden voor de overheid,

dingen

voorwaarden

ze geld

(medicijnen:

wat de maatschappij,

onge-

universiteit

nut voor de

in handen van de machthebbende

van de conserverende

quo. De opleiding
lastig

en dus
De

experimenten

ondernemers

de universiteit

gekeken

als zodanig

Studenten

voor welke

gemeten aan het eventuele

komt (blijft)

voor wensen heeft

in handen heeft

die dan

en de aan de machtzijnde

vast

voor verschillende

de toelating

bewust

stelt

van de industrie:

'staat'

en is dan geen bron van zuivere

aan de industrie
De staat

van de

door ambtenarencontrole.

afhankelijk)

wordt dan alleen

Uitsluitend

ze de subsidie

gebondenheid

maar een dienstverlener
partijen

in dienst

élite

dat studenten

-eenmaal

de kapitalisten.

structuur

in stand.

zo soepel

die meepraat

afgestudeerd-

De universiteit

De studenten

mogelijk

met de

status
niet

houdt met haar

worden gebruikt

onder de bestaande

om het

machtsverhou-

lopen.
WERKELOOSHEID.

Enerzijds
zonder

is de universiteit

academische

werkelozen

een vluchtoord

diploma's

onder academici

werkeloos
al zeer

een baan dan de fabrieksarbeider.
een te groot

aantal
studie

afgestudeerden,
te volgen,

te worden,

voor ieder,

anderzijds

hoog: Ms afgestudeerde
de aantallen
Voor weinigen

die bang

is het
krijg

De toekomstperspectieven

omdat "er minder mensen nodig zijn".
universitaire

geworden

percentage

je nog

slechter

worden verlaagd

studenten

worden

is het nog maar

er is gewoon te weinig

is

werk.

door

teruggevoerd,
mogelijk

OPSTELLEN
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POLARISATIE.
Verdergaande polarisatie
zettingen

tussen versohillende

en andere wrijvingen.

(is nu al bezig).

en staf

niet

zijn.

Een front

De universiteit

wordt aldus een

lijke

kleingees

gewild

onbegrip

scepter.
inhoudend dat iedereen aan dezelfde

Een passieve

meute die alles

gewillig

tussen bepaalde studentengroeperingen.
figuren

zien die verslaafd

actie-voeren).

digd: 10 χ zoveel bezetting,
De universiteit

zijn

De toestand

Nog meer haat en

We zullen nog meer van die

aan actie-voeren

(dat ze eerst

belache

maar tegen

van vandaag maar dan met 70 vermenigvul

10 χ zoveel

wordt een instelling

toestanden met lanterfanterende

botte dogmatiek

over zich heen laat gaan

wat een kleine groep meent dat goed voor hen (de meute) is.

zichzelf

versus

maar macht en geweld (be

van elkaar staan. Medebegrip is afwezig;

van studenten

moet geloven.
nijd

constante

van studenten

van redelijkheid,

trucs).

machtpolitiek

zal groter worden;

waar de standpunten van docenten en studenten volkomen gepolari

seerd ten opzichte
zwaait de

Een 'klasse'-strijd

op basis

versus achterbakse

tige instelling

zonder enig nut:

om meer invloed over en weer; er zullen

spanningen en uitbarstingen
zetting

Veel conflicten

Het wantrouwen tussen studenten en staf

er komt een harde strijd
professoren

groepen; een toenemend aantal be

onvrede.

voor extreme politici.

nietsnutten

met als evangelie

Er komen chaotische
een leven op kos

ten van de gemeenschap, dat wil zeggen van de 'gekken' die dan nog werken.
Het zou negatief
soepelen.
autoritair

zijn

als de verhoudingen aan de universiteit

niet verder

De houding van een aantal mensen is op het ogenblik duidelijk

ver

te

en ik hoop dat dit de komende jaren zal veranderen. Kortom: geen al

leen maar corpsballen

of arbeids-universiteit

allebei

is erg

slecht.
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Paragraaf

3.1.:

Uit vroeger

dagen

1) De titel van deze paragraaf is ontleend aan een artikel van Wiedijk (zie
noot 19).
2) Laramers, C. Studentenvakbeweging
en universitaire
demokratie.
Amsterdam,
1968, p. 8-12.
3) Heek van, F. Klassen en standenstruktuur als socioJrOgische begrippen (oratie Leiden, 1948). In: Groenman, Sj., Heere, W^'en Wçrcruijsse, E. (red.)
Het sociale
leven in al zijn facetten.
Asspr(\ 1958, deel I, p. 248.
4) Statistiek
van de sociale omstandigheden
der studenten,
studiejaar
1947/
'48. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag, 1949, p. 47 e.V.; naast
deze gezelligheidsverenigingen zijn er verenigingen op levensbeschouwelijke grondslag waarvan de Nederlandsche Christen Studenten Vereniging de belangrijkste is. Bij deze verenigingen is in totaal 16% der studenten aangesloten (idem p. 56). Van politieke verenigingen (Politela, Pericles, de
Liberale Studentenvereniging en dergelijke) is slechts 3% der studenten
lid. Bij de faculteitsverenigingen .is 70% aangesloten (idem p. 56).
5) Terwijl 43% der mannelijke studenten uit hogere milieu's afkomstig is,
blijkt dit percentage voor corpsleden ongeveer 70 te zijn. Voor vrouwelijke studenten is er weinig verschil; de percentages zijn respectievelijk 64
en 72 (gegevens CBS, 1954/'55-1ЭЪЪГЪЬ). Zie Lammers, С (noot 2 ) , p. 9.
6) Brom, Gerard. De omkeer in 'L studentenleven.
Delft, 1923, p. 53 en p. 8.
Voor nadere informatie over het negentiende eeuwse corps: p. 1-81. Verder:
Vrankrijker de, A. Vier eeuwen Nederlandseh
studentenleven.
Voorburg, 1939,
p. 216-344; Vrankrijker de, A. Universiteit en student in het verleden.
In: Studenten
van haver tot gort.
Delft, 1957, p. 32 e.v.; Bervoets, J.
De ontstaansgeschiedenis der studentencorpora in de eerste helft der 19e
eeuw. In: Vex Carolina,
16 december 1969, jrg. 41; Haslinghuis, E. Het
Stutlentleven. In: Pallas
Leidansis.
Leiden, 1925, p. 259-273; Naeff, J.
(red.) Gecch-'cdo.is van het Leidsche Sludei-.teneorps.
Leiden, 1950. Interes
sante informatie vindt men ook bij: Klikspaan (J. Kneppelhout).
Studenten
typen december 1SS9 - mey 1841. Leiden, 1841. (Tekeningen 0. Veralby (A.
Verhuell)): in latere uitgaven van dit werk, dat vaak herdrukt werd, staan
tekeningen van Johan Braakensiek Minder bekende werkjes van Klikspaan:
Studenten lev en у augustus 184Ì - februari
1844. Leiden, 1844; Studenten
en
hun bijloop,
decenber 1840 - maart 1844. Leiden, J844; De
Studentenalmanak,
eene microscopische
uitspanning.
Z.pl., 1843 (zie verder noot 12, 13, 14
en 17).
7) Vademe'ur, voor den Student,
Liederenboek.
Utrecht, 1875, p. 186.
8) Vrankrijker de, A. (noot 6) p. 344 e.V.; Brom Gerard (noot 6 ) .
9) Brom, Gerard (noot 6) p. 170 e.V.; Vrankrijker de, A. (noot 6 ) , p. 353.
10) Minerva,
18 februari 1901; geciteerd door Brom, Gerard (noot 6 ) , p. 132.
11) De HBS was oorspronkelijk niet bedoeld ter voorbereiding op het hoger onderwijs. Wel was het voor HBS-ers mogelijk om aan de Polytechnische School
(de latere TH) van Delft te studeren. In latere jaren (vooral na 1917; de
wet Limburg) worden de mogelijkheden uitgebreid. Zie Bartels, Α. Een eeuw
middelbaar onderwijs
1863-1963. Groningen, 1963, p. 132-147.
12) Zie met name: Frank, L. en Wiardi Beekman, H. Geschiedenis
van het
Leidsche
studentencorps.
Leiden, 1927, p. 114-155 en p. 164 e.v. De teruggang van
het aantal corpsleden wijten zij aan de toenemende weelde en luxe; als
tweede oorzaak noemen zij de Hoger Onderwijs Wet. Zie ook Brom, Gerard
(noot 6 ) , p. 98.
13) Vrankrijker de, A. (noot 6) p. 312 e.V.; Hartgerink, M. Veranderingen in
de studentenwereld. Wending, 1949, p. 496. Voor nadere informatie over de
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Amsterdamse bond: 40 jaren USA, gedenkboek der Unitas Studiosonm
Amstelodamensium. Amsterdam, 1951, p. 16-31. Voor Utrecht: Vredenburch van, W.
Schets van eene geschiedenis
van het Utrechtse
studentenleven.
Utrecht,
1914, p. 170-173.
Paragraaf

3.1.1.:

Socialistische

studenten(verenigingen)

14) Voor nadere gegevens over deze bladen: Brom, Gerard (noot 6), p. 102-136;
Brugmans, H.K. De Amsterdamsche studentenpers. In: Geschiedenis
van het
Amsterdamsch
studentenleven
1632-1932. Amsterdam, 1932, p. 517-551;
Propria Cures 1890-1965,
een bloemlezing samengesteld door A. Nuys. Amsterdam, 1965, inleiding p. 9-25.
15) Eduard Douwes Dekker (Multatuli) wordt door diverse auteurs genoemd als
voorbereider van het socialisme onder studenten. Hij verzorgde geregeld
lezingen voor studenten en aktiveerde hun kritische en sociale vermogens
(zie bijvoorbeeld: Brom, Gerard (noot 6), p. 81-88; Hülsmann, J. Student
en maatschappij. In: Geschiedenis
van het Amsterdamsch
studentenleven
(noot 14). p. 588-592.
16) Kol van, H. Uit de oude doos. In: Λ/α tien jaar, gedenkschrift
bij het
tienjarig
bestaan der SDAP. Amsterdam, 1904, p. 164. Van Kol was van huis
uit katholiek, afkomstig uit Roermond. In mei 1871 vertrok hij, 'verge
zeld van een artillerist' naar Parijs om de commune
de helpende hand
te bieden. Hij is echter te laat; sluit zich aan bij het Internationaal
Werkliedenverbond (de oude Internationale) en richt zich vervolgens tot
studenten via een artikel in het Studenten Weekblad.
17) Hülsmann, J. Student en maatschappij. In: Geschiedenis
van het
Amsterdamsch
Studentenleven
(noot 14). p. 606. In dezelfde periode (+ 1890) wordt ook
de Toynbee vereniging onder studenten opgericht. Deze vereniging stelde
zich ten doel studenten in contact te brengen met het industriële proletariaat (zie Hülsmann, J., p. 599). Steinmetz zou daartoe het initiatief genomen hebben; zie Brom, Gerard (noot 6), p. 174. Over de Delftse socialistische studentenbeweging is weinig literatuur beschikbaar. Voor enkele gegevens: Vrankrijker de, A. (noot 6), p. 348-349; Brom, Gerard (noot 6),
p. 102-136; en: Technische
Hogeschool te Delft 1905-1965. Den Haag, 1955,
p. 25 en p. 168-169. Ook in de geschiedschrijving van het Delftse studentencorps wordt zeer weinig aandacht besteed aan het rode verleden. Met de
volgende mededeling wordt volstaan: "In de nu volgende jaren staat het
Corpsleven sterk onder de invloed van de vele sociale problemen, die het
kenmerk van deze tijd zijn. Dit was zelfs zo sterk, dat gedurende de laatste jaren der 19e eeuw het Delftsch Studenten Corps voor 'rood' werd uitgekreten. Men ging het als een bolwerk van anarchisme beschouwen. Men zag
hierbij echter over het hoofd, hoe juist de Studenten te Delft als aanstaande ingenieurs direct bij de levensquaestie der grootindustrie betrokken waren." (Gedenkboek van het Delftsch
Studenten Corps ter
gelegenheid van het twintigste
lustrum, 1848-1948.
Delft, z.j., p. 87-88).
18) Bymholt, B. Geschiedenis
der arbeidersbeweging
in Nederland,
2 delen
(1894, reprint Amsterdam, 1976), p. 717.
19) Wiedijk, P. (pseudoniem J. Saks) Uit vroeger dagen. In:
Socialistische
opstellen.
Rotterdam, 1923, 2e bundel, p. 5. Wiedijk wijst er met name op
dat de socialistische studentenvereniging voor Frank van der Goes, een
van de latere oprichters der SDAP (de 'twaalf apostelen'), als toevluchtsoord gediend heeft nadat hij geroyeerd is uit de Sociaal Demokratische
Bond. Hij kan zich aldur. voorbereiden op een 'come-back' binnen de socialistische beweging.
20) Idem, p. 13.
21) Hülsmann, J. (noot 17), p. 612.
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22)
23)
24)
25)
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Idem, p. 614.
Idem, p. 631-634.
Brom, Gerard (noot 6), p. 137
Jonge de, Α. Het cormunisme in Nederland, de geschiedenis
van een poli
tieke partij.
Den Haag, 1972, p. 9.
26) Idem, p. 23.
27) Ravesteyn van, W. De wording van het cormunisne in Nederland
1907-1925.
Amsterdam, 1948, p. 20-22.
28) Propria Cures, 27 november 1909, jrg. 21, p. 111-113; 19 november 1910,
jrg. 22, p. 91-92; 9 november 1912, jrg. 24, p. 83-84.
29) Propria Cures, 11 oktober 1913, jrg. 25, p. 41.
30) Propria Cures, 29 maart 1919, jrg. 30, p. 200-201; 12 april 1919, jrg. 26,
p. 220-222; 31 mei 1919, jrg. 30, p. 262; 7 juni 1919, jrg. 31, p. 270.
31) Propria Cures, 25 januari 1919, jrg. 30, p. 128. De socialisten in Propria
Cures zijn voorlopig 'uitgeteld' (zie Propria Cures 1890-196b (noot 14),
p. 15). Ook de katholieke studenten lopen te hoop tegen de revolutie. In
een 'manifest aan alle R.K. studenten' heet het:"de vloedgolf van ongure
volksinstinkten zal leiders met de laatste rest gezonde hersens wegvagen."
"Wehe, wenn sie losgelassen". "Herinner u de reformatietijd"... "Meldt u
en masse bij de centrale kwartieren onzer hoofdsteden..." (Roomsch Studen
ten Blad, 5 oktober 1918, jrg. 9, p. 53-54). Als specimen van de ijs-koude-oorlogsmentaliteit: "de russische student was aan de vreemde universi
teit dikwijls een middelpunt van machinaties tegen de bestaande orde. Dat
hij anarchistisch was, liet zich verklaren door de omgeving, waarin hij op
groeide. Zijn raseigenschappen en het ondervondene in zijn jeugd maakten
hem tot een voor onze westelijke maatschappij gevaarlijk sujet, doch hem
bekijkend in het kader waarin hij hoort, begrijpen wij zijn idealisme, al
lijkt het ons een hel" (Propria Cures, 13 september 1919, jrg. 31, p. 7).
32) Propria Cures, 27 september 1919, jrg. 31, p. 20-21.
33) Hülsmann, J. (noot 17), p. 653-654; Jonge de, A. (noot 25), p. 37.
34) Romein-Verschoor, A. Omzien in verwondering.
Amsterdam, 1971, deel I, p.
163.
35) Hülsmann, J. (noot 17), p. 668-672.
36) Hulst van, H., Pleysier, A. en Schef fer, Α. Het rode vaandel volgen wij;
geschiedenis
van de SDAP van 1880-1940. Den Haag, 1969, p. 145.
37) Hülsmann, J. (noot 17), p. 671-672.
38) Harmsen, G. Blauwe en rode jeugd; ontstaan,
ontwikkeling
en teruggang van
de Nederlandse jeugdbeweging
tussen 1853-1940. Reprint Nijmegen, 1975, p.
243. Over de PIA: p. 239-243 en p. 263. Zie voorts: Knoppers, В. Jeugd en
Jeugdbeweging.
Wageningen, 1932 (2 delen), deel 1, p. 466-470.
39) Hülsmann, J. (noot 17), p. 615 en 638. Eind 1913 zijn er zelfs 177 leden.
De activiteit van vele leden laat echter nogal te wensen over (p. 638).
Wiedijk (noot 19) vermeldt dat de Amsterdamse socialistische studentenvereniging (1891-1893) maximaal 50 leden telde. Voor velen is de nieuwigheid
er echter snel af: er zijn heel wat "nu zeer notabele mannen" die in hun
jeugd "zoowat gekeesd hebben" merkt Wiedijk schamper op (p. 10 en 13).
40) Hülsmann, J. (noot 17), p. 668. In 1923 waren er 60 leden, in 1926: 100,
in 1931: 215; verdere gegevens zijn ons niet bekend.
41) In 'CLIO' zijn vele redakteuren van Propria Cures verenigd; zie: Hülsmann,
J. (noot 17), p. 615. 'Vireat' is een sociologisch dispuut; zie Hülsmann,
J. (noot 17), p. 602-605. 'Inside information' over het reilen en zeilen
van de socialistische studentenbeweging in Amsterdam en met name de sfeer
die er omheen hing, vindt men in de autobiografie van het CLIO-lid Wiessing (Wiessing, H. Bewegend portret,
levensherinneringen.
Amsterdam, 1960,
p. 89-171). Wiedijk (pseudoniem: J. Saks) was lid van het dispuut 'Vireat'
(zie daarover: Jong de, Edz. Fr. J. Saks, Literator
en marxist,
een
politieke biografie.
Amsterdam, 1954, p. 25-48). Ook Gorter en Wijnkoop zijn
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actief geweest in de socialistische studentenbeweging die in het laatste
decennium van de negentiende eeuw in Amsterdam actief was. Zie: Roland
Holst, H. Herman Gorter. Reprint Nijmegen, 1975, p. 51; Koejemans, Α.,
David Wijnkoop. Een mens in de strijd
voor het socialisme.
Amsterdam, 1967,
p. 38-53. Een kort en interessant artikel over de Nederlandse 'linkse in
tellectuelen1: Korlaar, E. en Weezel van, M. Vier generaties linkse intel
lectuelen... van Gorter tot heden. In: Student, december 1977. (De tekst
van dit artikel, die op vele punten raakt aan onze beschouwingen, kwam ge
heel onafhankelijk
van ons onderzoek tot stand.)
42) Zie bijvoorbeeld: Propria Cures, 12 november 1907, jrg. 19, p. 85-86; 19
november 1910, jrg. 22, p. 91-92; 10 februari 1912, jrg. 23, p. 201-203.
Wel zijn er aanwijzingen dat kleine groepen studenten zich op basis van
hun eigen sociale positie tot het socialisme keren. Zo had Multatuli bij
voorbeeld met zijn lezingen in Amsterdam vooral succes bij militaire me
dische studenten, verenigd in het studentencorps 'Mavors Medicator'. Deze
studenten waren onvermogend en bijgevolg alleen in staat hun studie via
het militaire dienstverband te bekostigen. Hun geringe afstand tot de so
ciale ellende van alledag en hun afhankelijke positie liggen aan de basis
van een critische stellingname. Zij pleiten vóór het volk, vóór de arbeider, tégen de kinderarbeid (Hülsmann, J. (noot 17), p. 588-590).
43) Roland Holst, H. De intellektueleny
het kapitalisme
en de
Sooiaaldemotie. Rede voor de Amsterdamsche studentenvereeniging voor Sociale Leezingen. Amsterdam, 1911, p. 44. Voor een verslag van deze bijeenkomst, zie
Propria Cures, 19 maart 1910, jrg. 21, p. 240.
44) Idem, p. 50.
45) Bonger, W. Intellectuelen
en socialisme.
Stenogram van eene op 28 October
1925 voor de soc. dem. studentenclub Adam gehouden rede. Amsterdam, 1925.
46) Wiedijk (noot 19), p. 14-15.
47) Hülsmann, J. (noot 17), p. 596.
48) Ravesteyn van, W. (noot 27), p. 19.
49) Wiedijk (noot 19), p. 16-17.
50) Idem. Men moet zich voorts realiseren dat tot 1900, ook in de periode waarin het socialisme onder studenten opkomt, er nog nauwelijks academici werken in het bedrijfsleven. Rond 1930 vindt 23% der academici er een werkkring; een socialistische inspiratie zullen weinigen van hen in hun studententijd opgedaan hebben (zie: Vries de, J. De academicus in het bedrijfsleven: historisch perspektief. In: Mok, A. (red.) Jonge academici en het
bedrijfsleven.
Rotterdam, 1972, p. 111-130· Wel is er de indicatie dat
contact met de productieve sectoren der samenleving een stimulans was voor
sociale bewogenheid (althans voor Delftse studenten rond 1900; zie noot 17).
51) Bonger, W. (noot 45).
52) Deze reactie van Kuyper en de daarop volgende polemiek met Bonger vindt
men in de 11e jrg. (1926) van de Socialistische
Gids.
53) De tendensroman Barthold Meryan (verschenen in 1897) is in dit verband veeleer om de tendens dan om de roman - interessant. Het verhaal betreft
de geschiedenis van een Delftse student, uit een Amsterdams patriciërsgeslacht afkomstig, die zich bekeert tot het socialisme. Uit het contrast
tussen de ellendige positie waarin de arbeider verkeert en de bevoorrechte situatie waarin de student leeft, ontstaat medelijden met de onderdrukten en afkeer van het eigen milieu. Het banale materialisme van arbeidersbeweging en de culturele beschaving van de bourgeoisie (zijn vader, zijn
hoogleraar) staan daar in de ervaring van Barthold Meryan tegenover. Hij
raakt in conflict; liefdesperikelen (gebaseerd op dezelfde thema's) completeren de crisis; een totale ineenstorting volgt. Na een onvermijdelijke
rustkuur in Zwitserland herstelt onze student echter schielijk en vindt
rust bij een religieuze (overigens niet confessionele) variant van het socialisme (en dito echtgenote). De verheffing van de arbeider tot een ook
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zedelijk hoogstaand wezen wordt het gemeenschappelijk levensdoel der gelieven. (Huygens, C. Barthold Meryan. Amsterdam, 1897, het exemplaar van
de Nijmeegse bibliotheek is een geschenk van de Katholieke Sociale Actie
te Leiden.) De figuur van Barthold Meryan zou geïnspireerd zijn door de
persoon van prof. B. Pekelharing, de geestelijke vader van de Delftse socialistische studenten (Vos de, H Geschtedems
var het зосгаігвгпе ъп Ne
derland гп het kader van ztjn ttjd; 2 delen. Baarn, 1976, deel 1, p. 123).
54) De actie werd door Wijnkoop geleid en door Ргоргга Cures gesteund (zie
Hulsmann, J. (noot 17), p. 613).
Paragraaf

3.1.2.

Confesszonele

studenten(

егепгдгпдеп)

55) Rijk Kramer. Geschiedenis en wezen der Societas Studiosorum Reformatorum
Amstelodamensis. In: Gedenkboek uitgegeven
ter gelegenheid
van het
vtjftzgjarvg bestaan der Soczetas Stuatosorum Reformatorum
Amsterdam, 1936, p.
105-116. Zie voorts: Gedenkboek Societas
Studiosorum Reformatorum
188619Ы. Delft, 1951; Knoppers, B. (noot 38), deel I, p. 502-504, deel II, p.
209-212.
56) Rutgers, H. Nederlandsahe Christen Studentenvereenigmg.
Amsterdam, 1908,
p. 54. Voor verdere informatie over de NCSV, zie Eernstman, J. Jeugdbewe
ging m Nederland. Amsterdam, 1926, p. 34 e.v.; Rutgers, H. De NCSV 18961936. In: Eltheto,
jrg. 91, p. 57-64, 94-97, 124-130, 162-164; Knoppers,
В. (noot 38), deel II, p. 53-67, Rhijn van, Α., e.a. Een rede draad, 75
jaar NCSV. Eltheto brochure, 1971. Voor een uitgebreide verhandeling over
het ontstaan der NCSV (met verdere literatuur) zie: Rhijn van, M. Taak en
arbeid der Nederlandsahe ohnsten-studentenvereeniging.
Utrecht, 1920.
57) Eernstman, J. (noot 56), p. 34.
58) Eernstman, J. (noot 56), p. 38, Knoppers, B. (noot 38), deel II, p. 56. In
1918 is de 'apostolische geloofsbelijdenis', die tot dan de grondslag van
de NCSV vormde, niet meer in het programma opgenomen; de persoonlijke reli
gieuze beleving staat nu centraal en leden van de diverse denominaties kun
nen lid worden van de NCSV (Knoppers, B. (noot 38, p. 54).
59) Vroeyenstijn, A. Kasteelheren in zakformaat. In: 0 mijn lieve
Augustijn,
een historische
en sociologische
analyse van de katholieke
student.
Leiden,
1968, p. 25. Voor nadere informatie over het vooroorlogse katholieke stu
dentenleven: p. 9-93. Voorts: Reul, Th. Het ontstaan der katholieke studen
tenverenigingen in Nederland, +_ 1890- _+ 1900. In· Jaarboek van het
katho
liek documentatiecentrum.
Nijmegen, 1974, p. 10-42; Diepenbrock, A. Katho
lieke studenten (1896-1931). In: Sanctus Thomas Aquinas. De katholieke
stu
dentenvereniging
te Amsterdam, 1896-1961. Amsterdam, 1961, p. 38-102; Ge
denkboek ter gelegenheid
van het 75-jarig bestaan van het collegium
studio
sorum Ventas.
Utrecht, 1964, p. 9-81; Het XlVe lustrum R.K.S.V.
Sanctus
Augustinus,
uitgegeven in opdracht van de lustrumcommissie. Leiden, 1963,
p. 57-70. Tilburgs
studentencorps
St. Olaf 1927-1977.Tilburg,
1977. Voor
Nijmegen zie noot 106.
60) Reul, Th. (noot 59), p. 14, 15, 20.
61) Reul, Th. (noot 59), p. 19, 23, 25, 27, 31 en 37.
62) Vroeyenstijn, A. (noot 59), p. 25; Vrankrijker de, A. (noot 6), p. 317.
63) Roomsch Studenten Blad, 15 oktober 1910, jrg. I, p. 7.
64) De Dijk, april 1937, jrg. 5, p. 233. Kortenhorsts advies leidde tot een
breuk tussen Thomas en Corps. Het lidmaatschap van beide verenigingen werd
in-compatibel (zie: Steegh, F. (noot 99), p. 117-118).
65) De Limburgse priester Timmermans speelde in de 'hetze' tegen het corps een
centrale rol. Al in 1914 had genoemd priester in conspiratie met de arts
Geelen een aantal artikelen aan het'kuise'papier van het blad Mannenadel
toevertrouwd (die later gebundeld gepubliceerd werden) waarin de gevaren
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die de RK student bedreigen (geslachtsziekte, maintenée's, groentijd,
corps, slechte boeken, dito vrienden) uitgebreid geschilderd werden. Als
heilzame anti-stoffen adviseren zij: retraite, St. Vincentiusvereniging,
goede RK vrienden, het lidmaatschap van de Eucharistische Kring én de Katholieke studentenvereniging. Vooral ten aanzien van de sexualiteit wordt
veel zondigs geconstateerd in de studentenwereld en wordt menige goede
(c.q. goed bedoelde) raad gegeven. In dit verband komen priester en arts
tot de bizarre uitspraak: "hij (de student) moet niet geheel groen aan de
Alma Mater worden overgeleverd". Als gold het de hoer van Babyion (Geelen,
F. en Timmermans, L. Drie brieven van een medicus en een priester
aan een
vader wiens zoon aan de universiteit
zal gaan studeren.
Amsterdam, 1914;
voor het citaat: p. 11). In 1916 zet
Timmermans zijn kruistocht tegen
het corps voort in het blad Mannenadel (1916, jrg. 5, p. 119 e.V.); een
afdruk van het artikel werd aan alle katholieke studenten toegezonden. De
katholieke corpsleden reageren met een brochure (Bos, C. en Putt van der,
J. Roomsche studenten
en het Amsterdamsche corps. Amsterdam, 1917). Enkele passages gaan volgens pater A. Gielen - de moderator van Thomas - te
ver en hij klimt in de pen (Gielen, A. Sanctus Thomas Aquinas, de roomsche
studentenvereniging
te Amsterdam. Amsterdam, 1917). Dan komen de corpsleden weer in actie (de katholieke
Amsterdamsche corpsleden,
een antwoord
aan den zeereerwaarde
pater A.B.H. Gielen s.j. Eindhoven, 1917). Op 28 juli 1917 wordt de kwestie tussen pater Gielen en de katholieke corpsleden
bijgelegd: in Tijd en Vaasbode verschijnt een door beide partijen ondertekend artikel: "entente cordiale, Heisz war der Tag und blutig die Schlacht,
kühl wird der Abend en ruhig die Nacht". De partijen hebben elkaar gevonden in "eene hoofdgedachte" en wel dat zij Timmermans' stelling als zou
"het corps een niet-noodzakelijke gelegenheid tot zonde zijn" onbewezen
achten. Timmermans houdt echter vol (Timmermans, L. Rondom het
'corpslidmaatschap'.
Tweede reeks, Roermond, 1918). Enkele van de genoemde artikelen vindt men in de Nijmeegse bibliotheek onder de rubriek
katholieke

studentica.
66) Zie bijvoorbeeld: 29e Annuarium der RK Studenten in Nederland. Leiden, 1931,
p. 191. In de diverse annuaria (lopend van 1902 tot 1940) wordt vrijwel
steeds de statistiek der RK studenten vermeld.
67) Eernstman, J. (noot 56), p. 34-39; Knoppers, B. (noot 38), deel II, p. 5859.
68) Rutgers, H. (1908) (noot 56), p. 16-27; Eernstman, J. (noot 56), p. 34-39;
Knoppers, B. (noot 38), deel II, p. 63-64.
69) Zowel NCSV als VCSB leden zijn vaak lid van de algemene gezelligheidsverenigingen (zie met name: Vlammomenten, 50 jaren uit anderhalve eeuw Vindicat Atque Polit 1815-1965. Groningen, 1965, p. 110).
70) Harmsen, G. (noot 38), p. 70 e.v.
71) Idem, p. 364.
72) Knoppers, B. (noot 38), p. 66.
73) Idem, p. 66 en 420-425. De Jongeren Vredes Actie ontstond uit een initiatief van de Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond (VCSB, in 1915 opgericht).
De bond is vrijzinniger dan de NCSV en nog explicieter georiënteerd op de
jeugdbeweging. Voor nadere informatie over de VCSB: Vrijzinnig
Christelijke
Studenten Bond, bij de herdenking van het eerste lustrum,
8 december 1920;
Harmsen, G. (noot 38), p. 250-251; Eernstman, J. (noot 56), p. 43 e.v.;
Knoppers, B. (noot 38), p. 247-253.
74) Cohen, H. Over de vernieuwing van het socialisme.
Leiden, 1974, p. 199-211;
Vos de, H. (noot 53), deel 1, p. 124 e.v.; p. 234.
75) Rhijn van, A. e.a. (noot 56), p. 13 e.v.
76) In de dertiger jaren bevat Eltheto tal van artikelen over socialisme, politiek en christendom. Het nummer over de klassenstrijd is van mei 1934.
77) Roon van, G. Protestants
Nederland en Duitsland
1933-1941. Utrecht/Antwer-
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pen, 1973, p. 145.
78) Ruitenbeek, H. Het ontstaan van de Partió van de Arbeid. Amsterdam, 1955,
p. 50; zie ook p. 48 e.v.
79) Reul, Th. (noot 59), p. 41.
80) Roonsch Studenten Blad, 9 november 1912, jrg. 3, p. 13.
81) Roomsoh Studenten Blad, 1 april 1Э16, jrg. 6, p. 198-199. Of studenten
destijds I april-grappen praktiseerden, is ons niet bekend. Dat het betref
fende artikel in dit kader gelezen zou moeten worden is echter uitgesloten;
het vormt de voortzetting van een discussie die reeds eerder in de 6e jaar
gang van het RSB was aangezwengeld.
82) Met name is er weinig waardering voor het plan tot invoering van het alge
meen kiesrecht: "want is dat nu ons ideaal om geregeerd te worden door ie
mand met een werkmanskiel aan? Natuurlijk hebben wij honderd maal meer
achting voor een hard werkende, eerlijke werkman dan voor de zonnekoning.
Maar het gaat toch hierop neerkomen: de werkman voorop. Waarom? Omdat hij
een groot geleerde is? Een groot denker? Nee, omdat zij zich georganiseerd
hebben tot een massa. Natuurlijk wensen wij gelijk recht voor allen, maar
buigen en neigen voor den Demos-Colassus, waarbij Aristocratie, Bourgeoisie
en Middenstand als slippendrager van de werkmanskiel mogen fungeren, non
merci" (Roomsch Studenten Blad, 25 mei 1912, jrg. 2, p. 97; geciteerd door
Vroeyenstijn, A. (noot 59), p. 38).
83) Roomsch Studenten Blad, 11 mei 1912, jrg. 2, p. 91-92.
84) Vroeyenstijn, A. (noot 59), p. 33-35. De reactie van een van de studenten,
na contact met de arbeidersklasse: "o, wat zijn me die arbeiders meegeval
len" (Roomsch Studenten Blad, 28 februari 1914, jrg. 4, p. 72; geciteerd
door Vroeyenstijn, Α.). Diepenbrock, A. (noot 59), p. 61-62. Gedettkboek
Veritas
(noot 59), p. 25-26.
85) Gedenkboek Veritas
(noot 59), p. 26.
86) Artikel V uit het statuut der RK drankweer academiale luidt: "het lidmaat
schap der Vereeniging kan uitsluitend worden verkregen door RK studenten
aan eene Nederlandsche Hoogeschool, mits: 1) zij zich verbinden om met
voorbehoud van ritueel of geneeskundig voorschrift, ofwel a) geen alcohol
houdende dranken te drinken (als geheelonthouder), b) ofwel geen sterke
dranken te drinken en bijzonder matig te zijn in het gebruik van andere
alcoholhoudende dranken (als afschaffer)". Helemaal 'water'dicht zijn de
bepalingen dus niet (zie: Roonsch student
zijn.
Uitgave RK drankweer In
teracademiale, Den Bosch, z.j.).
87) Vroeyenstijn, A. (noot 59), p. 43.
88) Over de opkomst der 'sociale generatie', zie: Gedenkboek Veritas
(noot 59),
p. 45-55.
89) Vroeyenstijn, A. (noot 59), p. 43. Het citaat is afkomstig uit het Roomsch
Studenten Blad, 15 april 1922, jrg. 12, p. 12.
90) Roomsch Studenten Blad, 26 februari 1921, jrg. 11, p. 139-140, curs. orig.
91) Over de Heemvaart beweging: Engels, K. Heemvaart,z.pi.
1930. Vervolgens een
drietal bundels met 'drankweer en heemvaart schetsen', uitgegeven onder
de titels: 'De Bries'
(Utrecht, 1927), 'De 2e Bries'
(Voorhout, 1929),
'De 3e Bries'
(Den Haag, 1930). Uit een inleidend artikel in de eerste
bundel (Utrecht, 1927, p. 2) blijkt expliciet dat "'t voorbeeld van de
NCSV" en het contact met de Duitse jeugdbeweging (met name Quickborn) de
directe aanleiding waren voor "'n Tagung in de Hollandse geest". Verdere
literatuur: Vroeyenstijn, A. (noot 59), p. 45-53; Woesik van, G. Heemvaart.
In: Studiën,
tijdschrift
voor godsdienstwetenschap
en letteren,
mei 1927,
p. 382-393. Voor een korte typering van de Heemvaartbeweging: Plas van
der, M. Uit het Rijke Roomsche Leven, een documentaire
over de jaren 23251935. Utrecht, 1963, p. 78-84; Terlingen-Lücker, L. Een telefoto van Heemvaart. In: Nijmeegs Universiteits
Blad, 12 mei 1954, p. 16-17. Zie ook noot
96.
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92) Roomsoh Studenten
Blad,2\ april 1923, jrg. 13, p. 186-187.
93) Roomsoh Studenten
Blad,! februari 1925, jrg. 15, p. 113-115.
94) Met name in de hang naar de Middeleeuwen blijkt er enige verwantschap met
'de Gemeenschap'. Zie: Gaarlandt, J. De Gemeenschap; artikelenserie in
De Tijd 4, 1 1 en 18 maart 1977; zie met name de aflevering van 11 maart,
p. 13.
95) Aldus Vroeyenstijn (noot 59, p. 49) nemen gemiddeld 125 van de +_ 825 katholieke studenten deel aan de zomerbijeenkomsten. Eltheto
(jrg. 83,
1928/29, p. 59) vermeldt dat aan de zomerbijeenkomst van 1928 120 studenten deelnemen.
96) Van 1923 tot 1933 verschijnen tientallen artikelen in het Roomsoh Studenten BZ-adwaarin het pro èn contra van de Heemvaartbeweging breed wordt uitgemeten. Ter illustratie van de sfeer die hangt om de jaarlijkse zomerbijeenkomst kan met name verwezen worden naar: 14 februari 1925, jrg. 15;
17 october 1925, jrg. 16; 24 October 1925, jrg. 16.
97) Over het Diets Studenten Verbond: Knoppers, B. (noot 38), p. 475-487. De
dietse gedachte was ook voordat het DSV werd opgericht al sterk vertegenwoordigd onder studenten (Hülsmann, J. (noot 17), p. 583 e.v. en 675 e.V.).
98) Het Verdinaso, in 1931 door Joris van Severen opgericht, telde aldus De
Jong "voor het merendeel katholieke studenten" (Jong de, L. Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog.
Den Haag, 1969, deel I,
p. 263; hij ontleent dit gegeven aan het jaaroverzicht van de Centrale Inlichtingen Dienst).
99) Zie hierover: Steegh, F. De jaren dertig. In: Sanctus Thomas Aquinas
(noot 59), p. 102-121; Joosten, L. Katholieken
en fascisme in Nederland
1920-1940. Hilversum/Antwerpen, 1964, p. 116 e.V.; Vroeyenstijn, A. (noot
59), p. 57 e.v. De invloed der Dinaso's is, zoals uit deze literatuur
blijkt, groot en weinig bemoedigend. Er is echter ook veel verzet tegen
het zwarte gevaar. Met name willen wij erop wijzen dat het felicitatietelegram dat 'verstuurd moest worden' aan Hitler (Jong de, L., noot 98,
p. 263) en dat veelal gezien wordt als 'the smoking gun' in de handen der
katholieke Amsterdamse studenten, in feite nooit verstuurd
is. De praeses
van Thomas onthield zijn fiat aan de motie die de vergadering hieromtrent
aannam. De opstellers van de motie werden - tijdelijk - geroyeerd (Steegh,
F., p. 108-109).
100) De Dijk, oktober 1932, jrg. 1, p. 3 en 37. De redactie bestaat uit Verdinaso-aanhangers aldus Steegh, F. (noot 99), p. 104; Vroeyenstijn, A.
(noot 59), p. 62 e.v. Onder hen zijn waarschijnlijk naast 'Thomaten' ook
enkele leden afkomstig uit de Utrechtse vereniging 'Veritas' (zie: Gedenkboek Veritas
(noot 59), p. 60).
101) Steegh, F. (noot 99), p. 109-110; Vroeyenstijn, A. (noot 59), p. 65-66.
102) Vroeyenstijn, A. (noot 59), p. 71.
103) Idem, p. 75 e.v. Voor de actie 'voor God', zie Luykx, P. De Actie
'voor
God', een katholieke elite in het offensief. Nijmegen 1978, p. 110-115.
104) Het Groen Hout (de opvolger van De Dijk),
januari 1939, jrg. 1, p. 143144.
105) Rogier,L.J. in: Rogieri,.J. en Rooy de, J. In Vrijheid herboren.
Katholiek
Nederland 1853-1953. Den Haag 1953, p. 616.
106) Het Nijmeegs studentencorps Carolus Magnus werd op initiatief van prof.
dr. J. Schrijnen, de eerste rector magnificus, opgericht.
{Katholieke
Universiteit
Nijmegen 1923-1973, een doeimentenboek.
Bilthoven, 1974, p.
272). Gerard Brom, die veel waardering had voor de drankweer-en Heemvaartgroepen, was weinig positief over de wijze waarop Schrijnen het studentenleven benaderde: "zonder iemand, die het studentenleven nader stond, te
raadplegen, kopieerde Schrijnen het lang verouderd reglement van de Vrije
Universiteit, waarin allerlei verboden dingen werden vermeld, die gevit
en getwist over de letter konden uitlokken, zoals met een onverstaanbaar

594

BIJUGE 5

geworden term 'cafés chantants'. Hoogstens bekend met een kleine groep
welvarende studenten, had hij geen kijk op de werkelijke verhoudingen onder de grote meerderheid, waarbij de sprong van kostschool naar hogeschool
dikwijls zoveel betekende als het losbreken van ontslagen gevangenen".
(Brom, Gerard. Dies Natalis,
Stichting
der Katholieke
Universiteit.
Nijmegen/Utrecht, 1955, р. 11Д). Enkele gegevens over de eerste jaren van
het NSC (die niet in het bovengenoemde 'documentenboek' vermeld staan):
Schiphorst, J. Carolijnsche Memoires. In: Nijmeegsahe Studenten
Almanak,
jrg. 1, 1947, p. 95-101; Starink, J. Carolijnse memoires, oprichtingontgroeningsperikelen 1923-1926. In: ¡Hjmeegsahe Studenten Almanak, jrg. 2,
1948, p. 141-156; Carolijnse Chronyke. bi: Nijmeegsahe Studenten
Almanak,
jrg. 3, 1949, p. 64-70; Stekelenburg van, H. Carolijnse Chronyke. In: Nijmeegs Universiteits
Blad, 12 mei 1954, jrg. 3, p. 14-15 (ook andere artikelen in dit lustrumnummer zijn van belang).
107) Katholieke
Universiteit
llijmegen (noot 106), p. 272. De opkomst van het
kroegleven heeft tot veel conflicten tussen studenten en universitaire
overheid geleid (zie: idem). Ook tot hilariteit. Toen de praeses van Carolus Magnus, jhr. E. von Bönninghausen (1925-1926) tijdens een senaatsvergadering gemaand werd dat studenten bepaalde cafés dienden te mijden,
schorste hij de vergadering voor twee uur, bestelde een koets en bezocht vergezeld van de senatrix - de genoemde cafés om er zich aldus ter plekke
van te vergewissen of een verbod gerechtvaardigd zou zijn (mededeling mr.
Th. Hoekx, praeses SSN Roland, 1949).
108) De term 'liberale injectie' werd in Roland gehanteerd als typering voor
de activiteiten van de ouderejaars uit Utrecht en Leiden (mededeling mr.
Th. Hoekx, praeses SSN Roland, 1949).
109) De rector magnificus spreekt bij zijn afscheidsrede een veroordeling uit
en vervolgt: "leden van 'Carolus Magnus' bedenkt dat het oog van katholiek Nederland op U gevestigd is" (Raaymakers, Ch. De Roomsah
Katholieke
Universiteit
in 1925-1Ù26, rectoraatsrede, p. 15). Maasbode en Tijd hebben al heftige critiek geuit (zie Roomsah Studenten
Blad, 7 november
1925, jrg. 16, p. 24-28; 14 november 1925, jrg. 16, p. 34-36).Zie ook:
Starink, J. (noot 106). Het ontgroeningsschandaal èn het verzet tegen de
practijken tijdens de inauguratieperiode (met name van de kant der hoogleraren) is overigens een steeds weer terugkerend verschijnsel met een
geschiedenis,die net zo ver teruggaat als die der corpora zelf (zie: Diepenhorst, I. De Groentijd. In: Universiteit
en Hogesahool, mei 1959, p.
208-225); Wiarda, J. Literatuur
over den Groentijd.
Groningen, 1963.
110) Mededeling dr. J. Munnichs, eertijds lid van het dispuut 'de Gong'.
111) Joosten, L. (noot 99), p. 110. In het boek Katholieke
Universiteit
Nijmegen (noot 106) is op basis van Joostens dissertatie geconcludeerd dat na
het optreden van pater Raymond van Sante in Heemvaart een radicaliserende
tendens ontstond en dat vele 'Heemtrekkers' "terecht kwamen bij sterk naar
rechts overhellende groeperingen als het Dietsch Studenten Verbond en het
Verdinaso" (p. 273). Uit een gesprek met mevr. Muskens-van der Ven, eertijds lid van de Heemvaartgroep Nijmegen, kwam echter naar voren^at het
hier waarschijnlijk gaat om een verwisseling van de Stikke Hezelstraatgroep (die onder leiding stond van pater Van Sante) en de Heemvaartgroep
(geleid door pater Kors). Beide groepen èn hun geestelijke leidsmannen
stonden diametraal - in klare vijandschap - tegenover elkaar. Alleen de
leden der Stikke Hezelstraatgroep, aldus mevr. Muskens-van der Ven, traden toe tot fascistische groeperingen. Een nauwkeurige inspectie van
Joostens dissertatie lijkt dit te bevestigen. Heemvaartgroep en Stikke
Hezelstraatgroep worden nergens aan elkaar gelijk gesteld en alleen de
laatste groep wordt in verband gebracht met pater Van Sante, diens radicaliserende invloed en het fascisme (Joosten, L. (noot 99), p. 98-111).
Tenslotte zij opgemerkt,dat al vóórdat de Verdinaso's aktief waren, in
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Nijmegen rechts-radicale geluiden gehoord werden: twee redacteuren van
het blad De Valbijl
waren lid van Carolus Magnus; zie Katholieke
Universiteit
Nijmegen (noot 106), p. 286; Joosten, L. (noot 99), p. 68-70.
112) Valk de, H. Het Nijmeegs studentenblad
'Vox Carolina'
over de demokratie
(1927-1935).
Doctoraalscriptie, Nijmegen, 1971. Een verkorte versie hiervan: Valk de, H. Het Nijmeegs studentenblad 'Vox Carolina' over de demokratie (1927-1935). In: Jaarboek katholiek
documentatieeentrwn,
1972, p.
57-89.
113) Bedoeld wordt W.J.M, van Gent, praeses Carolus Magnus in het studiejaar
1934-1935. In diverse - nauwelijks leesbare - geschriften (onder de pseudoniemen Kriton en Margites) had hij blijk gegeven van zijn fascistisch
georiënteerde opvattingen. Op 19 maart 1930 verdedigde hij voor het Nijmeegse Studenten Corps de stelling, dat "slechts, centrale macht redding
(kon) brengen uit de verwarring". Zijn opvatting werd door diverse studenten bestreden {Roomsoh Studenten Blad, 1 april 1930, jrg. 20). In november 1933 schrijft hij een vergoelijkend commentaar bij het optreden
van Hitler en het nazisme (Politieke kanttekeningen. In: Vox Carolina,
24 november 1933, jrg. 7). In een interview (14 maart 1968) noemt hij
zichzelf "politiek zwart, maar met een sterke sociale bewogenheid". "Hij
was de eerste die in Nijmegen in een zwart hemd rondliep". "Na de Anschluss werd hij lid van de NSB",maar keerde zich weer snel van deze beweging af. Geleidelijk groeit dan een verzet tegen de rechtse ideologie.
Hij komt in contact met de Christofoorgroep en was enige tijd actief in
de Nederlandse Volksbeweging. Vervolgens wordt hij lid van de KVP; zelfs
enige tijd lid van de Provinciale Staten. "Tijdens de Nieuw Guinea-kwestie bedankte hij voor het lidmaatschap van de KVP. Bij de verkiezing in
februari 1967 stemde hij op de PSP". (Verslag van het interview
met W.J.M.
van Centj 14 maart 1968; doctoraal werkcollege. Historisch Instituut Nijmegen, Nieuwe Geschiedenis na 1870).
114) Aldus een interview van De Gelderlander
met de rechtenstudent Paul van
Boven (17 juni 1937). Geciteerd door Luykx, P. (noot 103), p. 107. De
Actie 'voor God' had - wat de studenten betreft - in Nijmegen de grootste
aanhang. Onder de deelnemers waren veel studenten die zich verzet hadden
tegen het fascisme (idem p. 105-110).
115) Het fascisme had ook buiten de katholieke studentenverenigingen enig
succes. Ook in Propria Cures werden antisemitische en fascistische
ideeën gepropageerd (zie: Verstegen, P. Politiek en studenten).
In: Geschiedenis
van het Amsterdams Studentenleven
1932-1962. Amsterdam, 1962, p. 88; Propria Cures 1890-1965
(noot 14), p. 14.) Ook
is er een studentenvereniging (de Nederlandse Nationaal Socialistische
Studentenfederatie) en een studentenblad (de Wig) die zich oriënteren
op de NSB (Verstegen, P., p. 95-96). Veel invloed heeft deze beweging
(ook tijdens de oorlog, zie noot 140) niet gehad; ook niet onder katholieke studenten.
116) Godefroy, J. De toekomst van de aoademisah gegradueerden opnieuw beschouwd.
Nijmegen, 1953, p. 7.
117) Idenburg, Philip J. De oververzadiging onzer maatschappij met intellectueel geschoolden. In: Stemmen des Tijds,
sept./oct. 1931; De toekomst van
den hedendaagschen student. In: Haagsch Maandblad, 1932, p. 590-611; De
stand van het vraagstuk van de overvulling der universiteiten en hoogescholen. In: Gemeentebestuur,
maart 1933; Studie,
crisis
studiecrisis.
Openbare les. Amsterdam, 1934.
118) Beishuizen, J. en Werkman, E. De magere jaren: Nederland in de
crisistijd
1929-1939. 2e Herziene druk, Leiden, 1975.
119) Voor een internationaal overzicht: Kotschnig, W. Unemployment in the
learmd professions.
An international study of occupational and educational planning. London, 1937.
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120) De toekomst der aoademisch gegradueerden,
rapport van de commissie ter
bestudering van de toenemende bevolking van universiteiten en hogescholen
en de werkgelegenheid voor academisch gevormden. Groningen/Batavia, 1936,
p. 597-601. Naar de naam van haar voorzitter wordt de commissie veelal de
cie-Limburg genoemd. De studenten verzetten zich tegen een eventuele numerus fixus. Zie: Het universiteitsvraagstuk,
verslagboek van de conferentie te Woudschoten, 21, 22 en 23 februari 1936. Utrecht/Nijmegen, 1936.
121) Zie onze studie p. 93 en noot 128 p. 597. Tegen het einde der dertiger
jaren (vanaf 1936; Godefroy, J., noot 116, p. 8) verbetert de conjunctuur
en lost het vraagstuk der academisch gevormden zich langs natuurlijke weg
op. Op het moment echter waarop de verwachtingen nog negatief waren, nam
de aandacht voor het fascisme reeds af.
122) Wij zeggen hier uitdrukkelijk het Italiaanse
fascisme. Er zijn geen aanwijzingen, dat het nationaal-socialisme meer aanhang had onder katholieke
studenten.
123) Steegh, F. (noot 99) wijst er met name op dat het verzet tegen de Dinaso's
in Amsterdam zijn wortel niet vond in een principiële afwijzing van hun
leer; "dat liet men aan de bisschoppen over" (zie p. 112-114).
124) Smedts, M. Een weerbarstig
katholiek.
Utrecht, 1966, p. 63; zie voorts p.
62-81. Zie ook: Verstegen, P. (noot 115), p. 88: "het fascisme had, naar
het schijnt, een grote aantrekkingskracht op de minder scherpzinnige idealisten. Het wilde tenslotte een drastische maatschappelijke omwenteling,
het deed mannelijk, heldhaftig, e.d. Kortom, het sprak tot de verbeelding.
De student wil romantiek, daarom voelt hij voor fascisme, zoals de oudredakteur Hein van Wijk in Propria Cures schreef (27 februari 1932)". De
Jonge heeft er - in reactie op Joostens analyse (noot 99) - voorts op gewezen dat de beweging van katholieke jongeren primair non-conformistisch
was en "zich in wezen niet tegen de democratie als zodanig keerde, maar
tegen de dwangeenheid der katholieken in de RK staatspartij". Verwijzend
naar Ruitenbeek, H. (noot 78, p. 70 e.v.) vermeldt hij bovendien de link
die er ligt tussen het verzet der jongeren en de na-oorlogse doorbraakbeweging (Jonge de, A. Crisis
en kritiek
der demokratie.
Assen, 1968, p.
170). Zie ook noot 1 13.
125) De explicite en principiële veroordeling van het lidmaatschap van fascistische organisaties volgt pas in het vastenmandement van 2 februari 1934
(het socialisme was reeds sinds zijn opkomst bestreden). In een brief aan
Sanctus Thomas Aquinas (2 mei 1934) deelde de bisschop van Haarlem, mgr.
J. Aengenent, mee dat ook het Verdinaso onder deze bepalingen viel. Zie
Steegh, F. (noot 99), p. 113.
126) Gedenkboek Veritas (noot 59), p. 60.
127) De relatie van de studentenbeweging met de jongeren rond het blad De Gemeenschap is niet geheel duidelijk geworden. Er was nogal wat wederzijdse
kritiek; zo stelt Jan Engelman (de Gemeenschap,
1930, jrg. 6 ) : "wij hadden de hoop dat de academische jeugd ons zou verstaan, dat zij de sociale
en politieke activiteit zou ontwikkelen die algemene beginselen in daden
kan omzetten, maar de academische jeugd - ook waar er groepen bestonden
die het met ons eens waren, gelijk uit mondelinge mededelingen bleek scheen geen talenten op dit gebied te bezitten of wenschte met haar talenten niet te woekeren. De academische jeugd zweeg, zoo solide dat wij er
van versteld stonden". En daarop aansluitend een voetnoot: "wat de niet
katholieke academische jeugd betreft, zij geeft antwoord op allerlei religieus socialistische vaagheden, maar niet op het geroep van Gerretson en
Marsman". Kritiek is er ook in omgekeerde richting {Roomsch
Studenten
Blad, december 1927, jrg. 18). Direkt contact was er - voorzover wij konden nagaan - alleen in Utrecht, het domicilie der katholieke jongeren
{.Gedenkboek Veritas
(noot 59), p. 52). De verwantschap in sociale filosofie is naar onze mening - ondanks de weinige contacten en enige animosi-
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teit - overduidelijk.
128) Met name in Nijmegen loopt een poging het Verdinaso nieuw leven in te blazen (maart 1936) op een totale mislukking uit (Joosten, L. (noot 99), p.
348). Het is niet ondenkbaar dat de bisschoppelijke oekaze (zie noot 125)
van invloed is geweest.
129) De Katholieke
Universiteit
Nijmegen (noot 106), p. 278 en 304-309.
130) Met name blijkt dit uit de aarzeling van curatoren met het vrijgeven van
de resultaten van de enquête (Idem, p. 278).
131) Het misverstand is wijdverbreid en blijkbaar onuitroeibaar dat fascistische
stromingen alleen rechts-autoritaire personen verenigen. Zo wordt in een
interview met mr. H. Holla, als specimen voor de beperkte invloed van het
fascisme in Nijmegen aangevoerd dat "zelfs het meest rechtse en verzuilde
studentendispuut als (..) HOEK (..) niets met het fascisme te maken (heeft
gehad)" (Groen, G. en Venema, A. Katholieken en het verzet. In: Studio
(omroepblad KRO), jrg. 24 no. 39, 30 september 1977, p. 8). Dat echter
juist de traditionele conservatieven zich van het fascisme distantieerden
ligt ons inziens juist in de lijn der verwachtingen. Zie voor nadere informatie: Lipset, S. Political
man, the social basis of politics. New York,
1963. Met name p. 126 e.v.
132) Instructief in dit verband is een enquête die het dagblad de Tijd begin 1930
organiseerde (Joosten, L. (noot 99), p. 159-166).
133) Volkseenheid,
voordrachten gehouden op de tweede volkseenheid-conferentie
in 1935. Amsterdam/Mechelen, 1935. Het initiatief was uitgegaan van de
VCSB in 1933. De eerste conferentie werd in mei 1934 gehouden. Het doel
is de levensbeschouwelijke, politieke, regionale en economische barrières
die het Nederlandse volk verdelen, te slechten, althans communicabel te maken. Want "slechts dan kan een volk bestaan" (p. 7). De deelnemende groeperingen: "Calv. Stud. Bond, DSV, Fed. van Fryske Stud. For., Nationaal Jongeren Verbond, NCSV, Ned. Nat. Soc. Stud. Fed., Sociaal Dem. Stud. Clubs,
Studenten Vredesaktie, UKSV, VCSB" (p. 12).
134) Het universiteitsvvaagstuk
(noot 120).
135) De 'goeden' niet te na gesproken. Met name in Amsterdam bestond al in
1935 een anti-fascistisch studenten-comité (Verstegen, P. (noot 115),p.
97).
Paragraaf

¿.1.3.

Vernieuwing

en

restauratie

136) Leeuw van der, A. De universiteiten en hogescholen. In: Onderdrukking
en
verzet,
Nederland in oorlogstijd.
Arnhem/Amsterdam, z.j.; deel III, p. 331.
137) Katholieke
Universiteit
Nijmegen (noot 106), p. 211-212.
138) Leeuw van der, A. (noot 136), p. 302.
139) Romein, J. en Romein, A. De lage landen bij de zee, een geschiedenis
van
het Nederlandse
volk. Den Haag/Antwerpen, 1973, p. 637.
140) Leeuw van der, A. (noot 136), p. 301-337. Katholieke
Universiteit
Nijmegen (noot 106), p. 205-216. Gedenkboek van de katholieke
academische
gemeenschap. Leiden, 1947; Blase, F. Studenten onder de bezetting.
Amsterdam, 1946; Jong de, L. tiet koninkrijk
der Nederlanden in de tweede wereldoorlog. Den Haag. De belangrijkste passages: deel IV (1972), p. 785-803;
deel VI (1975), p. 571-602, p. 737-762; deel VII (1976), p. 563-584.
141) Bakker, F. Pogingen tot bundeling. In: Geschiedenis
van het Amsterdams
studentenleven
(noot 115) p. 153-154.
142) Over het Leidse civitasplan: Snijder, H. De gemeenschapsidee der civitas
academica. In: Gedenkboek Societas
Studiosomm
Eeformatorum (noot 55), p.
77-93; Nabuurs, J. Einde van het isolement: de civitas academica. In: 0
Mi¿n Lieve Augustijn
(noot 59), p. 93-119.
143) Kazholieke
Universiteit
Nijmegen (noot 106), p. 278. Kort daarop werd het
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Nijmeegs Studenten Corps ontbonden,omdat de studenten weigerden het bordje 'verboden voor Joden' aan de deur van de sociëteit op te hangen (p.
210). Na de oorlog bleef het verplichte lidmaatschap gehandhaafd.
Aldus een mededeling uit een gesprek met prof.dr. F. Rutten.
Vrij, M. Stijl
en statuut
der studentenwereld.
Assen, 1945. Heringa, G.
en Straub, J. De taak der universiteitj
haar uitbreiding
en
begrenzing.
Amsterdam, z.j. Voor verdere informatie en literatuur: Hofstee, N. Organisatie en bestuur der universiteit,
een vergelijking
tussen Amerika,
Engeland en Nederland.
Assen, 1950, p. 118 e.v.
Over de ontstaansgeschiedenis der NSR, zie: Doeve, A. De Nederlandse Studenten Raad. In: Studenten
van haver tot gort.
Delft, 1957, p. 115-133.
Rapport van de sLaatsaommissie
tot reorganisatie
van het Hoger
Onderwijs.
Den Haag, 1949. Met name p. 47 e.v. Voor een korte samenvatting: Hofstee,
N. (noot 145), p. 118 e.v.
Al in 1949 concludeert Hartgerink: "hoewel de nieuw gevormde verhoudingen
zich pas langzamerhand consolideren, krijgt men toch de indruk dat de resultaten een beetje beneden het gehoopte effekt gebleven zijn" (Hartgerink,
M. Veranderingen in de studentenwereld. In: Wending,
1949, p. 491).
Vervoort noemt de naoorlogse plannen reconstructieplannen: "van een nieuwe
visie op de student was geen sprake", de plannen tonen een "corporatistische inslag". (Vervoort, C. Heroriëntatie in de studentenwereld. In: Socialisme
en demokvatie,
1965, p. 219-220). Ongetwijfeld kan men stellen
dat de 'civitas-plannen' vaak conservatieve bijklanken hebben (zie met
name: Cath, K. Enige aspekten van de Nederlandse studentenwereld sinds de
bevrijding. In: Het Gemenebest,
1948, p. 97-102). De plannen grijpen ook
terug naar een grijs verleden. Toch zit er een 'progressief' element in:
ze tasten de standenhiërarchie in haar wezen aan. Van reconstructie of restauratie zouden wij willen spreken wanneer deze plan mislukken en de standenmaatschappij hersteld wordt.
Dit omdat na de oorlog het aantal (RK) studenten snel en sterk stiißt
(Hooijdonk,Ρ,van.Intellectuele emancipatie van de Nederlandse katholieken
in de laatste jaren. In: Sociale
Weienschappen,
jrg. 8, no. 3, 1965, p.
217-229). Gegevens uit het archief der UKSV doen vermoeden dat de katho
lieke verenigingen percentueel (betrokken op het aantal RK studenten) on
geveer gelijk blijven, namelijk +_ 60% (tabel З.1., p. 84, onze studie).
Wie bladert in de geschiedenis van de katholieke studentenverenigingen,
valt op dat - vooral in de vijftiger jaren - de gezelligheid een steeds
centralere plaats gaat innemen. Politieke en levensbeschouwelijke kwesties
zijn dan secundair. Een van de centrale activiteiten is het vestigen van
een 'eigen huis' (een eigen sociëteit, de 'Roomsche kroeg'). Zie met name:
Gedenkboek Veritas (noot 59), p. 107 e.v.; Sanctus Thomas Aquinas (noot
59), p. 152 e.v.: Stuyvenberg, J. De Nederlandsche
economische
hogeschool
19l¿-196¿.
Rotterdam/Den Haag, 1963, p. 162. Aan het begin van de zestiger
jaren is door het KSKI (het Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut) een onderzoek opgezet naar het functioneren van de katholieke studentenverenigingen. Met name wilde men weten in welke mate de RK vereniging "nog alle katholieke studenten weet op te vangen", of er "nog sprake is van een
wij-bewustzijn", of de katholieke vereniging "een eigen geluid laat horen ... ter verdediging of vestiging van het groepsbelang", of de katholieke vereniging "sociale controle (uitoefent) op het kerkelijke gedrag
en het geloof en de zeden van de leden" en een religieus vormende functie
heeft (Katholieke
student en kaLLoliek studentenleven
in het
wetenschappelijk
onderwijs.
Theoretische uitgangspunten en aanzet tot onderzoek.
KSKI, Den Haag, 1962). Het beoogde onderzoek werd (helaas) niet uitgevoerd,
omdateral snel onenigheid ontstond tussen KSKI en UKSV (Zie: Mes, W. Inventaris Archief UKSV. In: Archieven van het Katholiek
Documentatie
Centrum.
Nijmegen, 1978; nr. 311).
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152) HeLmer, G. Het probleem der onkerkelijkheid onder studenten. In: DUX,
katholiek maandblad voor allen die medewerken aan de vrije jeugdvorming
in Nederland en België, 1952, jrg. 19, p. 304-305. Aan de toespraak van
dr. B. Delfgauw wordt in dit artikel gerefereerd. Opmerkelijk is dat Delfgauws toespraak in het gedenkboek van Thomas (noot 59) niet eens genoemd
wordt. Blijkbaar was men niet gelukkig met deze kritische noot.
153) Verstegen, P. (noot 115), p. 102 e.v.
15A) Aldus een mededeling van mr. E. Jürgens, in 1955 praeses van de ASVA, in
1956 praeses van het Amsterdamse corps.
155) Verstegen, P. (noot 115), p. 111.
156) De mededeling van prof. Snijders ("de enige politieke levendigheid onder
studenten, die ik mij vanaf wereldoorlog II herinner, is de uiting van
rechtse sentimenten ten tijde van de Indonesië-crisis" (Snijders, J. Universiteit
70/80. Groningen, 1971, p. 41)) is dan ook niet zonder meer generaliseerbaar. Zie: Verstegen, P. (noot 115), p. 105 e.v.; Rhijn van, A.
e. a. (noot 56), p. 33.
157) Bervoets, J. NSC, een lijkrede in 'n kraamkamer. Nijmeegs
Universiteits
Blad, 3 september 1965, jrg. 15, p. 3. De Nijmeegse studenten riepen hun
Nederlandse collega's op, zich in een gezamenlijke petitie tot de Nederlandse regering te wenden "om aan de CPN en hare mantelorganisaties het
bestaansrecht te ontnemen". "Bedoelde petitie kon nooit verzonden worden"
(aldus de Carolijnse Chronyke,?Jij>veegsahe Studenten Almanak, 1949, jrg. 3,
p. 70). Ook de studenten van Thomas pleiten voor opheffing (Verstegen, P.
(noot 1 15). D. 106).
157 Sillevis, H. Aanpassing in sociologische zin. In: Problemen van
rijping
en aanpassing in deze tijd. Den Haag, 1957, p. 51-68. Citaat p. 63.
158) Schelsky, H. Die skeptische
Genero.tion, eine Soziologie
der
deutschen
Jugend. Düsseldorf/Köln, 1958, met name p. 84 e.v.
159) Bell, D. The end of ideology,
on the exhaustion
of political
ideas in the
fifties.
New York/London, 1965.
160) Goudsblom, J. De nieuwe volwassene,
een enquête onder jongeren van 18 tot
ZO jaar. Amsterdam, 1959, p. 159.
161) Idem. Aldus de slotzin van Goudsbloms verslag.
162) Schelsky, H. (noot 158), p. 495.
163) Zie hierover: Buikhuisen, W. Achtergronden van het nozemgedrag. Assen, 1965.
164) Heimer, G. (noot 152), p. 302.
Paragraaf

3.1.4:

Een voorlopige

balans

165) Wij achten ons hier ontslagen van een nauwkeurige bronvermelding. Op diverse plaatsen komt men beide, welhaast klassiek geworden stories, tegen.
166) De zelfstandigheid van de universiteit wordt extra beklemtoond wanneer de
rijksuniversiteiten rechtspersoonlijkheid
wordt verleend. De H.O.-commissie op wier voorstel dit geschiedde (zie noot 147) voerde voor deze wetsverandering met name als argument aan,dat dit een waarborg tegen staatsbemoeiing zou impliceren. Hofstee voegt hier aan toe dat de "onderwijsvrijheid en de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek" in Nederland nooit
in gevaar zijn geweest: de positie van hoogleraar en student waren voldoende gewaarborgd (Hofstee, N. ; noot 145, p. 121). Zie ook noot 339.
167) De toekomst der academisch gegradueerden
(noot 120), p. 3 e.v.
168) De VU had geen formele relatie tot één bepaalde kerk; wel was er een band
met 'het gereformeerde volksdeel'. Zie: Zouwen van der, J. De
gereformeerden en de VU. Alphen a/d Rijn, 1970; Roelink, J. Vijfenzeventig
jaar
Vrije
Universiteit.
1880-19bb. Kampen, 1955. Over Tilburg is (nog) weinig bekend.
Voor summiere informatie: Bornewasser, J. De Katholieke
Hogeschool van Tilburg 1927-1977. Brochure t.g.v. het 10e lustrum van de Katholieke Hoge-
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school Tilburg. Van dezelfde auteur verschijnt t.z.t. een uitvoerige stu
die.
Schillebeeckx, E. e.a. Katholieke
universiteit?,
kritische
reflectie
over
eigen karakter en functie
van de katholieke
universiteit
te Nijmegen.
Bussum, 1971, p. 29. Over het aanvankelijk verzet tegen de idee van een
katholieke universiteit, zie: Brom, Gerard (noot 106), met name p. 26 e.v.
Katholieke
Universiteit
Nijmegen
(noot 106), hoofdstuk Λ en hoofdstuk B.
Reul, Th. (noot 59), p. 41.
Wij hebben gepoogd op dit punt de biografieën van enkele katholieke 'topfiguren' na te trekken. Voorzover wij konden nagaan - slechts weinig katholieke bonzen zijn tot op heden aan een terugblik op hun leven toegekomen - kan inderdaad worden vastgesteld dat het hogere milieu spontaan
kiest voor het corps. Zie: Luns: "ik herinner
mij...",
vrijmoedige herinneringen aan mr. J.M.A.M. Luns, zoals verteld aan Michel van der Plas.
Leiden, 1971, p. 26 e.v. Een interview met mr. E. Jürgens, Haagse Fost
20 september 1975, p. 14. In Schmelzers biografie (Ammerlaan, R. Het verschijnsel
Schmelzer,
uit het dagboek van een 'politieke teckel.
Leiden,
1973, p. 24) blijkt dat deze op eigen initiatief en uit overtuiging Tilburg als plaats van studie verkoos; zijn vader echter "prefereerde een
neutrale opleiding". Katholieke corpsleden treft men overigens vooral in
Amsterdam aan, dat van oudsher als "katholisch-freundlich" wordt aangeduid
(Diepenbrock, A. (noot 59), p. 52). Binnen het corps hadden de katholieken
wel een "eigen hoekje", met name in het dispuut HERA (idem, p. 88).
Snellen, I. Herschepping (1954-1960). In: Sanctus Thomas Aquinas
(noot 59),
p. 172-173. Drie katholieke studenten reageren met een ingezonden stuk in
de Tijd (13 november 1954) en achten het corpslidmaatschap strijdig met
de geest van het mandement. Onder het hoofdje 'Romme & Zn.' heet het in
Essedum, het blad der katholieke Amsterdamse studenten: "dat een katholiek
staatsman, in het brandpunt van een waarlijk niet altijd juichende belangstelling, zijn zoon de vrijheid heeft gegeven, of misschien zelfs gestimuleerd heeft lid te worden van een neutrale studentenvereniging, heeft in
katholieke kringen bevreemding en afkeer verwekt. Nu de gelegenheid zich
heeft voorgedaan deze vos in de staart te knijpen, heeft Sanctus Thomas
Aquinas in vergadering bijeen, zich deze staart niet laten ontglippen".
Schrijver acht het standpunt van Thomas overigens ook opportunistisch en
wijst erop dat veel katholieke studenten kritiek hebben op het mandement
(H.O., Romme & Zn., Essedum, november 1954, jrg. 59). Zie ook Nijmeegs
Universiteits
Blad, 20 november 1954, jrg. 4, p. 4.
Wij ontlenen deze gegevens aan een gesprek met prof.dr. A. van Meisen,
destijds belast met de behartiging van de betrekkingen tussen UKSV en de
protestantse zusterverenigingen.
Mededeling van mr. Th. Hoekx, praeses SSN Roland, 1950.
Duynstee, F. De katholieke
universiteit
in 1950-2951, rectoraatsrede. Nijmegen, 1951, p. 11. Zie ook noot 242.
Wel kan men stellen dat in Nijmegen uitdrukkelijk gepoogd is de eenheid in
het corps te handhaven. Formeel is men daarin tot in de vijftiger jaren geslaagd; dan ontstaan nieuwe gezelligheidsverenigingen (zie p. 130 van onze stu
die).
Nabuurs, J. (noot 142), p. 105-106. Het beleid van de bisschoppen is in
dit opzicht niet geheel duidelijk. De Haarlemse bisschop keurde het toetreden tot een neutrale vereniging op 3 oktober 1945 af (Pollmann, M. Wederopbouw en hoogtepunt (1945-1949). In: Sana tus Thomas Aquinas
(noot 59), p.
138). Aartsbisschop De Jong kwalificeerde de deelname aan neutrale verenigingen in een brief aan 'Veritas' als "roekeloze kortzichtigheid", maar
als een delegatie uit Leiden ten paleize verschijnt, zegt hij dat zijn
woorden niet voor Leiden gelden. "Wel zegt hij te zien, dat in Leiden een
onhaalbaar experiment bezig is, dat hij wil tolereren" (Nabuurs, J. (noot
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142), p. 105; Gedenkboek katholieke
academische gemeenschap (noot 140),
p. !39). Duidelijk is slechts, dat een ondubbelzinnige afkeuring van het
corpslidmaatschap nooit is uitgesproken.
Prof.dr. A. van Meisen die destijds op instigatie van de studentenmoderator aan mgr. De Jong vroeg of gemeenschappelijke gebedsdiensten (met protestantse collega's) toelaatbaar waren, concludeerde uit dit gesprek: de
bisschop vindt het prima; officieel mag het niet; dus moet er niet teveel
ruchtbaarheid aan gegeven worden (zie noot 174).
Met name zijn er conflicten geweest tussen de kerkelijke overheid en katholieke wetenschappers in Nijmegen (zie Katholieke
Universiteit
Nijmegen
(noot 106), p. 107 e.V.). Juist uit deze regelmatige conflicten
wordt duidelijk dat er een spanningsrelatie lag tussen wetenschap en geloof.
Romein, J. Universiteit en maatschappij in de loop der tijden. In: Romein,
J. Tussen wees en vrijheid.
Amsterdam, 1950, p. 275-294.
Zie ook noot 166.
Brugmans, I.J. Paardenkracht
en mensenmacht. Sociaal economische geschiedenis van Nederland, 1795-1940. Den Haag, 1961.
Pinner, F. Student trade unionism in France, Belgium, Holland: anticipatory
socialisation and role-seeking. In: Sociology of education,
spring 1964,
p. 177-199; Pinner, F. Tradition and transgression: Western European students in the postwar world. In: Daedalus, winter 1968, p. 137-155; Pinner,
F. Western European student movements through changing times. In: Lipset,
S. en Altbach, Ph. Students in revolt.
Boston, 1969, p. 60-96.
Lijphardt, A. Verzuiling,
pacificatie
en kentering
in de Nederlandse
politiek. Amsterdam, 1968.
Braak ter, M. Propria Cures, 27 juni 1927; geciteerd door Hülsmann, J.
(noot 17), p. 551.

Paragraaf

3.2;.: de definitieve

omkeer in het

studentenleven

187) Statistiek
van de sociale omstandigheden van studenten
(noot 4), p. 40.
Dit rapport meldt dat 10% der studenten van staatswege steun ontvangt en
12% via andere instanties (exclusief het ouderlijk gezin) onderhouden
wordt. Dit betekende overigens nog niet dat de studiefinanciering voor
deze studenten daarmede bekeken was: 48% kreeg minder dan f 1.000,— per
jaar en slechts 3% kon met de beurs (c.q. renteloos voorschot, c.q. lening) in alle kosten voor studie en/of levensonderhoud voorzien (Idem,
staat 25, p. 42). Het genoemde CBS-rapport bevat voorts gegevens over de
regionale en sociale herkomst van studenten, hun woonsituatie en het lidmaatschap van studentenverenigingen. Voor een korte samenvatting en verdere analyse der gegevens, zie: Slooff, C. De sociale omstandigheden der
Nederlandse studenten. In: Gemenebest 1950-1951, p. 168-177.
188) Statistiek
van de sociale omstandigheden van studenten
(noot 4), p. 34 en
p. 37-39.
189) De sociale positie
van de werkstudent,
enige resultaten van een enquête
ingesteld door de Werkstudenten Liga. Brochure, z.pl. 1957. De conclusie
luidt, dat ongeveer 25% der Amsterdamse studenten "de studie niet kan
voortzetten zonder inkomsten uit eigen arbeid" (p. 4). Alhoewel de Liga
het werkstudentschap ongewenst acht en pleit voor meer studiebeurzen, concludeert zij wel dat "de sociale status van de Amsterdamse student, dank
zij voor hem gunstige verhoudingen op de arbeidsmarkt momenteel dragelijk
geacht moet worden" (p. 5). Vervoort, C. (Nihilisme
onder Leidse
studenten,
rapport van een onderzoek onder studenten te Leiden. Leiden, 1959, p. 5152) constateerde dat in 1956 te Leiden ongeveer 6% een volledige werkkring
had en + 40% enig werk verrichtte). Siccama, A. (Sociale factoren,
welke
invloed uitoefenen
op het niet-georganiseerd-zijn
van mannelijke
studenten
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te Groningen. Groningen, 1961, p. II) stelde vast dat 41% der studenten
betaalde arbeid verrichtte (studiejaar 1958-1959). Uit deze gegevens mag
men echter niet zonder meer concluderen dat het werkstudentschap een van
de belangrijkste bronnen van studiefinanciering blijft. De presentatie
die Heringa (noot 191, 1964, p. 14) van de resultaten van Vervoort en Siccama geeft, suggereert onzes inziens een teveel aan "maatschappelijke activiteit" en sociale problematiek onder studenten op het einde der vijftiger jaren. Veel door studenten verrichte arbeid staat in dienst van het
latere beroep (laboratoriumwerk, lesgeven, e.d.). Bovendien neemt het aantal reële werkstudenten rond 1960 duidelijk af. Zo bleek uit een Nijmeegs
onderzoek (gehouden in 1960) dat 47j% der studenten werk verrichtte (23%
< 2 maanden per jaar; 11% 2-8 maanden per jaar; 13^% > 8 maanden per jaar);
slechts 4% echter zei op eigen kosten te studeren (49% werd door de ouders gefinancieerd; 45% middels toelagen). Zie: Nihilisme
of
differentiële
participatie?
Een sociologisch onderzoek naar de deelname aan studentenverenigingen in Nijmegen. 3 delen + samenvatting. Nijmegen, Sociologisch
Instituut, 1961, deel III, tabel C48 en C49. De rapportage van dit onderzoek was in handen van de latere minister van onderwijs, dan nog drs. J.
van Kemenade.
190) Heringa, G. Problemen van de student en van de studentenmaatschappij. In:
Studenten
van haver tot gort (noot 6), p. 217.
191) Heringa, G. De sociale
status van de student
en de efficiëntie
van het hoger ondenjijs.
Amsterdam, 1952, p. 7. Andere belangrijke publicaties van
deze auteur: Heringa, G. Poging tot sociologische beschouwing van de positie van de student. Sociologisch
jaarboek,
X, 1956, p. 5-21; Heringa,
G. De student.
Groningen, 1964. Over de geestelijke nood onder studenten
in deze periode: Sillevis, H. Spannings- en aanpassingsproblemen van de
student in deze tijd. Sociologisch
Jaarboek,
X, 1956, p. 21-46; Problemen
van rijping
en aanpassing
in deze tijd.
Den Haag, 1957; verder: noot 210.
192) Diepenhorst, I. Universiteit
en wetetisohap in beweging. Alphen a/d Rijn,
1969, p. 19.
193) Met name in het Nijmeegs onderzoek naar het nihilisme onder studenten
wordt hierop sterk de nadruk gelegd. Onder "functionarisering" verstaat
men dat "het aantal functies, waarvoor een universitaire vorming is vereist, zich sterk heeft uitgebreid en dat daardoor de beroepswereld der
academici zeer heterogeen van aard geworden is, en zich met name heeft
uitgestrekt tot het veelsoortige terrein der gespecialiseerde functionarissen in het bedrij f slevenof bij deoverheid" ('Hhilisme
of differentiële
participatie
(noot 189), deel I, p. 41).
194) Diepenhorst, I. (noot 192), p. 17.
195) Rapport van de staatscommissie
tot reorganisatie
van het Hoger Ondemûijs
(noot 147), p. 39.
196) Pinner, F. (noot 184).
197) Vervoort, C. Nihilisme en studentengezelligheidsleven. In:
Universiteit
en Hogeschool,
1959, jrg. 5, p. 251 (verkorte versie van Vervoort, C.
(noot 189)).
198) De cijfers zijn afkomstig uit het CBS-rapport van 1949 (noot 4). Sociologische onderzoekingen die tussen 1955 en 1960 gehouden werden over het
probleem van het 'nihilisme' komen tot vergelijkbare resultaten. Bovendien
blijkt eruit dat nihilisten ook onder beursstudenten, ouderejaars studenten en gehuwde studenten oververtegenwoordigd zijn. Zie: Siccama, A. (noot
189); en Nihilisme
of differentiële
participatie
(noot 189); Vervoort, C.
(noot 189, noot 197). Uitdrukking van de mentaliteitsverandering als een
vermaatschappelijking van het studentenwereldje is ook het toenemende aantal gehuwde studenten.
Voor de oorlog (en ook in de periode daarna in de
corpora) was huwelijk of vaste vriendschap tégen het mos. De student bracht
er zijn veel geprezen vrijheid mee in gevaar. In de vijftiger jaren neemt
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het aantal der gehuwden (die meestal buiten het gezelligheidsleven staan)
toe. Heringa (noot 191, 1964, p. 14) vermeldt dat in Groningen, Leiden en
Delft respectievelijk 11, 13 en 13 procent der mannelijke studenten gehuwd
is. Voor nadere gegevens en literatuur, zie: de Vries-Bastiaans, W. Trouwen en studeren,
een sociologische terreinverkenning met betrekking tot
het studentenhuwelijk te Utrecht. Doctoraalscriptie te Utrecht, 1965.
Heeren, H. en Uphoff, P. Gehuwde Utrechtse
studenten
in cijfers.
Bureau
studiestatistiek RU, Utrecht, 1965. Recentere literatuur is ons niet bekend.
Met name in het Nijmeegs nihilisme-onderzoek wordt er nadrukkelijk op gewezen,dat het grote percentage nihilisten duidt op een mentaliteitsverandering onder studenten en niet op lusteloosheid of desinteresse; zij willen
zich wel organiseren, maar in toenemende mate volgens andere dan de traditionele uitgangspunten. De conviviale functie die het corps heette te vervullen wordt in toenemende mate door de faculteitsverenigingen overgenomen:
ongeveer 65% der nihilisten is er bij aangesloten (Nihilisme
of
differentiële participatie
(noot 189), deel III, tabel 4C).
Sociale aspecten
van de recrutering
der studenten.
Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers. Leiden, 1949. Zie ook: Minnaert, M. De recrutering
der wetenschappelijke onderzoekers. In: De Nieuwe Stem, oktober 1949, jrg.
10, p. 548-557. Andere publicaties van het VWO: De toelating
tot het Hoger
Onderwijs.
Leiden, 1950; Het Hoger Onderwijs op de helling.
Leiden, 1951.
Ook Politeia
pleitte in de vijftiger jaren voor de externe democratisering
van de universiteit en adviseerde met het oog daarop de invoering van het
studieloon. Zie: Rapport υαη de Cummissie,
ingesteld
door de DSSV 'Poli
tela' tt^r bestudering
van de problemen rondom de democratie
in het Nederlamlse Hogere Onderwijs.
Leiden, 1951. Zie ook noot 272.
Minnaert, M. De toegang tot de universiteit. In: Socialisme
en
democratie,
1950, p. 551.
Deze terminologie is afkomstig uit de onder noot 189 genoemde sociologi
sche onderzoekingen. Zie verder: Vervoort, C. Positie en rol van de student
ín de universitaire samenleving. In: Sociologische
Gids, 1959, jrg. 6, p.
242-258, en: Hofstee, E. Stellingen inzake studentenorganisaties. In: Universiteit
en Hogeschool,
mei 1959, jrg. 5, p. 199-207.
Papport van de staataconr'ssie
tot reorganisatie
van het hoger
Onderwijs
(noot 147), p. 167.
Universiteit
en hogeschool,
1954, jrg. 1, p. 17: in Groot Brittannië geniet 75% der studenten enigerlei bijstand; in Frankrijk heeft 20% een toelage (à fonds perdu!); in België heeft 10% der studenten een (lage) beurs;
in Nederland heeft slechts 1j% der studenten een beurs (+ 10% een renteloos voorschot).
Over de aandacht die het bedrijfsleven in deze periode toonde voor het universitaire Ïedrijf, zie: Universiteit
en bedrijfsleven,
conferentie te
Woudschoten, 15 en 16 december 1951. Leiden, 1951; Holst, G. De verhouding
universiteit industrie. In: Universiteit
en Hogeschool,
mei 1955, jrg. 1,
p. 232-237; Geertman, J. Universiteit en industrie. In: Universiteit
en
Hogeschool,
juli 1955, jrg. 2, p. 263-276. Op initiatief van de vier werkgeversbonden werden in de 50-er jaren besprekingen gevoerd tussen bedrijfsleven en hoger onderwijs. Zie: Tendeloo, H. Rapport van de contactcommissie bedrijfsleven - hoger onderwijs. In: Universiteit
en Hogeschool,
1957/
1958, jrg. 4, p. 134-137.
Aldus geciteerd uit de handelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal.
In: Rapporx, van de adviescommissie
voor te treffen
voorzieningen
ten behoeve van Suuder.ten.
De.i Haag, 1956, p. 2, voetnoot 1 (naar de naam van de
voorzitter spreekt men gewoonlijk van de commissie-Rutten).
Idem, p. VIII-XII.
Idem, p. XII.

60A

ВI JUGE 5

209) Idem, hoofdstuk IV tot en met IX.
210) Over de eerste aanzetten tot het instituut van studentendecaan, zie:
Kiers, J. Het bureau studentenbelangen. UniversiteiL
en Hogeschool,
juli
1956, jrg. 2, p. 302-306. In Nijmegen is op I januari 1955 het bureau
studentenbelangen opgericht. Kort daarop wordt ook een (half-time) studentenarts aangesteld. Pas in 1966 wordt een studentenpsycholoog benoemd
{Katholieke
Universiteiv
Nijmegen
(noot 106), p. 281 en 420). Voor nadere
gegevens over de geestelijke gezondheidszorg onder studenten: Dijkhuis,
J. Taak en functie van de psychologische dienst voor studenten aan uni
versiteit en hogeschool; en: Op zoek naar vormen van geestelijke gezond
heidszorg voor studenten. Beide in: Mededelingen van het Instituut
voor
clinisohe
en industriële
psychologie
van de Rijksuniversiteit
te
Utrecht,
respectievelijk november 1962, no. 2 en december 1963, no. 5; Mentale
gezondheidszorg
onder studenten,
verslag van een seminar van het Nederlands
comité van de World University Service. Laren 1963. Dijkhuis, J. Studentenproblemen; en: Trimbos, C. Enige problemen rond de geestelijke gezondheidszorg voor studenten. Beide in: Maandblad voor Geestelijke
Volksgezondheid,
1967, p. A22-434 en p. 441-451. Bakker, F. Problemen
van studenten en probleemstudenten.
Rotterdam, 1967. Voor nadere en meer recente
informatie, zie: Appels, A. Screenen als methode voor preventie
in de
geestelijke
gezondheidszorg.
Amsterdam, 1975.
211) Rapport adviescommissie
(noot 206), p. 190 en 193.
212) Idem, p. IX; nadere informatie over het werk van deze commissie hebben wij
niet kunnen achterhalen.
213) Idem, p. 19.
214) Idem, p. 15-41 (citaat p. 20-21).
215) Idenburg, Ph. Mensen gevraagd'.
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het
ambt van bijzonder hoogleraar vanwege de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen aan de universiteit van Amsterdam op maandag 1 oktober 1956. Groningen/Dj akar ta, 1956.
216) Godefroy, J. (noot 116), met name p. 86-95.
Paragraaf

0.2.1.

: Van Studentenstand

naar studentenklasse;

de opkomst

van de SVB

217) Zie p. 98 e.v. (onze studie). Bovendien willen wij er op wijzen, dat juist
rond 1960 (tot ongeveer 1964) een opleving van het studentem-abaret
waarte nemen is: in Amsterdam, Utrecht, Den Haag (Ferdinandusse), Groningen
(Gaaikema), Delft, Leiden (van Vliet) en ook in Nijmegen bereikt deze vorm
van expressie ongekende hoogten en zelfs nationale bekendheid. In Utrecht
verschijnt de solitaire troubadour Jaap Fischer voor het voetlicht. Terwijl
de studentikoze spotzucht, c.q. levensmoeheid, c.q. levensblijheid duidelijk de boventoon voert, is er toch een ongewoon critische onderstroom
te bespeuren,waarin de student én de samenleving een spiegel wordt voorgehouden.
218) Nederlandse Studentenraad, Paascongres Ì9S6: de vrijheid
van de
student.
Leiden, 1956; Verslag van het eerste paascongres van de NSR. Z.pl., 1952;
Verslag van het tweede paascongres van de Ì1SR. Z.pl·., 1954. Later komt ook
de beurzenproblematiek in de belangstelling: Beurzenrapport,
NSR. Leiden,
1962.
219) In 1956 gaat het om het voor studenten toentertijd beruchte 'artikel
Éj'bis'· Dit artikel beoogde een reglementering van de studieduur door het
stellen van minimum-eisen. In 1960 keert de problematiek terug (nu als artikel 60 van de Wet tot regeling van het wetenschappelijk onderwijs: "een
faculteit, interfaculteit, afdeling of tussenafdeling kan indien dit noodzakelijk is ter bevordering van de goede gang van het onderwijs, een regeling vaststellen, welke de mogelijkheid opent aan een student, die binnen
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tenminste twee maal de daarvoor aangeduide studieduur dit examen niet
met goed gevolg heeft afgelegd, in die studierichting het recht tot het
bijwonen van het onderwijs te ontzeggen". Beide malen spreekt een kamer
meerderheid zich uit tégen deze artikelen. Zie Elsevters Jaarboek 1956
(p. 268) en 1960 (p. 278). Amsterdam, 1957 en 1961; Nijmeegs
Universiteits
Blad 13 februari I960, jrg. 9.
Vermeulen, E. Heroriëntatie
voor het Nijmeegsch studentencorps.
Nijmegen,
1951, p. 10-11.
Kettner, H. Arbeidsbemiddeling. In: Geschiedenis
van het Amsterdams
studentenleven
(noot 115), p. 181-182.
Katholieke
Universiteit
Nijmegen (noot 106), p. 418.
Kettner, H. (noot 221), p. 186. Zie ook: noot 189.
Heringa, G. (noot 191, 1956), p. 15.
Het optreden van sociale (vernieuwings)bewegingen juist nádat moeilijke
tijden overwonnen lijken, is door historici meermalen
vastgesteld.
Zo merkt Harmsen op: "revoluties hebben de neiging pas uit te breken niet
op het moment dat de sociale ellende het grootst en de onderdrukking het
sterkst is, maar pas wanneer er reeds sprake is van verbeteringen en concessies". (Harmsen, G. Inleiding
tot de geschiedenis.
Bilthoven, 1968, p.

ui).
226) Lammers' analyse verscheen in 1971 in de American Sociological
Review
(1971, vol. 36, p. 250-263): Student unionism in the Netherlands, an application of a social class model.
227) Lammers, C. (noot 2), p. 8-12.
228) Idem, p. 12 e.V.; Lammers, C. Studenten,
politiek
en universitaire
demokratie.
Rotterdam, 1970, p. 27 e.v.
229) Heek van, F. (noot 3), p. 248. Zoals geciteerd door Lammers, С. (noot 2).
230) Lammers, С. (noot 228), p. 30.
231) Zie met name: Lammers, С. (noot 2), p. 12-13.
232) Lammers, С. (noot 228), p. 29-30.
233) Student,
inschrijvingsnummer augustus/september 1963, p. 12-13.
234) Heek van, F. (noot 3).
235) In SVB Informatie
bulletin
по. 3, maart 1967, p. 7 heet het: eind oktober
1963 zijn er 2.000 leden, na een fusie met de Amsterdamse Werkstudenten
Liga loopt het aantal op tot 3.000. Begin 1964 zou de SVB +_ 10% van de
studenten organiseren: dat zou neerkomen op ongeveer 6.000 leden, wat
ons onwaarschijnlijk lijkt. Het meest genoemde en hoogste getal betreft
steeds 3.000 (zie ook: Peper, B. en Wolters, W. De lastige
universiteit.
Rotterdam, 1970, p. 62).
236) Daar het Leidse studentencorps de oudste vereniging was en daar anciënniteit een van de grondregels van de studentenmaatschappij vormde, was ook
de NSR-praeses steeds een 'Lei-e-naar'. De democratisering van de NSR geschiedde mede op basis van een advies van het ISC; SVB Informatie
bulletin
(noot
235), p. 8.
237) Idem.
238) Uiteraard is een zekere rest-categorie in iedere standenstructuur waarneembaar. Opvallend voor de studentenmaatschappij is het absoluut en relatief
zeer grote aantal buitenstaanders.
239) Romein, J. De dialektiek van de vooruitgang, bijdrage tot het ontwikkelingsbegrip in de geschiedenis. In: Het onvoltooid
verleden,
Adam, 1948.
240) Regtien, T. Studentenvakbeweging (Nijmeegs Universiteits
Blad, 15 februari 1963, jrg. 12); De studentenvakbeweging 2 (1 maart); Studieloon (2
april); Aan de eerstejaars van straks (abituriëntennummer 2 april); Voorlopige samenvatting SVB (3 mei); Van corporatisme naar syndicalisme (10
juni). Citaten: 15 februari, 10 juni, 15 februari 1963.
241) Vervoort, С (noot 149), p. 223-224.
242) Terwijl in 1961 landelijk 11% der eerstejaarsstudenten uit lagere en 47%
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uit middelbare milieus afkomstig was, bedroegen deze percentages in Nijmegen respectievelijk 10 en 62 (zie tabel 3.4, p. 118). Terwijl landelijk
in 1961 285^ der Nederlandse studenten van staatswege ondersteund wordt,
is dit percentage in Ni jmegen: 40 (zietabel 3.2, p. 110) Met dit (relatief)
lage percentage studenten van hogere komaf was overigens niet iedereen
in Nijmegen ingenomen. In zijn rpctoraatsrede van 1951 constateerde de
rector magnificus prof.dr. F. Duynstee tot zijn ontsteltenis,dat Nijmegen
het laagste percentage studenten uit hogere milieus telt. Hij voegt daar
aan toe dat "in deze milieux de financiële zorgen vaak uitermate groot
zijn". Bovendien is men bevreesd,dat vele katholieken van hogere komaf
neutrale universiteiten kiezen, (zie p.102 in onze studie). De voorzitter van de St. Radboud Stichting, mgr. R. Post, had voor de KRO-radio
reeds "een beroep gedaan op de ouders uit hogere standen om hun kinderen
toch naar Nijmegen te zenden. Daarmee bewijzen zij de katholieke emancipatie een zeer grote dienst. Juist in Nijmegen dreigt het gevaar van een
onvoldoende doordringing van de levensstijl en gedragsvormen, welke zowel
nationaal als internationaal van grote betekenis zijn in leidende functies" (Duynstee, F., noot 176, p. 11).
Bervoets, J. (noot 157). Zie ook: Overbeek, P. en Reys, J. Nijmegen als
de pest. In: Nijmeegs
Universiteito
Blad, 25 maart 1966, jrg. 15.
Aldus: Mes, W. e.a. Exfoto, een halve eeuv Katholieke
universiteit
Nijmegen in beeld.
Bilthoven, 1974, p. 86.
De grote protagonist der corpsdisputaire gedachte, R. van Ommeren, koesterde zelfs enige tijd de illusie dat de corpsdisputen het uiteindelijke alternatief boden voor het tanende gezelligheidsleven. (Corpsdispuut, tijdsverschijnsel. In: Nijncegs
Universi teils
Blad, 9 oct. 1964, jrg. 14)·
Bervoets, J. (noot 157). Men kan zeggen,
dat van hogerhand steeds
gepoogd is de eenheid binnen de Nijmeegse studentenwereld te handhaven.
Desondanks ontstond ook in Nijmegen een met de landelijke situatie vergelijkbare standenstructuur van gezel 1igheidsverenigingen. De beoogde eenheid bleef een formaliteit. Ook al omdat de standenstructuur in de leiding van de NSC geprojecteerd werd: degenen die m e t bij gezelligheidsverenigingen aangesloten waren bleven buitenspel staan.
Pinner, F. (noot 184), 1969, p. 72.
Voor nadere informatie: Greef de, T. en Vuijsje, B. Tien jaar studentenvakbeweging,
het verhaal van een emancipatie. In: Haagse Post, 30 juni 1973,
jrg. 60, p. 54-62.
Van Spaendonck heeft zijn tijdens zijn studententijd ontstane interesse
voor het surrealisme onlangs in een dissertatie verwerkt: Spaendonck van,
J. Belle Epoque en Anti-Kunst,
de geschiedenis van de opstand tegen de
burgerlijke cultuur. Meppel, 1977.
Asselbergs' visie op het ontgroeningsritueel was bijzonder negatief, maar
gezien de roetkap-affaire ,die kort daarvoor een van de aspiranten van het
'illustere' Utrechtse studentengezelschap TRES (tres faciunt collegium)
het leven had gekost, alleszins na te voelen: "In dit verband meen ik te
moeten zeggen, dat het ontgroeningsvermaak niet meer past in een wereld
met onze onverdrijfbare herinneringen. De smartelijkheid hiervan mag niet
verergerd of vernieuwd worden, ook niet door de geringste kwetsuur van de
menselijke waardigheid. De 'homo sapiens europaeus' verwildert, zodra hij
ergens de gelegenheid krijgt zijn natuurgenoten te vernederen. Dat weten
wij nu. Wat op een beschut bleekveld weleer een eigenzinnig kinderspel
mocht heten, dient niet herhaald te worden op de grote verkeersweg, want
daar wordt het levensgevaarlijk". (Asselbergs, W. De Katholieke
Universiteit
in 1964-65,
rectoraatsrede. Nijmegen, 1965, p. 9 ) .
Boekraad, H. en Dullemen, К van, beschrijving van de groentijd: magie in
sociale context. In: Vox Carolina,
15 oct. 1965, jrg. 36.
In de discussie rond dit rapport nemen wij een merkwaardig steekproef-
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fetisj isme waar, dat tot deze aanzienlijke onderschatting van het nihi
lisme leidde. Terwijl uit gegevens betreffende de totale
studentenpopu
latie bekend was,dat van alle Nijmeegse studenten slechts 44% formeel
was aangesloten bij de verenigingen, wordt toch steeds het magische ge
tal van 43,7% aangehaald (dat betrekking heeft op het op basis van de
steekproef berekende percentage actieve
leden). Het sample resulteerde
echter in een aanzienlijke overschatting van het percentage formele le
den en kwam op 61.1%. De berekening in het sociologische rapport: 61.1
χ 70.7 (het % actieven onder de leden) = 43.7 (in feite 43.2, maar alla).
De juiste berekening is echter: 44 χ 70.7 = 31. (cf. Hermans, J. 0 sacrum
convivium, in Nijmeegs
Universiteits
Blad, 24 maart 1962, jrg. 11; voor
de onderzoeksgegevens: Nihilisme
of differentiële
participatie
(noot 189)
deel I, p. 63 en deel II, p. 193).
Nihilisme
of differentiële
participatie
(noot 189), deel III, p. 446.
Wie de in 1968 verschenen bloemlezing uit VOX en NUB doorbladert, treft afgezien van Regtiens artikelenserie, die als een vreemde eend in de literaire bijt drijft, geen bijdragen aan die enige'feeling'voor de positie van de bursaal c.q. nihilist verraden. Boekraad, H., Hawinkels, P. en
Nieuwstadt van, M. Waarom kinderen altijd
willen dat de indianen
winnen,
een bloemlezing uit het 'Nijmeegs Universiteitsblad' en de 'Vox Carolina'.
Amsterdam, 1968.
Greef de, T. en Vuijsje, B. (noot 248), p. 55. Zij spreken over een artikel in Essedim (blad S. Thomas Aquinas). Dit artikel kon - ondanks de welwillende medewerking van drs. J. Bank - niet achterhaald worden. Bij toeval hebben wij toen het Linie-artikel ontdekt: Bank, J. Studeren is niet
antichambreren op het leven, maar het leven zelf. In: De Linie,
15 december 1962.
Aldus een mededeling in een gesprek met dr. H. Struyker-Boudier.
Gegevens over de eerste uren van de SVB ontlenen wij aan een uitvoerig gesprek met de heer H. Hermans, destijds publiciteitsmanager van de SVB. De
heer Hermans beschikt over een uitvoerig archief betreffende het eerste
jaar van de SVB. Wij hebben dit archief ingezien (verder genoemd Arahief
SVB d. Hermar.s). De meeste stukken in dit archief zijn van een datum en
codenummer voorzien; wij zullen deze bij onze annotatie vermelden. Voor
een korte chronologie zie: Archief
SVB H. Hermans SVB-N-052-290863 en
SVB Informatiebulletin
no. 3, maart 1967, p. 5-12.
Bank, J. (noot 255).
Met name in het dagblad De Tijd (aldus mededeling H. Hermans).
Archief SVB H. Hermans (noot 257), SVB-U-009-290663.
Idem, SVB-N-O07-25O563.
Idem, SVB-N-054-290863.
Idem, SVB-N-0I2-250663.
Dijkman concludeerde: "wanneer wij nu de grootte van de Nijmeegse SVB-afdeling vergelijken met die in andere steden, zien we dat deze in 1964 in
Delft tweemaal zo groot en in Amsterdam zelfs meer dan 5 maal zo groot is.
(Zie Dijkman, J. Demokratiseringsbeweging
en ontwikkelingen
in de
studentenoppositie
aan de Nijmeegse universiteit
van april 1969 tot
voorjaar
1970, doctoraalscriptie, Nijmegen 1975.) In 1967 telde de Nijmeegse SVB
nog slechts 87 leden; dat is +_ 1% van het totale aantal studenten
der KU (ledenlijst: AUB, BI, 13, Archief
Amoud Willems,
microfilm). September 1967 (bij het 8e landelijke congres van de SVB) wordt het aantal
Nijmeegse SVB-leden geraamd op 68. Het totale aantal SVB-leden is dan
2398. Meer dan 50% der leden (1288) studeert aan de GU te Amsterdam (AUB,
BI, 13, fiche 16, Archi e f Amoud
Willems.
Greef de, T. en Vuijsje, B. (noot 248), p. 56.
Bervoets, J. (noot 157).
Bervoets, de 'grote ideoloog' van de VSP, voegde er overigens waarschu-
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wend aan toe dat - zo nodig - de VSP op ieder moment weer opgericht kon
worden (Bervoets, J. Kaarten op tafel. In: Nijmeegs Universiteits
Blad,
4 februari 1965, jrg. 14).
268) Zie noot 240.
269) Voor de tekst van het 'Chartre de Grenoble', Nijmeegs Universiteits
Blad,
10 juni 1963, jrg. 12.
270) De tekst van deze lezing, die als titel droeg 'De sociale positie van de
Nederlandse student',is te vinden in Archief SVΒ H. Hermans (noot 257),
SVB-N-040-010763.
271) Demokratisch
Manifest,
het standpunt van de Nederlandse
studentenvakbeweging, september 1963 (AUB, Henk Vlaar V4).
272) Het studieloon was, zoals wij reeds aangaven(zie p. 113 onze studie) het
eerst bepleit door de Utrechtse afdeling van het verbond van wetenschappe
lijke onderzoekers. Later wordt de gedachte aan een studieloon (c.q. Inte
grale Studiekosten Vergoeding) uitgedragen door Politela (zie Verstegen,
P. (noot \\b), p. 111. De Wiardi Beckmanstichting - het wetenschappelijk
bureau der PvdA - steunt Politela hierin,
pleit in 1959 vóór de invoering van het studieloon en critiseert expliciet de door de cie-Rutten
(zie noot 206) voorgestelde methode tot studiefinanciering (zie: Gelijke
kansen, studiekostenvergoeding
voor alle studenten,
dr. Wiardi Beekmanstichting, Amsterdam 1959; met name p. 22 e.V.). De idee van het studieloon c.q. ISV (of zelfs maar de terminologie) is dus geen 'yondst' van de
SVB. Bovendien is het geen waanidee (gezien de steun van de Wiardi-Beckmanstichting). Zie ook noot 200.
273) Zie Demokrater,
november 1966, jrg. 4; SVB Informatiebulletin
nr. 3, maart
1967, p. 72-73 (citaat Tom de Greef p. 67-68).
274) Bervoets, J. Over studentenverkiezingen. In: Nijmeegs Universiteits
Blad,
17 februari 1967, jrg. 16.
275) De ISC was de internationale organisatie van Westeuropese studentenverenigingen. Daar tegenover stond de IUS die voornamelijk Oosteuropees georiënteerd was. Oorspronkelijk waren beide in eenzelfde organisatie verenigd. Na de ontwikkelingen in Tsjecho-Slowakije (feb. 1948) groeit
er echter onenigheid; kort daarna volgt een scheiding der geesten. (Zie
voor nadere informatie: Maanen van, G. The international
student
movement,
history
arid background. Oen Haag 1966.)
276) Aldus geciteerd door Greef de, T. en Vuijsje, В. (noot 248), p.58.
277) Lammers, С. 1970 (noot 228) p. 48/49, tabel 1.
278) Voor nadere gegevens omtrent dit onderzoek, zie onze studie, bijlage
par.
2. De data van dit Nijmeegse onderzoek, dat nooit gepubliceerd is, werden
ons door prof.dr. C. Lammers ter beschikking gesteld.
278a) Wie de discussies analyseert die tijdens de democratiseringsvergaderingen
in 1969 gevoerd werden, constateert dat de meerderheid van de woordvoer
ders (oud-)verenigingsleden zijn, vooral afkomstig uit Roland (zie noot
376).
279) Sherif, M. en Sherif, С Social psychology.
New York, 1969, p. 541 e.v.
(hoofdstuk 24 'Social movements').
280) Aarts, J. en Bevers, J. Enkele gegevens over het georganiseerde
studenten
leven. Instituut voor Onderzoek van het Wetenschappelijk Onderwijs, Nijme
gen 1968, p. 15.
281) Ook het in kolom Igenoemde onderzoek resulteerde, voorzover het op steekproefgegevens gebaseerd was, in een aanzienlijke overschatting
van het aantal
verenigingsleden (cf. noot 252). Nihilisten zijn blijkbaar ook voor de
deelname aan enquêtes moeilijk te motiveren. Wanneer wij er van uit zouden
gaan dat de overschatting in het I0W0 onderzoek even groot is, als in het
eerder gehouden onderzoek van het Sociologisch Instituut (steekproef: 39%
is nihilist; populatiegegevens: 56%) dan zou het percentage nihilisten in
1967/68 ongeveer 60% bedragen; ten opzichte van 1959/60 blijkt dit slechts
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een
geringe stijging. Zelfs wanneer wij er van uitgaan dat al degenen
die de toegestuurde lOWO-enquête niet invulden (te weten: 255 van de 700
aangeschreven studenten), nihilist waren, komen wij nog slechts op een
percentage nihilisten van 65. Een percentage verenigingsleden van АО lijkt
daarmede eens te meer aannemelijk. Landelijke gegevens zijn ons niet be
kend. Wel kunnen wij verwijzen naar een onderzoek onder Delftse eerste
jaars (cursus 'бУ-'бВ) waaruit blijkt dat 60% is aangesloten bij een gezelligheidsvereniging (Cuppens, E. Aanpassingsvormen
van Delftse
eerste
jaarsstudenten
1967. Delft, 1967.
282) Lammers, С (noot 228), p. 77.
283) Idem, tabel 1, p. 48/49.
284) Kanen, L. Sociale
en psychische
korrelaten
van politiek
links en
rechts,
doctoraalscriptie cultuurpsychologie. Nijmegen, 1969.
285) Politeia was oorspronkelijk gelieerd aan de PvdA (en ontving een subsidie
van de Wiardi Beckmanstichting). De relatie met de PvdA was echter van
meet af aan onduidelijk, niet formeel én problematisch. Zie met name: Molendijk, P. Universiteit en socialisme, problemen rondom een socialistische studentenorganisatie. In: Socialisme
en demooratie
1947, p. 313-317;
en: Ovezall, J. Ervaringen met Politeia, 10 jaar socialistische studenten.
In: Socialisme
en democratie,
juli 1955, p. 399-405. In 1958 vervreemdt
Politeia geleidelijk van de PvdA; in 1961 wordt elke relatie verbroken.
Wanneer een samengaan met Demos (de federatie van democratisch socialistische Studentendisputen, die betere connecties met de PvdA heeft) in 1963
wordt afgewezen, is de PvdA niet bereid de contacten te herstellen (zie
Verstegen, P. (noot 115), p. 111-117 en: Politeia,
socialistisch studentenorgaan van de DSSV 'Politeia',
juni 1964, jrg. 20, p. 3 en 6). Een
steeds grotere groep Politeianen steunt naar onze indruk daarna de PSP.
286) Nihilisme
of differentiële
participatie
(noot 189), p· 63.
287) Almanak van het Nijmeegs studentencorps
Carolus Magnus, 1961, p. 134.
288) Nijmeegs Unioersùteits
Blad, 9 december 1961, jrg. 11.
289) Zie de daarop volgende nummers van het Nijmeegs Universiteits
Blad.
290) Zie naar aanleiding daarvan: Molleman, H. Politeia, democratisch socialistische studenten vereniging. In: Nijmeegs Universiteits
Blad, 2 oct. 1964,
jrg. 14.
291) Mededeling drs. H. Molleman, destijds oprichter van de Nijmeegse Politeiaafdeling.
292) Aarts, J. en Bevers, H. (noot 280), p. 3.
293) Molleman, H. (noot 290).
294) Zoals wij 'aan den lijve' ondervonden hebben, is het houden van enquêtes
onder studenten geen eenvoudige zaak; met name gezien de vaak niet al te
hoge respons. Op de kwaliteit van de steekproeven in de verschillende onderzoekingen die wij in tabel 3.10 presenteerden (en in tabel З.ІЗеп tabel
3.14) gaan wij hier niet verder in; vaak is er ook weinig over bekend.
Daar wij hier uit diverse, onafhankelijk
getrokken, steekproeven een trend
trachten te destilleren (het gaat ons niet om een zo exact mogelijke voor
spelling op een bepaald tijdstip) is de kans dat het totaalbeeld over de
jaren heen onjuist is, echter bijzonder klein.
295) Nijmeegs Universiteits
Piad, 24 januari en 31 januari 1953, jrg. 2
296) Nijmeegs Universiteits
Blad, 6 juni 1953, jrg. 2. De Katholiek Nationale
Partij van Welter (KNP) was een afsplitsing van de KVP die ontstond na on
enigheid over de Indonesië-zaak (1948). In 1955 vindt een hereniging
plaats.
297) Nijmeegs Universiteits
Blad, 6 juni 1953, jrg. 2.
298) Lammers, С. Deconfessionalisering en radicalisering bij studenten? In:
Acta Politica,
1967/68, jrg. 3, p. 152 en 153.
299) Kanen, L. (noot 284), p. 82.
300) Denken uit geloof en leven in de tijd,
een serie voordrachten door Rogier,
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L.J. e.a. ter gelegenheid van het 5e lustrum van de RK Universiteit en
van het Nijmeegsche Studentencorps Carolus Magnus, Utrecht/Brussel, 19Д9.
Voor nadere informatie over deze merkwaardige reis, die aanvankelijk zelfs
per open vrachtauto ondernomen zou worden (om het pelgrimskarakter ervan
te benadrukken), zie: Mes, W. e.a. (noot 244), p. 100. Voor het reisver
slag: Elemans, J. Via Trionfale,
Nijmegen 1951.
Heimer, G. (nooL 152).
nihilisme
of differentiële
partieipatie
(noot 189).
Witte de, C. De godsdienstpraktiseving
van de Tilburgse
studenten.
Tilburg,
1963.
Kanen, L. (noot 284), p. 120.
Schillebeeckx, E. e.a. (noot 169), inleiding, p. 5 en 6.
Muggen, G. Wageniyigse eersvejaarss
Luden ben 1966. Een onderzoek naar de houding tegenover de studie, het studentenleven en de maatschappij. Wageningen 1967, p. 27.
Saenger-Ceha, M. Psychological
and social factors
in student dropout. Amsterdam, 1972, p. 1.
Brau, J. Cours, i'omarade, le vieux monde est derrière
toi! Histoire du
mouvement révolutionnaire étudiant en Europe. Parijs 1968, p. 223-226.
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310) Kroes, R. A'SÍJ left,
nieuw links,
new left:
verzet, beweging, verandering
in Amerika, Nederland en Engeland. Alphen a/d Rijn/Brussel 1975, p. 35.
311) Voor een recent, historisch en sociologisch gefundeerd overzicht van de
Franse en Duitse studentenbeweging: Staterà, G. Death of a utopia; the
development and decline of student movements in Europe. New York 1975.
312) Uitgebreide historische overzichten aangaande deze periode ontbreken nog.
Enkele aanzetten daartoe: Roegholt, R. De onvoltooide democratie. In:
Romein, J. en Romein, A. De lage lamlen bij de zee, een geschiedenis van
het Nederlandse volk. Den Haag, 1973, p. 643-687; Verwey, G. Naar nieuwe
normen? 1945 tot heden. In: Verwey, G. Geschiedenis
jan Nederland. Amsterdam 1976, hfdst. V, p. 942-1025; Manning, A. e.a. (red.) Onze jaren
19401970. Amsterdam 1972-1974. Zie de passages over Nederland en de zestiger
jaren.
313) Zie: Mulisch, H. Berichl aan de ratLenkoning.
Amsterdam 1966.
314) Berg van den, J. en Molleman, H. Crisis in de heaerlandse
politiek.
Alphen
a/d Rijn 1974, p- 51-56.
315) Pinner, F. (1964, noot 184), p. 180-182.
J16) hel Vaderland 10-2-67. September 1969 i s het l e d e n a a n t a l weer gestegen t o t
+_ 2400 ( z i e noot 264) .
317) Idem.
318) Regtien, A. De fout van 1963. In: Demokrater,
studentenopinieblad, October
1968.
319) У>Ь Informatie
Bulletin
nr. 3. Uitg. SVB maart 1967.
320) Idem. Zie over de heroriëntatie van de SVB: Peper, B. en Wolters, W. De
lastige
unioersiceit.
Rotterdam 1970, p. 63 e.v.
321) Idem. Voor een uitvoerige beschrijving van het actiegroepen-model zie:
Regtien, A. Universiteit
in opstand, Europese achtergronden en de Nederlandse situatie. Amsterdam 1969, p. 87 e.v. Deze tekst hee'ft overigens
niet gediend als blauwdruk voor de acties van 1969; het boek verscheen op
4 juni 1969 (mededeling uitgever).
322) SivAikaaL Manifest;
ALB Archief Worms, VII SVB, BI 12 (microfilm).
323) Regtien, A. De kritiese universiteit, In: Te Elfder Ure, februari 1968.
324) Schopman, J. Kritiese
Universiteit.
De ruk naar links in de Nijmeegse Stu-
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dentenbeweging. Nijmegen 1974, p. 27.
325) Aldus geciteerd in: Kritiese
Universiteit.
Documentatiemap nr. 2
Documentatie en Informatiecentrale Amersfoort 1968; no. X, p. 1.
326) Regtien (noot 323) wijst er uitdrukkelijk op dat de KrU geen "uit West
Berlijn overgewaaid idee" was. Hij wijst op het internationale overleg.
Dat de influx van Duitse literatuur van grote invloed is geweest, lijkt
ons echter onbetwistbaar.
327) AUB, Arahief Armoud Willems ВІ|з, fiche 16. Discussiemateriaal 8e lande
lijke congres.
328) De betekenis van de Amsterdamse studentensubcultuur voor de sociale ver
anderingsprocessen in de Nederlandse samenleving dient echter beklemtoond
te worden. Vooral Propria Cures heeft ook in de vijftiger en zestiger ja
ren steeds een avantgarde positie ingenomen. Zie: Propria Cures 1890-1965
(noot 14); Een bloemlezing
uit de laatste
vier jaargangen van Propria Cu
res, Boekvink Amsterdam 1959; Ontkledingen
en kleinvuil,
een bloemlezing
uit P.C. 1958-65. Amsterdam 1965; Hoera voor het prinselijk
paar, een keu
ze uit P.C. 1965-1973. Amsterdam 1975. Wel kan men stellen dat in Nijmegen
de politieke en wetenschappelijke ernst steeds de boventoon voerde, ter
wijl in Amsterdam de subculturele blijheid bloeide. Ter illustratie: Wel
ters constateerde in een onderzoek onder Nederlandse studenten dat, ter
wijl in Amsterdam pop-films
erg in waren, Nijmegen de stad was van de po
litieke
film.
Welters, L. Kulturele
houdingen van studenten.
Dr.Boekmanstichting, Amsterdam 1972.
329) Er zijn twee versies van Schopmans onderzoek. Schopman, J. De
kritiese
universiteit
in Nijmegen, doctoraalscriptie, Nijmegen 1971; Schopman, J.
Kritiese
universiteit,
de ruk naar links in de Nijmeegse studentenbeweging,
Nijmegen 1974. De tweede versie is een gestyleerde maar niet geannoteerde
uitgave van de eerste. Gezien de grotere toegankelijkheid van de tweede
versie zullen wij, waar mogelijk, daarnaar verwijzen. In dit geval: Schop
man, J. (1974), p. 26-28.
330) Greef de, T. en Vuijsje, B. (noot 248) p. 55-56. Zie verder: Nijmeegs
Vniversiteits
Blad, 10 febr. 1967, jrg. 16 en Vox Carolina in dit nummer.
331) Cohen, H. De strijd
от de aaademie, de Leidse universiteit op zoek naar
een bestuursstruktuur (1967-1971). Meppel 1975, p. 29-30.
332) Introductieboekje
1966. Nijmegen, 1966, + p. 21 (niet gepagineerd).
333) Een jaar studentenvakbeweging,
Nijmegen USN, januari 1968; + p. 47 (niet
gepagineerd).
334) Voor een heldere samenvatting van de kritische theorie (én de geschiedenis van de Duitse studentenbeweging) zie: Coenjaarts, H.
Buitenparlementaire opposite
en de universiteit,
een analyse aan de hand van het Duitse
model. Meppel, 1972.
335) Zie bijvoorbeeld VSN Almanak 1975-1974, augustus 1973, p. 18.
336) Pinner, F. (noot 184, 1968), p. 148.
337) Hoefnagels, H. Kritische sociologie. In: Intermediair,
20 febr. 1976, jrg.
8.
338) Pinner, F. (noot 184, passim).
339) Arriëns, Th. Universitaire
bestuursorganisatie.
Alphen a/d Rijn 1970, p.
147.
340) Arkel van, D. e.a. Universiteit
in tijdnood.
Meppel 1964. Een overzicht
van de problemen die de universiteit anno 1964 benauwen.
341) Zelfstandige
taakvervulling
van de universiteit
en hogeschool.
Academische
Raad, Den Haag 1968, p. 26. HetMaris-rapport was april 1967 reeds gereed.
Het bleef voorlopig echter geheim. Al in november 1967 werd de inhoud ervan bekend gemaakt door het Utrechtse studentenblad Trophonios.
Door de
studenten werd toen niet massaal gereageerd. Een bewijs voor de stelling
dat niet alleen de inhoud van het rapport Maris maar ook het bewustzijnsniveau van de studentenbeweging (én de internationale commotie) bepalend
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zijn geweest voor de acties in 1968 (Cohen, noot 331), p. 27).
342) Boekraad, H. e.a. Universiteit
en onderneming,
een analyse van het rapport
Maris. USN Nijmegen 1968. Dit KrU-rapport heeft veel bijval geoogst, het
werd zelfs in het Italiaans vertaald.
343) Schopman, J. (noot 329); Smeets, H. Van Maris tot Seda, ontwikkelingen in
het denken van de Nijmeegse studentenbeweging in de periode van mei 1968
tot en met april 1969, doctoraalscriptie, Nijmegen 1970.
344) Nijmeegs Universiteits
Blad, 7 juni 1968, jrg. 17. Cohen meldt voorts,dat
alléén in Leiden een meerderheid van het bestuur vóór het Maris-plan was
(Cohen, H. noot 331, p. 25).
345) The European Syndicalist
Student Movement, a special issue of accord, published by Nederlands Studenten Akkoord, March 1968. De inhoud en de toon
van dit pamflet, doen ook een argeloze onderzoeker vermoeden dat hij te maken heeft met een BVD-activiteit.
346) Smeets, H. (noot 343), p. 15, noot 62 aldaar.
347) Schopman, J. (1974 (noot 329), p. 75; Nijmeegs Universiteits
Blad 7 juni
1968, jrg. 17.
348) Regtien, A. (noot 321), p. 10.
349) Smeets, H. (noot 343), p. 24 e.v.
350) Mertens, A. De Katholieke
Universiteit
in 1967-1968. Rectoraatsrede 1968.
351) Schopman, J. 1974 (noot 329), p. 32.
352) Regtien, A. (noot 323).
353) Schopman, J. 1974 (noot 329), p. 76/77.
354) UStl Almanak (noot 335), p. 14
355) Rapport adviesoormissie
(noot 206), p. 134 e.v.
356) Posthumus, K. De universiteit.
Doelstellingen,
functies,
structuren.
Den
Haag 1968.
357) Al in de dertiger jaren (ook toen dreigde een crisis binnen de universiteit) heeft H. Kruyt, refererend aan de Amerikaanse situatie, voorgesteld
het dubbele spoor dat de wet stelt, te institutionaliseren en dus een onderscheid te maken tussen een wetenschappelijke en een toegepaste richting
(Kruyt, H. Hooge School en Maatschappij.
Amsterdam 1931).
358) Boekraad, H. en Nieuwstadt van, M. Aantekeningenvoor
een
Radenuniversiteit.
Leiden 1968.
359) Toevallig hebben wij de hand kunnen leggen op een plan van de KrU Delft
(gedateerd mei 1968). In dit plan werd de meest democratische universiteit
ontworpen die (n)ooit bestaan heeft. Als exempel van het grenzeloos optimisme anno 1968, hier enkele citaten: "het wetenschappelijk onderwijs staat
open voor iedereen van 17 jaar en ouder, ongeacht vooropleiding en welke
andere kenmerken dan ook". Elke student wordt vervolgens ingeschakeld in
het academische bedrijf: "in wezen is dit op te vatten als een totale inschakeling van alle studenten als assistent" (beurzenstelsel en studieloon
worden daardoor overbodig). "In overleg met studieadviesraden wordt voor
iedere student een individueel studie- en werkprogramma opgesteld... Iedere universiteit wordt multidisciplinair, geen scheiding tussen natuur- en
geesteswetenschappen!. .. Alle belangrijke beslissingen moeten worden voorgelegd aan de totale vergadering van alle leden van de universitaire gemeenschap . . . Het examen- en tentamensysteem als toets voor de resultaten
komt te vervallen. Iedere groep wordt geoefend in het leveren van kritiek,
iedere student in het leveren van zelfkritiek". En benoemingen? Die regelen studenten en docenten samen. De ontwerper van al deze plannen beseft
echter terdege, dat in een overgangsfase alleen "die docenten die zich binnen het huidige systeem kritisch hebben opgesteld en studentenakties hebben gesteund, samen met de studenten nieuwe docenten kunnen kiezen". Aldus:
Kritiese Universiteit Delft. Fundamentele hervormingen van
doelstellingen
en organisatie
van Universiteit
en Hoge School. Delft, mei 1968.
360) Discussienota
Werkgroep bestuursstructuur.
Nijmegen,31 okt. 1968 (het
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'groene boekje').
Schopman, J. 1974 (noot 329), p. 79.
Idem, p. 83-88.
Idem.
Idem, p. 90.
Idem.
Voor een gedetailleerd overzicht: Dijkman, J. Demokratïserzngsbeweging
en
ontwikkelingen
in de studentenoppositie
aan de Nijmeegse Universiteit
van
april 1969 tot voorjaar 1970, doctoraalscriptie, Nijmegen 1975. Een korte
samenvatting van deze studie: Dijkman, J. De demokratisering aan de Nijmeegse universiteit. In: Vox Carolina, 8 okt. 1975, jrg. 47.
367) Voor een verslag: Universiteit
en ontwikkelingssamenwerking,
verslagboek
van het lustrumcongres te Nijmegen, 15, 16 en 17 april 1969. Nijmegen
1969. (Resolutie zie p. 121-122.) Zie ook noot 376.
368) Nijmeegs Universiteits
Blad, 28 maart 1969, jrg. 18.
369) Zie noot 366.
370) Over het dralen van Veringa en wat daarna gebeurde, zie Cohen, H. (noot
331), p. 105-114.
371) Boekraad, H. Maris aangekleed. Veringa's nota over de bestuursstructuur
van de universiteiten. In: Vrij Nederland,
5 juli 1969.
372) Ontwerp van een bestuursstmktuur.
Katholieke Universiteit Nijmegen, september 1969. (het 'bruine boekje'). Overig personeel en studenten formuleerden op 14 october een alternatief plan: Ontwerp voor een
demokratische universiteit
(het 'witte boekje'). Op 23 october volgt het 'blauwe
boekje': Voorstel voor een bestuursstruktuur
van de faculteit
der wiskunde en natuurwetenschappen;
de rij wordt gesloten door het 'grijze boekje',
het definitieve besluit van het college van
curatoTemBestuursstructuur
voor een experimentele
pei-iode van bwee jaar (medio januari 1970). Zie:
Nieuws Katholieke
Universiteit,
jrg. 6 no. 1, jan. 1970.
373) Over Tilburg: Tilburg het begin .... Amsterdam 1969; De verraden
universiteit,
de Tilburgse studentenbeweging 1965-1975, Tilburg 1975.
374) Aldus Habermas, J. Technik und Wissenschaft
als 'Ideologie'.
Frankfurt am
Main 1968, p. 49.
375) Studentvriendelijke varianten, bijvoorbeeld: Flacks, R. The liberated generation: roots of student protest. In: Journal of social issues,
1967, 23
(3); Keniston, K. The sources of student dissent. In: Journal of
social
issues,
1967, 25 (3). Student-'onvriendelijk': Feuer, L. The conflict
of
generation.
New York 1969; Bettelheim, B. Obsolethe youth. In: Encounter,
September 1969. De opvattingen van laatstgenoemden zijn ten onzent door
de Moor, zonder een empirische vertaling naar de Nederlandse situatie,
overgenomen. Zie: Moor de, R. Studentenprotest
en universiteit.
Rotterdam
1970.
376) Van belangrijke democratiseringsvergaderingen zijn bandopnamen bewaard gebleven (6 mei, 7 mei, 8 mei, II juni, 17 juni). Archief Universitaire
Beweging, doos 3. Na een 'tip' hebben wij aan deze collectie een VPRO-opname
kunnen toevoegen van de vergaderingen van 16 en 17 april (de aanleiding
tot de democratiseringsacties).
377) Cohen, H. (noot 331), p. 197.
378) Reeds eerder (zie p. 143 in deze studie) bleek voor studenten dat de mate
van progressiviteit per faculteit verschilt. Dit gold ook voor het docentencorps. Lammers constateerde: "Ongeacht tijd, land en gebruikte Indikatoren, steeds weer blijken zij die studeren en of doceren in de humaniora
of in de sociale wetenschappen zich progressiever op te stellen dan hun
kollega's in de exacte wetenschappen of in typische beroepsopleidingen".
Lammers, C. De zwanezang van de Leidse senaat. In: Universiteit
en Hogeschool, september 1973, p. 24.
379) De ten onzent welhaast klassiek geworden kritiek op het democratiserings-

361)
362)
363)
364)
365)
366)
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streven (van studenten) werd geformuleerd door de bekende metholoog A. de
Groot. Zie: Groot de, A. Universitaire democratisering, van afdwingen en
touwtrekken naar werkelijk overleg. In: de Vvi¿e Bladen 3. Amsterdam 1969.
380) Bandopname 6 mei 1969 (zie noot 376).
381) Jonge de, A. (noot 25), p. 163.
382) Van Alma mater tot strijdtoneel. In: Politiek
en cultuur,
6 juni 1969, jrg.
29. Het jaar daarvoor was reeds een voorzichtig begin gemaakt met het lonken naar de studenten: Leeuw de, A. De radicale studenten en het testament
van Marx. In: Folitiek
en cultuur,
mei 1968, jrg. 28; Reiding, J. Universiteit en wetenschap in de greep van de concerns. In: Politiek
en
cultuur,
juni 1968, jrg. 28.
383) Onderzoek onder Nijmeegse studenten 1968; Hendrikse, Noldus, niet gepubliceerd; zie bijlage,
par. 2.3, V7.
38A) Over de studenten-ecclesia: Altemaiieve
groepen in de kerk, een gezamenlijke publicatie van het CERDIC te Straatsburg en het KDC te Nijmegen,
1972, p. 1-59. Bovendien willen wij er hier op wijzen dat de Unie -¡an Katholieke
Studenten
Verenigingen
(UK.SV) op 8 juni 1965 werd omgezet in een
Sti^htinj
Unie jan Katholieke
Studenten
ín üederland
(UKSN) ; daarmede werd
uitdrukkelijk de bevordering van het "levensbeschouwelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef onder katholieke studenten" voorop gesteld. De 'gezellige tijd' was voorbij. Met name heeft de UKSN actief meegewerkt aan het Pastoraal Concilie (Operatie Stucon). Op 26 januari 1970
wordt de UKSN geliquideerd. Zie Mes, W. (noot 151), p. 20-21.
385) De studentenkerk in Nijmegen werd ook door vele niet-studenten bezocht
en had geen 'voortrekkersfunctie'. Voor summiere informatie: Instituut
voor Toegepaste Sociologie. De bezoekers
van de studentenkttrk
te
Nijmegen,
verslag van een enquête gehouden op zondag 26 november 1967. Nijmegen 1968.
386) Schillebeeckx, E. e.a. (noot 169), p. 6.
387) V12 (noot 383).
388) Schopman, J. 1974 (noot 329), p. 56.
Paragraaf

¿.'¿.¿.

De fa^iionerinn

en politisering

van de

stuaentenbeueging

389) Regtien, A. (noot 321).
390) Wij hebben reeds vermeld hoe hier en daar democratiseringsexperimenten op
gang kwamen. Lnkele studies daaromtrent: Jong de, T. Derroki'ütisering
als
experiment,
een studie in de subfaculteit der psychologie aan de Rijks
Universiteit te Groningen, SISWO, Amsterdam 1972; Strien van, P. Van raden
universiteit
naar open arbeidsorganisatie.
Rotterdam, 1970. Lammers, С. De
denokratisering
oan het Sociologisch
Instituut
te Leiden.
In Lammers, С.
(noot 228), p. 151-199.
391) De meeste verenigingen raken plotseling
in verval (zie ook p. 142)· De
UKSN werd in 1972 geliquideerd (noot 384). SSR en VCSB ontbinden hun lan
delijke structuur. De gezelligheidsverenigingen verliezen veel leden en
bepalen niet langer de gang van zaken in het studentenleven. De NCSV daar
entegen bleef - alhoewel haar ledental daalde (1 jan. 1971 +_ 1.400 leden)
- actief als landelijke organisatie van studenten en vierde in 1971 haar
75-jarig bestaan. De progressieve traditie die de NCSV zo gekenmerkt
heeft, maakte een aansluiting bij de democratiseringsbeweging (en later
bij het marxisme) bijna vanzelfsprekend. Het is overigens amusant te con
stateren dat de nieuwbakken SVB-activisten de NCSV wantrouwen als 'man
telorganisatie' van de BVD. Zie: Een rode draad (noot 56) p. 48, p. 52 e.v.
392) 5tudentenJademecum,
nsr-gids 1970-1971. Voor een kort maar nog steeds uit
stekend overzicht van de Nederlandse studentenbeweging tot 1970 zie:Greef
de, T. Opkomst en verval van de Nederlandse studentenbeweging. In: De
ïieuwe Linie,
12 september 1970; c.q.: Greef de, T. The rise and fall of

ΝΟΤΙΛ GLSCHILDLMS

393)
394)

39b)
396)
397)
398)
399)
400)

401)
402)
403)
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406)
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the Dutch student movement. In. Ръдкег eduoatzon and research m the
Netherlands, IS (1971), p. 15-19.
Regtien, A. (noot 321), p. 108.
Het is uiteraard ondoenlijk hier alle activiteiten van studenten sinds
1969 op te sommen, een enigszins volledig overzicht ontbreekt. Onze ana
lyse is vooral gebaseerd op (Nijmeegse) studentenbladen. Verdere gegevens:
Scheffer, P. Stilstand is achteruitgang, naar een vernieuwing van de vakbondspolitiek. In: De studentenbeuiegtrn
beztnt
z-Lch, discussiemateriaal,
USN-uitgave, febr. 1978; Bosch van den, K. en Spekschoor, G. Geschiedenis
van de Nijmeegse studentenbeweging. In. Aksbekrant soaialbsttese
psycho
logen, sept. 197A, jrg. 1. Nieuwstadt van, M. Opmerkingen over theorie en
geschiedenis van de studentenbeweging. In. Nijmeegs Umverstteits
Blad,
10 mei 1974, jrg. 23, Ontwikkelingen in de studentenbeweging. In. Almanak
USN, 1975-76; Brink van den, G. en Jorissen, C. Over опіыгккеігпдеп
гп de
Nbjmeegse stvdentenbonden.
Nijmegen 1974 (bundel artikelen uit Vox Caro
lina, juni 1973 e.V.), Linden van der, M. Over de geschiedenis van de Ne
derlandse studentenbeweging. In. Paradogma, maart 1975, jrg. 6, Vliet van,
H.J. Geschbedems
van de чЬиаегіепЪеьедтng.
Gezamenlijke uitgave studenten
vakbond Markendaal / landelijke studentenvereniging Kunstonderwijs Breda,
+_ febr. 1974; AS</A 19n0-19^6, роІьЬьеке vakbond гп termijnen.
Amsterdam,
1976, Rácz, M. Umversbceit
en klassenst^zjd,
wetenschap, partijdigheid
en samenleving. Amsterdam 1972. Alhoewel de meeste 'studies' gekleurd zijn
door de (overigens duidelijk herkenbare) politieke visie van de schrijvers
en de waarheid hier en daar geweld wordt aangedaan, of alleen vanuit de
invalshoek der studentenbeweging belicht wordt, bevatten ze veel en waardevolle informatie.
Parlemeritarzome kritiek,
zomerumversiteit georganiseerd door USN en NSR,
Nijmegen, juli/augustus 1969.
Vadenejum 1969-1970, Nijmegen 1970, p. 10.
Nijmeegs Umversiteits
Blad, 14 november 1969, jrg. 19
Aksie, jrg. 1, no. 1, sept. 1969.
Vroemen, J. Gesprek tussen Roel van Duyn en Ton Regtien. In De Nieuwe
linie,
4 april 1970, jrg 25.
"De commissaris gelooft in verandering van buitenaf. Hij gelooft dat alle
kwalen der mensheid, hardlijvigheid en het oedipuscomplex incluis, kunnen
en zullen genezen door revolutie, dat wil zeggen door een radicale herorganisatie van het productie- en distributiesysteem van goederen ....".
De yogi "gelooft dat er mets verbeterd kan worden door organisatie van
buitenaf en alles door individuele inspanning van binnenuit". Koestier,
A. De yogi en de volkscommissaris. In De yogi en de
bolkscormissans.
Amsterdam 1947, p. 9-11.
De SEXPOL-bewegmg was vooral in Tilburg actief (zie noot 373).
Schopman, J. 1974 (noot 329) p. 76-77.
Dijkman, J. (noot 366), p. 76.
Nijneegs Umversiteits
Blad, 6 febr. 1970, jrg. 19.
Krahl, H.J. Thesen zum allgemeinen Verhältnis von wissenschaftlicher Intelligenz und proletarischem Klassenbewusstsein. In: Krahl, H.J. Konstitution
und Klassenkampf,
zur historischen Dialektik von bürgerlicher
Emanzipation und proletarischer Revolution. Frankfurt 1971, p. 330-347.
Hans Jürgen Krahl was een van de belangrijkste theoretici van de Duitse
studentenbeweging. Enkele dagen voor de opheffing van de SDS (maart 1970)
kwam hij om het leven bij een auto-ongeluk (Staterà, G. noot 311, p. 240
-243).
Schmierer, J. Analyse van de studentenbeweging,
z.j., z.pl. Zie ook Nijmeegs Umversiteits
Blad, 30 jan., 6 en 13 feb. 1970 (jrg. 19). Er is
geen gebrek aan theorieën over "de positie van de intellektueel in de
klassenstrijd". Wij willen hier wijzen op een interessante poging tot em-
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pirisah onderzoek op dit terrein. Zie: Dercksen, W., Fortuyn, P. en Timmer, R. Politiek
bewustzijn
van academici in een loonafhankelijke
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6 febr. 1970, jrg. 19.
409) Zie bijvoorbeeld J. van Laarhoven: Nijmeegs Universiteits
Blad, 13 febr.
1970, jrg. 19.
410) Nijmeegs Universiteits
Blad, 13 febr. 1970, jrg. 19.
411) Te Elfder Ure, 1971, p. 465.
412) Dien het volk, no. 2, nov. 1970.
413) De Nederlandse kiezer 1972, werkgroep nationaal verkiezingsonderzoek, Alphen a/d Rijn, 1973, p. 78-80.
414) Nijmeegs Universiteits
Blad, 24 sept. 1971 (jrg. 21).
415) Dien het volk, no. 2, 1971.
416) Nijmeegs Universiteits
Blad, 3 sept. 1971 (jrg. 21).
417) Dien het volk, no. 2, 1971.
418) ASVA 1970-1976, politieke
vakbond in termijnen.
Amsterdam 1976.
419) Nijmeegs Universiteits
Blad, 12 mrt. 1971 (jrg. 20).
420) Nijmeegs Universiteits
Blad, 3 sept. 1971 (jrg. 21).
421) Nijmeegs Universiteits
Blad, 2 april 1971 (jrg. 20).
422) Over de politieke vakbond zie de ASVA-reader, noot 418.
423) Nijmeegs Universiteits
Blad, 2 april 1971 (jrg. 20).
424) Nijmeegs Universiteits
Blad, 12 mrt. 1971 (jrg. 20).
425) Nijmeegs Universiteits
Blad, 24 sept. 1971 (jrg. 21).
426) Te Elfder Ure, jrg. 18, no. 9 en no. 10 (1971).
427) Nijmeegs Universiteits
Blad, 28 jan. 1972 (jrg. 21).
428) Nijmeegs Universiteits
Blad, 25 febr. 1972 (jrg. 21) (en volgende nummers).
429) Zwartboek van het benoemingskonflikt rond vakature Letterkunde, jan.-febr.mrt. 1974, p. 12.
430) Wij baseren ons hier op de niet aflatende stroom van pamfletten en geschriften die tijdens de acties van 1974 verschenen.
431) De 'USN-historici' noemen 4 factoren voor het succes van de bonden: 1 het
radicalisme van de MLS, 2° de steun van het blad Interruitionale
Korrespondentie (o.l.v. Michel van Nieuwstadt), 3 Politela levert geschoolde (abstracte) theoretici, 4 de onverholen steun van het tlijmsegs
Universiteits
Blad (Ontwikkelingen in de studentenbeweging. In: Almanak USN 1975/76, p.
56-59).
432) Over de universiteit spreekt men nauwelijks meer. Wel geeft men een brochure uit (van Chinese makelij) die, alhoewel vertaald, voor Nederlandse
studenten nauwelijks leesbaar is en weinig belovend (aldus Mao: "het is
van groot belang, dat wij de lengte van de opleiding verkorten", p. 3).
Een proletariese
universiteit,
de ervaringen van de Tsinghua-universiteit
in Peking na de kulturele revolutie. Stichting Onderzoek en Studie, Rotterdam, z.j.
433) Zwartboek van het konflikt
rond de benoeming van R. Uitgave SSP, Nijmegen
29 mei 1973. De SSP {Socialistiese
Studentenbond
Politikologie)
heeft een
belangrijke rol gespeeld in de Bonden.
Onlangs is een uitvoerige, gedocumenteerde studie over de SSP verschenen: Koster, F. De
Socialistiese
Studentenbond
Politikologie
(SSP) 1970-1976. Doctoraalscriptie Politicologie, Nijmegen 1978.
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434) Brink van den, G. en Jorissen, C. Over ontwikkelingen
in de Nijmeegse
Studentenbonden.
Nijmegen, 1974 (bundel artikelen uit de Vox
Carolina).
435) Nijmeegs Universiteits
Blad, 8 mrt. 1974, jrg. 23. Deze ideeën steunen
met name op de theorieën van Dieter Duhm (Nijmeegs Universiteits
Blad, 16
en 30 oct. 1974 (jrg. 24). Vanuit de USN werd verzet aangetekend tegen het
'subjectivisme' van de bonden.
436) Nijmeegs Universiteits
Blad, 18 jan. 1977 (jrg. 26).
437) Katholieke
universiteit
schijnheiligheid
deel I, okt. 1975, deel II, mei
1977, USN Nijmegen.
438) KU-nieuws, weekblad voor de Katholieke Universiteit Nijmegen, 26 aug. 1977,
jrg. 7. Landelijk echter, bleef en blijft de CPN-aanhang in het LOG domineren.
439) Voor een uitvoerige analyse van deze recente ontwikkelingen: Scheffer, P.
Stilstand is achteruitgang, naar een vernieuwing van de vakbondspolitiek.
In: De studentenbeweging
bezint zich, discussiemateriaal, USN-uitgave febr.
1978.
440) Tejenspraak,
politiek cultureel periodiek, aug. 1977, jrg. 1, p. 33, vermeldde 350 leden. Volgens een mededeling van het USN-bestuur waren tegen
het einde van het studiejaar 77-78 ongeveer 500 studenten aangesloten.
441) In 1970 werden de universitaire verkiezingen geboycot; slechts 2|% der
studenten deed er aan mee: "een absoluut dieptepunt in de geschiedenis van
de standenvertegenwoordiging" aldus de jVÍ'5-redactie (Nijmeegs
Universiteits
Blad, 25 mei 1970, jrg. 19). De universiteitsraad besloot op 7 september 1970, tijdens zijn eerste vergadering, een commissie in te stellen,
"ten einde meer inzicht (...) te krijgen in de maatschappelijke achtergronden van de gang van zaken, die tot het ontbreken van studenten in de
universiteitsraad heeft geleid" (Peelnanc aan de verkiesingen
voor de universiteitsraad,
verslag commissie onder voorzitterschap van prof.dr. J.
van Kemenade. Nijmegen, 8 jan. 1971). In 1972 besluit de pas gereactiveerde USN - nadat op faculteits- en sectieniveau al enige bestuurservaring
is opgedaan - aan de verkiezingen van dat jaar deel te nemen, met de volgende kanttekening overigens: "voorwaarde tot deelname moet wel zijn dat
de juistheid van de boycot in het verleden naar voren wordt gebracht, dat
het ondemokratische karakter van de raad duidelijk in de propaganda is verwerkt en dat het werk in de raad slechts dient ter ondersteuning van de
akties van de grondraden en de bonden op de faculteiten. De massa strijd
staat centraal, het radenwerk is slechts sekundair" (Nijmeegs
Universiteits
Blad, 11 febr. 1972, jrg. 21). Daarna neemt ongeveer 30% der studenten aan de verkiezingen deel; dat de motivering tot deelname overwegend
negatief is, zal uit ons veldonderzoek blijken (ziep.430 e.v.).In 1978
is het deelname-percentage gestegen tot bijna 40% (KU-nieuws, 21 april
1978, jrg. 7.
442) Kb-nieuws,
8 mei 1976 (jrg. 5).
443) KU-nicuws, 31 jan. 1976 (jrg. 5) "dispuutsleven door het dal heen". KUiiieuws, 30 april 1977 (jrg. 6) "op- en neergang van 't gezelligheidsleven".
Cavo Lus Magnus, in 1972 ontstaan uit een fusie van Roland en
Meisjesclub,
telde in 1977 ongeveer 450 leden (ïegensproak,
augustus 1977, jrg. I, p.
33). Voor de landelijke trend: Gessel van, H. Het M r krijgt weer fleur.
In: Volkskrant,
31 december 1977.
444) Over het verschijnsel 'praatgroep' is nog weinig systematische informatie
verzameld. Voor summiere informatie: Haagse rost,
20 aug. 1977;
Sekstant,
October 1977.
445) Nadere informatie over de gerezen problematiek: Aantallen
aoademici
tot
19в0: aanbod en behoefte,
rapport van de commissie voor statistisch onder
zoek van de Academische Raad, Den Haag 1968; Ontwikkelingslijnen
in aan
bod en behoefte
van academici tot 1990 (RABAK-project), febr. 1975. Nota
inzake de arbeiasmarktposiiie
van hoger opgeleiden met het commentaar van
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de Raad voor de Arbeidsmarkt.
Uitgave van de Sociaal Economische Raad,
1977, no. 12-13, October 1977. (Zie met name bijlage 3, p. 32.) Over het
ILO-rapport: De Gelderlander,
16 maart 1978.
Idenburg, Ph. (1934, noot 117).
Broekmeyer, M. Wetenschap en democratie, de uitvoering van de Wet Universitaire Bestuurshervorming 1970. Groningen 1973. Zie ook: Te Elfder
Ure,
jrg. 21, no. 1 (1974).
Volkskrant,
21 febr. 1975.
Volkskrant,
26 november 1975.
Sociaal en cultureel
rapport 1976, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den
Haag 1976, p. 249.
Schelsky, H. Die Arbeit tun die Anderen. Opladen, 1975. Vuijsje, B. Nieuwe vrijgestelden,
de opkomst van het spijkerpakkenproletariaat. Baarn,
1977.
Over studenten en PPR: Informatiebrochure
studentenoverleg
PPR, maart 1976,
z.pl.; De Nieuwe Linie, 26 mei 1976.
Deze gegevens zijn ontleend aan de steekproeven 2a en 3a. De gegevens zijn
niet in het codeboek vermeld.
Harmeien van, W. Kerkelijke
betrokkenheid
en deelname aan
protestbewegingen. Een onderzoek bij studenten aan de Katholieke Universiteit. Doctoraalscriptie, Nijmegen 1975. Een korte samenvatting: Sociale
Wetenschappen,
jrg. 18, no. 4, 1975.
Aldus voorlopige gegevens van de stagegroep Religieuze
bewegingen, vakgroep cultuur- en godsdienstpsychologie Nijmegen.
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LIJST VAN AFKORTINGEN.

AJC

Arbeiders Jeugd Centrale.

ASSON
ASVA

Algemeen Studentensecretariaat Ontwikkelingsproblematiek Nijmegen.
Algemene Studenten Vereniging Amsterdam.

AUB

Archief Universitaire Beweging (In : KDC Nijmegen).

BWS

Bureau Werkende Studenten.

DSV

Dietsch Studenten Verbond.

GU

Gemeentelijke Universiteit'Amsterdam.

ICR

Inter Corpsdisputaire Raad.

IOWO

Instituut voor Onderzoek van het Wetenschappelijk Onderwijs,
Nijmegen.

ISC

International Student Conference,

ISS

International Student Service.

ISV

Integrale Studiekosten Vergoeding.

KDC

Katholiek Documentatie Centrum.

KENml

Kommunistiese Eenheidspartij Nederland, marxistisch leninistisch.

KNP

Katholiek Nationale Partij.

KrU

Kritiese Universiteit.

KSB

Kommunistiese Studenten Bond.

KSSF

Katholieke Staatkundige Studiegroepen Federatie.

KU(N)

Katholieke Universiteit Nijmegen.

LOG

Landelijk Overleg Grondraden.

MLS

Marxisties Leninistiese Studentenbond.

NCSV

Nederlandsche Christen Studentenvereeniging.

NSA

Nederlands Studenten Accoord.

NSC

Nijmeegsch Studenten Corps.

NSR

Nederlandse Studenten Raad.

NUB

Nijmeegs Universiteits Blad.

PIA

Prakties

PSO

Progressieve Studenten Organisatie.

RKSV

De diverse RK-Studentenverenigingen in Nederland.

RSB

Roomsch Studenten Blad.

RSD

Roomsche Studenten Dag.

SDAP

Sociaal Democratische Arbeiders Partij (later PvdA).

Idealisten Associatie.

SDP

Sociaal Democratische Partij (Later CPH, daarna CPN).

SDS

Socialistische Deutsche Studentenbund.
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SDSC

Bond van Sociaal Democratische Studentenclubs.

SL
SLT
SP

Socialistisch Leesgezelschap; na 1906: Soci ale Leezingen.

SSN

Sociale Leer Theorie.
Socialistiese Partij.
(...)

Societas Studiosorum Noviomagensium (....)

SSP
SSR
SUN
SVB

Socialistiese Studenten Bond Politicologie.

UKSN

Unie van Katholieke Studenten in Nederland (1965 - 1970).

UKSV

Unie van Katholieke Studenten Verenigingen (1908 - 1965).

UNEF

Union Nationale des Etudiants de France.

USN

Unie van Studenten Nijmegen.

VCSB

Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond.

Verdinaso

Verbond van Dietsch Nationaal Solidaristen

VSP
VU

Vrije Studenten Partij.

Societas Studiosorum Reformatorum.
Socialistiese Uitgeverij Nijmegen.
Studenten Vak Beweging.

Vrije Universiteit.
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Curriculum vitae Jacques Janssen.
Jacques Janssen werd geboren op 17 maart 1944, in Mcijel (L.)· Na voltooing
van het Gymnasium Alpha, bracht hij 1.5 jaar door op het grootsiminarie der
Lazaristen te Eefde (Gld.). De geleidelijk zichtbaar wordende tekenen van een
nieuwe tijd -en meer direct nog de lezing van het boek 'Moderne Sociologie'
(van D o o m en Lammers)- deden hem in 1966 besluiten sociologie te gaan stude
ren. Op 3 maart 1972 slaagde hij 'cum laude', met als specialisatie 'Methoden
en Technicken van Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek'. Vervolgens heeft hij
-ter vervulling van de dienstplicht- gedurende bijna twee jaar sociaal-weten
schappelijk onderzoek verricht voor de Koninklijke Luchtmacht en het Ministe
rie van Defensie. Sinds januari 1974 is hij -aanvankelijk gedetacheerd door
ZWO- werkzaam op de vakgroep

Cultuur en Godsdienstpsychologie

aan de Katho

lieke Universiteit te Nijmegen. Momenteel houdt hij zich primair bezig met de
bestudering van recente

socio-culturelc

veranderingen in Nederland en blijft

hij studeren op de geschiedenis van de Nederlandse studentenbeweging.
Curriculum vitae Paul Voestermans.
Paul Voestermans werd geboren te Roermond op 2 maart 1946. Na de lagere school
te Roermond, doorliep hij Gymnasium Alpha te Keert (1959-1965). Vanaf 1966 tot
1968 studeerde hij filosofie aan het voormalig Theologisch Instituut te Eind
hoven. Deze studie sloot hij af met een ехаліеп. In 1968 begon hij met de studie
psychologie aan de K.U. te Nijmegen. Tijdens zijn doctoraalstudie cultuurpsychologie was hij voor ruim een jaar als onderzoeker verbonden aan het Institute
of Behavioral Science aan de University of Colorado, Boulder, U.S.A. Daar
werkte hij onder leiding van Dr. Richard Jcssor mee aan een longitudinaal
survey-onderzoek naar de sociale

en individuele determinanten van probleem

gedrag bij studerende jongeren.
Sinds zijn doctoraal-examen in 1973 is hij verbonden aan de vakgroep
Cultuur- en Godsdienstpsychologie, alwaar hij zich bezig hield (houdt) met de
Sociale Leer-Theorie en afwijkend gedrag, cultuur en lichaamswaardcring

en

-beleving. Hij maakt thans deel uit van de onderzoekscommissie van de subfacul
teit psychologie en verzorgt vanaf september 1978 tesamen met Dr. Herman Kolk
de algemene inleiding in de psychologie met inbegrip van de geschiedenis voor
precandidaatsstudentcn psychologie en pedagogie.

STLLI INGEN
1
Bij de argumentatie tegen selectie in het universitaire onderwijs ivordt onvoldoende rekening gehouden met de mogelijkheid, dat een ongebreidelde opleiding van academici een selectie na de opleiding m de hand werkt die vrij\\cl niet aan een democratische controle kan worden onderworpen.
2
Bij de opleiding tot beoefenaar van de sociale wetenschappen dient men ernstig rekening te houden met het verlangen b n studenten naar een vorm van
wetenschappelijke arbeid waarbij politiek bewust, coöperatief, probleemgericht bezig zijn in teamverband het wint van geprivatiseerde eruditie, hierarchisch denken en aristocratische zelfgenoegzaamheid.
3
Het is onjuist de psychologie m te delen m een zogenaamde 'narde' en een
'zachte' variant, omdat dit ten onrechte een verschil m methode suggereert
dat ten nadele werkt van het imago van de lange en achtenswaardige veldgerichtc traditie m de psychologie en bovendien een vals beeld schept van
het wetenschappelijk gehalte van de experimentele psychologie, het is beter
de psychologie consistent m te delen naar de onderwerpen die in de loop van
de geschiedenis aan bepaalde scholen, takken of benaderingswijzen een duidelijk gezicht hebben gegeven en alleen in dat verband m overdrachtelijke z m
van 'psychologieen' te spreken.
4
Het gebruik van de term "echt gedrag" suggereert ten onrechte dat er observaties bestaan los van een of andei conceptueel netwerk oftewel theorie.
(Roskam, E.E. Psychologie: nomologie of mythologie. De PcyahoLoog,
1974, 9, 1-13)
5
De oprichting van 'centers of excellence' buiten de universiteit, nu ook m
Nederland, is een symptoom van het voortschrijdende functieverlies van de
universiteit.

6
Bij sexuologische interpretaties van de zogenaamde 'afkeer' van de sexualiteit wordt onvoldoende rekening gehouden met de hypothese dat mensen in de
intieme omgang met elkaar op een heel beperkte wijze van hun lichaam genie
ten, m e t omdat er van 'onderdrukking' van het sexueLe sprake is, maar omdat
ze ervan weerhouden worden door kenmerken van het eigen en andermans licnaam
en de aangeleerde waardering daarvan.
7
Bij het geven van wetenschapsleer aan psychologiestudenten іь het aan te be
velen in de cursus Poppers "Logik der Forschung" te confronteren met Foucaults "Les mots et les choses" en Polanyi's "Personal knowledge". Deze con
frontatie zou zich dan kunnen toespitsen op de begrippen 'third world',
'episteme' en 'tacit knowledge'.
8
Het is wenselijk te komen tot de oprichting van een Europese variant van het
Amerikaanse tijdschrift "Contemporary Psychology".
9
De sexuelo voorlichting en misschien wel de 'levenskunst' in het algemeen,
zou zeer gediend zijn met eenzelfde intense weetgierigheid ten aanzien van
de aard en achtergrond van de heterosexuele omgang als aan de dag gelegd
wordt, wanneer het gaat om relaties tussen homosexuele vrouwen of mannen.
10
De foto's van Jurjen en Inge die op 28 en 29 december te zien zullen z n n
op m e m g vaderlands toilet zijn essentieel voor het begrnnen van de door
Koot en Bie geschetste exemplarische 'nieuwerwetse burgerlijkheid' van dit
tweetal.

Nijmegen, 19 december 1978.

Paul Voestermans

STLLLINGLN
1
De Nederldaicbe btudentensamenleving heeft nooit een verzuilde structuur gekend en vormt als zodanig een uitzondering op een in Nederland vrij algemeen
geldende regel.
"Verzuiling is een structuur van parallelle, ten opzichte van elkaar
gesegregeerde en gepolariseerde organisatorische complexen, elk op
eigen levensbeschouwelijke grondslag, werkzaam in primair profane sferen binnen een maatschappij die de rechten van het levensbeschouwelijk
pluralisme in principe heeft erkend".

Thurlmgs, J. De wankele zuil, Lederlandse
katholieken
latie en pluralisme.
Nijmegen/Amersfoort, 1971.

tussen

assimi-

2
De externe democratisering van het Hoger Onderwijs schiet haar doel voorbij
(of dreigt een self-denying

prophecy

te morden) juist door de snelle, kwan-

titatieve toename van het totale aantal studenten.
3
De in vroeger jaren hooggeprezen stelling 'kennis is macht' is in toenemende mate onjuist.
4
Het is niet onwaarschijnlijk dat de intellectuele emancipatie van het Nederlandse katholieke volksdeel, die rond 1960 voltooid leek, over enkele decennia weer kan worden opgebouwd.
5
Het gebruik van gesommeerde indexen bij de analyse van onderzoeksgegevens
(zie b.v. Jessor c.s. en Abramowitz) is - methodologisch - niet te verantwoorden en moet ten strengste ontraden worden.
Jessor, R., Graves, Th., Hanson, R. en Jessor, S. Society,
personality
ana deviant behavior: A study in a tri-ethnic
aormunity.
New York,
1968.
Abramowitz, S. Personality, the sociocultural environment and student
political activism: Towards a field theory of social behavior. The

Journal

of Psychology,

1974^ 88, 103-112.

6
Zotheid is in de sociologie blijkbaar onvermijdelijk. Althans moet gesteld
ivorden dat m het boekje 'Over zotheid in de sociologie' ook door de auteur
zelf zotheid geproduceerd wordt wanneer hij de op p. 8 met veel hilariteit
gepresenteerde tabel apert onjuist interpreteert. De tabel van "Jo en Robert"
leert immers niet: "als je mensen treitert, reageren zij daarop - zelfs als
ze gek zijn"; maar: als je mensen treitert, reageren ze onrridde/K,'k
ca. 2 minuten) óf гп het geheel

(binnen

met.

Zijderveld, A. Ooer zoihezd in de sooíolojíe.

Rotterdam, 197A.

7
Het ziet er inderdaad somber uit, wanneer aan de volstrekt anbiialente constatering dat een toenemend aantal Nederlanders "het leven over zou willen
doen", de conclusie verbonden wordt dat het toekomstbeeld van de doorsnee
Nederlander versombert.
Sociaal aultuyeel
1976, p. 228.

rapport.

Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau,

8
Het verwijt van links-Nederland dat rechts-Nederland vraagt om een 'sterke
man', dient gecompleteerd te worden met de vaststelling dat links-Nederland
vraagt om 'sterke verhalen'.
9
Het is uiteindelijk toch ver-ont-rustend wanneer de ene politicus blijmoedig stelt: "volk van Nederland ga maar rustig slapen" en zoxele anderen gevraagd naar de 'zware last' die op hun schouders drukt en de eventuele
gevolgen daarvan voor hun persoonlijke rust - bij herhaling mededelen: "ik
lig er niet wakker van".

Nijmegen, 19 december 1978.

Jacques Janssen
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