PERSPECTIEF

De universiteit
binnenste buiten
VRAAGGESPREK MET RENÉ FOQuÉ
Doo r Ch r ist i aan de Vrie s

C

dV: René, zou je om te beginnen
iets over jezelf kunnen vertellen?

RF. : Als hoogleraar 'Inleiding tot de
Rechtswetenschap, Rechtstheorie en
Rechts-filosofie' aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam doceer ik zowel de inleiding in het positieve recht als de rechtsfilosofie. Rechten en filosofie studeerde ik
aan de universiteit te Leuven en Franse
taal- en letterkunde aan de Université de
Lille. Ik ben Belg van oorsprong en nadat
ik ruim vijftien jaar geleden naar
Nederland ben gekomen, heb ik inmiddels
ook de Nederlandse nationaliteit verworven. Politiek ben ik partijloos.
CdV: Wat zijn de voornaamste ondezoeksthema's waar je je de laatste jaren mee
bezighoudt?

Hoe is he t gesteld met de
academische vrijheid
èn met de vrijheid van
onderwijs in een
verbureaucratiseerde
universiteit?
Juist nu het beleid in
discussie is, zijn dit
wezenlijke vragen,
waarover wij praten met
een rechtsfilosoof die
hoogleraar is .

RF.: Ik hou me vooral bezig met de vraag welke conceptie van
recht hoort bij de democratische rechtsstaat, zoals die in de crisis
van de verzorgingsstaat en in de massademocratie van vandaag
inhoud hoort te krijgen. Ik ben van mening dat er in ons huidig
bestel een schrijnend gebrek héerst aan wat je zou kunnen noemen 'een positieve democratietheorie'. Het recht heeft daarin een
cruciale rol te spelen en dat is niet alleen het geval met betrekking tot een globale conceptie van recht en rechtsstatelijkheid,
maar de vraag laat zich ook in alle scherpte stellen op het meer
fijnmazige niveau van de begripsvorming binnen elk van de juridische disciplines. Enerzijds raakt onze samenleving steeds verder gejuridiseerd, terwijl anderzijds de conceptuele coherentie
van ons recht zoek is geraakt. Dat laatste hangt dan weer samen
met het vervagen van de samenhang van de begripsstruktuur
van ons recht met de zich onderling steeds verder differentiërende sociale, economische en culturele verbanden in onze samenleving. Mijn onderzoeksprogramma is dan ook op zoek naar - samenvattend geformuleerd - een 'theorie van de geïntegreerde
rechtswetenschap'.

Christiaan de Vries is directeur van de SWB D66
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CdV: We zien langzamerhand het onderscheid tussen het wetenschappelijk en
het hoger beroepsonderwijs vervagen,
zeker in de discussie zoals die nu wordt
gevoerd. Ik zou eerst willen ingaan op de
vraag hoe dit komt. Doet zich hier het probleem niet voor dat het object in toenemende mate wordt gedefinieerd in de operationele context zoals die bestaat binnen
de instelling? Wat je ziet, geloof ik, is de
bepaling en dus de vervorming van het
object door de doeleinden en verplichtingen zoals die door het 'beleid' worden
geïnstalleerd.

RF.: Het is zeker zo dat wat bijvoorbeeld
in de opleidingen voor sociologie, rechten
of filosofie gebeurt, niet meer alleen
wordt bepaald door wat deze wetenschappen in maatschappij en cultuur definiëren als ~ onderzoeken ofbij te brengen. Allerlei secundaire kwesties als onderwijsmanagement, organisatie van de studieduur en
beheersing van de kosten dreigen de eigen inhoudelijke ontwikkelingsgang en de eisen die deze met zich meebrengt te blokkeren. Maar het is een vraagstuk dat niet zo gemakkelijk in z'n
totaliteit te pakken is. Het is een consequentie van een complex
proces: de ontwikkelingsgang van de universiteit in de moderne
tijd. Zij dreigt te verworden tot een massa-instelling, een soort supermarkt voor onderwijs en een produktiemachinerie voor publikaties. Uitzonderingen hierop vormen bijna alleen nog degenen
die bereid zijn om naast hun gewone werktijd, in hun vrije tijd, te
studeren, te schrijven en het zo noodzakelijke publieke debat aan
te gaan waaraan ons bestel zich moet zien te herbronnen.
Anderen gaan de universiteit steeds meer gebruiken als een facilitair bedrijf voor interne en externe relaties binnen en buiten de
instelling. Je kunt je afvragen of de universiteit nog zin heeft als
zij niet meer de plaats is waar onderzoek, onderwijs, reflectie en
publiek debat nog kunnen samengaan. Op voorhand zijn er twee
tendensen waar te nemen die de reflectieve functie van de
universiteit uithollen. Dit zijn massificatie en bureaucratisering.
Als hoogleraar kun je maandenlang bezig zijn met het scheppen
en met het beschermen van de voorwaarden voor iets, waar je
vervolgens nauwelijks nog aan toekomt. De secundaire functies
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van de organisatie zijn de primaire functies - onderwijs en onderzoek - steeds meer gaan overwoekeren. De massificatie drukt ook
haar stempel op de studenten, want zij zijn anoniem geworden.
Voor de instelling brengt dit met zich mee dat er geen sprake is
van een overzichtelijk profiel van degenen die komen studeren.
De één beschikt over voldoende talenkennis, benul van de geschiedenis en naast hem of haar zit een student die nauwelijks
over talenkennis beschikt en van de geschiedenis geen kaas heeft
gegeten. Deze laatste heeft dan bijvoorbeeld een middelbare
school genoten die al veel meer op technische vaardigheden gec
richt is geweest. Massificatie brengt de uitholling van de identiteit van de student met zich mee: van wie hij is en met wie hij of
zij zich identificeren kan. Onduidelijk is dan tot wat voor een
grensverleggend studeren de student nog in staat is. En dit leidt
op zichzelf weer tot allerlei beleidsmatige antwoorden, bijvoorbeeld in de levensgevaarlijke terminologie van de 'studeerbaarheid'. Ik ben van
mening dat studeren altijd te maken
moet hebben met het verleggen van
grenzen en daardoor met het verwerven
van een mentale weerbaarheid in het
omgaan met vaak weerbarstige en op
het eerste gezicht ondoordringbare problemen. Een term als 'studeerbaarheid'
is tegen die achtergrond een typisch
staaltje van bureaucratische 'new speak'
die juist de verkeerde connotaties oproept en daardoor demagogische trekjes
dreigt te krijgen.

niveau van de leerstof, alsmede de wijze waarop deze wordt gedoceerd. Hier wordt een illusoire gestalte van de student mee geschapen, alsof wat aan de orde wordt gesteld in het onderwijs bepaald zou moeten worden door de signalen die worden gegeven
door degene die het onderwijs geniet, vooraléér deze weet waarover het eigenlijk gaat.
Typisch voor het academisch onderwijs behoort te zijn dat het
méér vraagt van de student en in die zin grensverleggend is, óók
voor hem het onderste uit de kan vraagt. Want je moet straks
toch kunnen beschikken over een groep mensen, die in staat is tot
een intellectuele inspanning, tot abstraheren, interpreteren en
becommentariëren. Dit heeft geen enkele student al bij zich wanneer hij of zij de universiteit binnenkomt.

CdV: Je zou dus kunnen zeggen dat de definiëring van het object,

Heeft de universiteit
nog zin als zij niet
meer de plaats is waar
onderzoek, onderwijs,
reflectie en publiek
debat samengaan

zowel als het karakter van het academische onderwijs, altijd mede buiten de
context van het onderwijs zelf, als feitelijk genoten onderwijs, gevonden dient
te worden. Wanneer dit niet gebeurt,
dan raken - door een instrumentalistische definiëring - de onderscheidingen
weg tussen wat kenmerkend is voor de
academische disciplines. Wat je overhoudt, zijn dan de voor de beleidsvelden
operationaliseerbare studierichtingen.
Is dat wat het huidige beleid doet?

R.F.: Ja, waar ik op wilde duiden, is de
vervanging van inhoudelijke door administratief-organisatorische overwegingen. Ik ben de laatste om te zeggen dat
het onderwijs niet voor verbetering vatbaar zou zijn. Zéker, alleen vind ik de huidige benadering misleidend. Waar het om gaat, is de vraag hoe we weer studenten krijgen en kunnen afleveren die niet van de eerste de beste denkmoeilijkheid omver waaien. Nu begint de verdenking te ontstaan
dat als iets moeilijk is, het dus wel aan het onderwijsaanbod zal
liggen. Wat men zich zou moeten realiseren, is dat de intellectuele uitdaging en dus de moeilijkheidsgraad niet kwantificeerbaar
is en dus niet zomaar kan worden vertaald in termen van studeerbaarheden, studiebelasting per uur enzovoort. Dan krijg je
dus studenten die naar je toekomen, wanneer zij niet zijn geslaagd voor een tentamen, met: "Maar meneer, ik heb er toch de
vastgestelde studiebelastinguren aan besteed?!" Aan het vol maken van een bepaalde kwantiteit uren, lijkt een recht op geslaagd
zijn te zijn verbonden. Het klinkt absurd, maar op een dergelijke
manier dreigen we om te gaan met onze wetenschappelijke opleidingen.

CdV: Waarom is die term zo gevaarlijk?
R.F.: Omdat het niet duidelijk is wat
ermee wordt bedoeld! Het begrip heeft op zichzelf al weinig betekenis, maar dat wordt nog erger omdat de oorspronkelijk aanwezige context wordt genegeerd waarin het probleem dat men
kennelijk op het oog heeft zich heeft gevormd. Er is hier naar
mijn mening sprake van een pseudo-evidentie en van een in hoge
mate pseudo-concreetheid. Op de achtergrond fungeert het abstracte personnage van 'de gemiddelde student' voor wie het allemaal toegankelijk en hanteerbaar zou moeten zijn. Dat lijkt allemaal erg beschrijvend, maar een dergelijk taalgebruik is in feite
zeer normatief-nivellerend. De vraag die niet meer wordt gesteld,
is wie toch die gemiddelde student is waar men kennelijk nog wèl
van uitgaat.
CdV: Het criterium van studeerbaarheid schijnt nu afgeleid van
de aantallen. Wanneer er een van te voren bepaald aantal studenten 'doorstroomt' en het diploma haalt, dan is de instelling
'studeerbaar'.

CdV: En de andere kant van deze medaille, de docenten?
R.F.: Dat betekent dus een puur kwantitatieve en organisatorische definiëring. Maar we moeten in de gaten houden dat zo'n
term als studeerbaarheid, met al z'n onduidelijke, impliciete en
amorfe connotaties, óók richting geeft aan de vraag 'wat we aan
moeten met de universiteit'. Het begrip wordt gekoppeld aan
kwaliteitsoverwegingen. Op z'n minst suggereert de term studeerbaarheid de relatie die zou moeten bestaan tussen de individuele student, als ontvanger van onderwijs en het kwaliteits-

R.F.: Inderdaad, het probleem is ook dat veel van de docenten al
lang geen wetenschappelijke, geen intellectuele aspiratie meer
bezitten. Zij zijn als het ware verambtelijkt geraakt en denken in
secundaire termen van het beleid. Ook hier geldt: er wordt een
soort abstract personnage van 'de gemiddelde docent' geconstrueerd, die veeleer een onderwijsambtenaar dan een wetenschapper
is. Zij hanteren nog al eens kwantitatieve criteria om zich af te
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uit te kunnen oefenen in het ambtelijk circuit. En ook omgekeerd:
amtenaren bemoeien zich vaak te veel met de inhoud van het onderwijs en het onderzoek zonder dat zij daar echt voor gekwalificeerd zijn. Maar ik meen dat er nog een dieperliggende oorzaak
valt aan te wijzen. Er is al een langer lopende ontwikkeling gaande en die heeft te maken met het langzamerhand zoekraken van
de vraag wat de rol van wetenschap is in de cultuur van een samenleving. Dan stel je je ook niet meer de vraag, aan wat voor
sóórt van wetenschapsbeoefening de universiteit een plaats moet
kunnen bieden. En tenslotte: de universiteit blijkt niet ongevoelig te zijn voor het theorie-vijandige klimaat van ons fin-de-siècle.
Daarin gaan pragmatisme en een zeker anti-intellectualisme
hand in hand.
De rol van de universiteit is er één die onverbrekelijk verbonden
zou moeten zijn met de aspiraties van een democratische samenleving. En dan niet een democratie in de zin dat iedereen z'n
zegje moet kunnen doen, maar in de betekenis van de democratie
als levensvorm voor de politieke gemeenschap. Die levensvorm is
er een van actief en participerend burgerschap, zoals dat onlangs
nog op indringende wijze is geanalyseerd in het WRR-rapport van
collega Van Gunsteren. De politieke gemeenschap drijft niet op
voor eens en voor altijd bestaande zekerheden. Deze moeten
voortdurend worden bereflecteerd, onderzocht en becommentarieerd. Burgerschap in een democratische samenleving heeft het
geheel van instituties nodig die de 'civil society' kenmerken.

schermen en verleggen niet zelden hun aandacht naar puur organisatorische kwesties. Een levensgroot probleem aan de Nederlandse universiteiten acht ik de volstrekt gedeïndividualiseerde
struktuur van onze faculteiten. Niet 'iemand' is verantwoordelijk
voor het onderwijs, maar 'de vakgroep', alsof dat een meneer zou
zijn met een eigen verantwoordelijkheid en met een eigen aanspreekbaarheid. Niet alleen de persoonlijke gedrevenheid en expertise van de docent dreigt dan op het achterplan te raken. Ook
de onmisbare voluntaristische component is uit de organisatie
weggeëbd, terwijl goed onderwijs - en a fortiori goed onderzoek onmogelijk zijn zonder het schenken van individueel vertrouwen
en het opnemen van persoonlijke verantwoordelijkheid. In een
sterk gedepersonaliseerde vakgroepsstruktuur, zoals wij die hier
kennen, is dat schier onmogelijk. Iedereen is voor idereen inwisselbaar geworden en de materie ligt verkaveld in modulen van
hapklare brokken leerstof, zowel voor 'de gemiddelde docent' als
voor de al eerder genoemde 'gemiddelde student'. Dat betekent
dat niet alleen de studenten vaak niet meer weten wie verantwoordelijk is voor de inhoud en de kwaliteit van het onderwijs
dat zij krijgen, maar het betekent ook dat binnen de vakgroep docenten zich ten opzichte van elkaar kunnen verbergen. Daardoor
wordt het hen onmogelijk gemaakt om van elkaar te leren, ook in
een inspirerende leermeester-gezel verhouding. Dergelijke verhoudingen, en het opnemen van persoonlijke verantwoordelijkheid in het algemeen, wordt al te snel afgewezen als machtsuitoefening, alsof men niets meer van elkaar te leren zou hebben.

CdV: Maar om aan deze reflectie en discussie te kunnen deelnemen, behoef je niet per sé een academische of hogere opleiding te
hebben, dat bedoel je toch niet? Ik vraag dit omdat er nogal wat
mensen in D66 zijn die dit menen. Die menen dat in het bijzonder
het hoger onderwijs de instelling is, die de mogelijkheden hiervoor
moet bieden.

CdV: Waar zou je de oorzaken moeten zoeken van dit hele proces?
Is het niet zo dat het centrum, waarvanuit de maatregelen komen,
te ver af is komen te liggen? Wat is er dan toch met de gemeenschappen op de universiteit gebeurd, nu, maar ook destijds?
Waarom heeft men nooit een antwoord kunnen geven op deze desastreuze ontwikkelingen? Er valt hier misschien toch nog een
verschil waar te nemen tussen de verschillende universiteiten of
faculteiten?

RF.: Nee, mij gaat het om de universiteit als één functie, maar
tevens als een noodzakelijk instituut in het proces van democratische ontwikkeling. De wetenschàppelijke reflectie is een
noodzakelijke factor in de algemene stroom van kritische reflectie, maar natuurlijk niet de enige. Dezelfde vraagstukken gelden voor alle instituties van de cultuur. Hierin is het onderwijs in
den brede en dus óók de universiteit - zoals ik zei - één van de
basisinstituten van de 'civil society'.

RF.: Ik weet niet of wat we ervaren in de instellingen voor mensen maatschappijwetenschappen Dok op dezelfde wijze opgaat voor
bijvoorbeeld de exacte richtingen. Maar ik ben bang dat het kwaliteitsverlies, dat in Nederland gepaard gaat met de processen
van depersonalisering en bureaucratisering, zéér groot is. Het is
toch niet te geloven dat men in het beleid nog meent een soort
van pseudo-liberale visie te kunnen rechtvaardigen. Zo van: wij
houden ons alléén bezig met het scheppen van de, kwantitatieve,
randvoorwaarden. Terwijl men, mede daardóór, geen oog heeft
voor het wegebbende intellectuele gehalte van het academisch onderwijs.
Maar terug naar de vraag. Mij lijkt dat hieraan de wetenschappelijk staven (bijna) even schuldig zijn als de ambtenaren in
Zoetermeer. Het gaat om een veranderend cultuurbeeld waar
men van beide kanten de essentie niet van lijkt te begrijpen. Een
probleem hierbij is nog steeds consequent volgehouden organieke
scheiding tussen het ambtelijke en het wetenschappelijke circuit,
die in de organisatiestruktuur van de Nederlandse universiteiten
is doorgevoerd. Daardoor er is er vaak geen samenwerking mogelijk en ook geen wederzijds commentaar. Bovendien: onbekend
maakt ook hier onbemind. Men leeft niet zelden naast elkaar of
men bemoeit zich te veel en te onbedacht met elkaars taken. Dàt
maakt dat wetenschappers zelf verambtelijken, om maar invloed

CdV: In het beleid èn in D66 zie je steeds sterker de tendens waarbij, vanuit een te simpele gedachte over de noodzaak van permanente educatie, de universiteit wordt beschouwd als de plaats
waar de opvoeding gestalte moet krijgen tot het behoorlijk kunnen
functioneren in een complexe maatschappij. Mijn probleem is dat
dan het bijzondere van het academische karakter van de
universiteit wegraakt en dáármee ook de specifieke kwalificatie
van elke andere opleidingssoort. Dit alles schijnbaar onder de veronderstelling dat 'alle dubbeltjes kwartjes moeten worden'. En als
zodanig vormt de gedachtengang een ontkenning van de culturele
eigenheid en van de eigen waarde van mensen. Men kijkt dan ook
niet meer naar de noodzakelijke kwaliteitsontwikkeling van àlle
soorten van opleiding, dus naast het wetenschappelijk onderwijs,
óók het hoger beroepsonderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs,
het lager beroepsonderwijs, het middelbaar onderwijs, het algemeen vormend onderwijs, de basisschool enzovoort. Nee, hier
tegenover komen technocratisch ontwikkelde gemiddelde normen
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te staan, waaraan opleidingen moeten voldoen. Het gevolg is dat
de relevantie van de verschillende sóórten van opleiding langzamerhand wordt weggedefinieerd. En ten overstaan van de onderstelde gemiddelde individuele behoeften komen nieuwe gedefinieerde opleidingen te staan. Deze moeten dan weer vertaald worden in voldoende diversiteit, qua cursussen en cursusduur enzovoort. Zo krijgt de neergaande spiraal, in inhoudelijk-kwalitatieve
zin, zijn eigen destructieve werking.

het lezen en schrijven en dat het bezig zijn met abstraheren, ieder op zijn eigen niveau, van levensbelang is voor een samenleving. Wat je nu ziet, is dat de doeleinden van de universiteit herzien worden in combinatie met die van de andere soorten van hoger onderwijs, om gevoegd te worden in een nieuwe instrumenteel gerichte en amorfe hogere opleidingssfeer. Maar dan zal
geen enkele, principieel eigen, onderwijsvorm meer een eigen herkenbare plaats hebben. Ook de universiteiten niet, waar in principe grensverleggend dient te worden nagedacht en gewerkt.
Ik huiver van een visie op het hoger Qnderwijs, waarin de grenzen
tussen HBO en universiteit op een volstrekt ondoordachte wijze
worden opgeheven en er vervolgens de traditionele disciplines
goeddeels worden opgedoekt om te worden vervangen door een
zogenaamd gedifferentieerd aanbod van cursussen, waaruit de
student dan vervolgens naar behoeften van de markt en naar
eigen voorkeuren zijn ~nderwijspakket kan samenstellen. In een
dergelijke opzet wordt het hoger onderwijs volstrekt contekstloos
gemaakt. De samenhang der dingen is dan zoek en daardoor
dreigt ook het reflectieve en het argumentatieve vermogen van de
zogenaamd hoger opgeleiden af te nemen. De contekst dreigt dan
weg te vallen die de universiteit nodig heeft om theoretische inzichten te kunnen ontwikkelen en deze weer dóór te geven aan de
samenleving. En dat is echt iets anders dan de naïeve utilitaire
en instrumentalistische kretologie, die ons vertelt dat de universiteiten dienstbaar moeten zijn aan de samenleving en aan de
markt. De universitaire opleidingen dreigen - vanuit een eng utilitaristisch perspectief opgezet - beheerst te worden door de tiran-

R.F.: Door de universiteit zo te bekijken en deze in een veel te beperkt begrip van de democratische samenleving op te nemen,
wordt inderdaad aan alle andere onderwijsvormen te kort gedaan. En ben je dus bezig de universiteit te bepleiten ten nadele
van alle andere onderwijsvormen. Terwijl het precies omgekeerd
zou moeten zijn! Ik zou willen beweren dat een beperkte maar
hoogwaardige universiteit de beste voorwaarde is voor een behoorlijke ontwikkeling van de andere onderwijstypen. Ook in
deze laatste dient het vermogen tot abstractie tot ontwikkeling te
worden gebracht, maar altijd in relatie tot de eigen aard van dat
onderwijs.
Een apart en hiermee samenhangend probleem is dat wij een totaal verkeerd idee hebben gekregen van de noodzaak en het vermogen tot abstraheren. Alsof het zou wegleiden van de werkelijkheid van alle dag en iets elitairs zou zijn. Als gevolg hiervan
wordt een instrumentalisering en daarmee een egalisering van
het (hoger) onderwijs doorgevoerd. Maar dan vergeten we één
van de basisingrediënten van elke ontwikkelde cultuur, dàt is dat
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nie van de casuïstiek. Het risico is ook dat opleidingen waar vanuit de markt geen vraag meer naar is, maar die toch wezenlijk
verbonden zijn met de grondslagen en met de ontstaansgeschiedenis van onze cultuur, maar moeten worden afgeschaft.
CdV: Zou je zo beschouwd niet kunnen zeggen dat de crisis van de

universiteit de crisis van de 'civil society' is?
RF.: Ja zeker, wat men moet inzien, is dat in de universiteit als
plaats van intellectueel onderzoek en debat, de samenleving zelf
aanwezig is en zich 'institutionaliseert' in de grondvoorwaarden
voor haar zelf-kritisch vermogen. Dàt zou gewaarborgd moeten
worden, al dient natuurlijk deze functie zich aan te passen aan
waar deze tijd om vraagt. Van de andere kant bezien moet in de
universiteit ook de vraag onder ogen worden gezien of men nu
niet de rekening krijgt gepresenteerd van een jarenlang beoefend
en uitgedragen positivisme in de eigen wetenschapsbeoefening.
Kennelijk zijn vele wetenschappers aan de universiteit van mening dat de waarheid nu wel gevonden is en uitgewerkt en geïmplementeerd kan worden: in het onderwijs in 'modulen' uitgedragen kan worden, tegenover zovéél mogelijk studenten. Maar dit is
een zelfgeno~gzame wetenschaps- en onderwijsopvatting die niet
hóórt bij een democratisch bestel en nu dan ook op haar failliet
wordt getracteerd.
CdV: Men wordt op de universiteit nu als het ware met de eigen
waarheid geconfronteerd?
RF. : Ik herinner mij de toespraak van de toenmalige rector van
de Katholieke Universiteit in Leuven, Professor De Somer, ter gelegenheid van het pausbezoek aan België. Hij zei toen tot de
paus: als het de bedoeling is dat wij de argumenten leveren bij
een waarheid die al dogmatisch is vastgesteld, dan passen wij
daarvoor. Want inherent aan de wetenschap is de mogelijkheid je
te vergissen en in alle geval de cultuur van de twijfel. En dat
betekent dat het niet ~ag gaan om het vinden en het opleggen
van de waarheid, maar om het permanent blijven zoeken naar de
contekst en naar de fundering van ons begrip van de werkelijkheid, van de standen van zaken en de ontwikkelingen in onze
leefwereld. Met andere woorden: de universiteit als de plaats van
reflectie en argumentatie, van abstrahering en in die zin van theorievorming als wezenlijk open proces. Het lijdt geen twijfel dat
de vaardigheden hiertoe geleerd moeten worden. Maar op de universiteit gaat het nu juist óók om de reflectie op de context zelf
van waarheden en hun gevolgtrekkingen.
CdV: Ik zou hier het verschil tussen wetenschappelijk en hoger be-

roepsonderwijs in het gesprek willen inbrengen, het verschil dus
tussen de soorten van reflectie die in beide onderwijstypen gestalte
moeten krijgen. Om een voorzet te geven: ik meen dat een hoger beroepsonderwijs, waarin de abstractie wordt uitgezuiverd ten behoeve van het sec leren van vaardigheden, een heel armoedig beroepsonderwijs oplevert. Maar tegelijk stel ik vast dat het object en
de soort van reflectie die daarmee samenhangt, voor het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs verschillend
zijn. Deze reflectie zou in het beroepsonderwijs moeten zijn gericht
op de verhouding tussen de positie van de beroepskracht en het object van zijn of haar beroepspraktijk.

RF.: In het hoger beroepsonderwijs moet een professioneel zelfbewustzijn worden meegegeven. Daar gaat het om de vraag:
'waar zijn wij mee bezig?' Het beroepsonderwijs onderscheidt zich
van het academisch onderwijs in zoverre dat hier het primaat ligt
bij de vaardigheden van het beroep en bij de inzetbaarheid van de
afgestudeerden op het beroepsterrein. In deze zin zijn de beroepsopleidingen ook geen onderzoeksinstellingen.
CdV: Zou je dan niet kunnen zeggen dat dáár de arbeidsdeling
ligt tussen de universiteit en de hogere beroepsopleidingen. In deze
laatste zou de verdiscontering moeten plaatsvinden van aan de
universiteit uitgeuJêrkte probleemstellingen en resultaten van onderzoek, in de visie op het eigen beroep, zijn object en zijn doeleinden.
Mij lijkt dat men in het beleid de vreselijke vergissing begaat om
op grond van de reeds doorgevoerde reductie van de mogelijkheden tot reflectie in beide onderwijswerelden, te concluderen dat
het hier om hetzèlfde zou gaan. Bij allebei namelijk om de vaardigheden en kundigheden en bij allebei om dezelfde magere sjablonen van reflectie, van 'praten over'. Men had in het hoger beroepsonderwijs de mogelijkheden tot inhoudelijke reflectie al weggesneden, wat tevens in het massale universitaire onderwijs is
gaan gebeuren. Maar dan bestaat er voor de student geen wezenlijk verschil meer en zal deze altijd voor het diploma kiezen waarmee hij de meeste kans meent te maken op de 'arbeidsmarkt', ook
in de zin van betaling. Alles trekt dan uiteindelijk naar de (status
van) universiteit toe, maar wat men niet inziet, is dat dit geen
natuurlijke of spontane drift is, maar een reactie op een gecreëerde
situatie.
RF.: Het is vrees ik nog erger, want ook in het middelbaar- en
basisonderwijs dienen zich de negatieve effecten aan van een louter kwantitatieve benadering. De laatste decennia hebben in Nederland permanente onrust veroorzaakt in het onderwijs en daardoor een kaalslag die z'n weerga niet kent. Het is bitter om dat te
moeten vaststellen. Leerprogramma's zijn uit evenwicht geraakt
en het onderwijzend personeel raakt zijn vertrouwen kwijt in de
doelstellin:gen en in het instrumentarium waarmee gewerkt moet
worden. Vaak duiken termen op als 'werkelijkheidsbetrokkenheid' - een term uit het rijtje waartoe ook de term 'studeerbaarheid' behoort - die veeleer een politiek-retorische functie vervullen dan dat er analytisch inhoud aan wordt gegeven. Wanneer in
het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs het abstraherende
en het reflèctieve afwezig raakt, dan mag je niet verwachten dat,
wanneer men eenmaal bij het hoger beroepsonderwijs of de universiteit aankomt, het reflectieve 'aan de beurt komt'. De vraag
ernaar en de behoefte eraan zijn er dan al niet meer, omdat deze
nooit een uitdaging hebben gevonden. Let wel, het gaat mij niet
alléén om vakken als geschiedenis, aardrijkskunde of maatschappijleer, het gaat óók om de abstracte en structurele componenten
van de klassieke vakken rekenen en taal. Ik denk dat het voor de
dynamiek van de democratie van levensbelang is dat in de basisschool tot en met het voortgezet onderwijs de aandacht wordt
bewaard voor de structuurelementen, zoals grammatica, redeneerwijzen, logica en het leren van wat wiskundige symbolen
zijn. De aandacht hiervoor staat niet tegenóver het maatschappelijke met een maatschappelijke betrokkenheid. Deze versterken
elkaar, omdat het ene niet zonder het ander kàn. Zo was ik onlangs sterk onder de indruk van een Amerikaans onderzoek
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RF.: I

waaruit bleek dat filosofie-onderwijs, speciaal ,ontworpen voor
kinderen in de zwarte basisscholen van de bronx in New York, de
maatschappelijke weerbaarheid van de betrokken kinderen in de
wijk zeer sterk had doen toenemen.

academische vrijheid. Die is uitgehold in de loop der jaren en
komt nu op het spel te staan. Zij is verworden tot vrijblijvendheid
en daardoor wegebbende verantwoordelijkheid. Aan de ene kant
zien we hoe de bureaucratische institutionalisering de eigen verantwoordelijkheden marginaliseert. Aan de andere kant hoor je
het enige verzet hiertegen verwoord in het ideaal van de vrijblijvendheid en/of in het ideaal van de vrije markt - wat op zich
weer een verdere en verfijndere bureaucratisering en technocratisering uitlokt. Ik
denk dat we terug moeten, zonder nostalgie,
naar een expliciet geformuleerd en beleefd
verantwoordelijkheidsgevoel, zoals dat de
basis is voor de idee van academische vrijheid. De universiteit moet opnieuw
bevochten worden als vrijplaats in een gecommercialiseerde en overgeïnstitutionaliseerde,samenleving.

CdV: Zou je kunnen zeggen dat, waar je eerst de reconstr'uctie hebt
gezien van het middelbaar onderwijs, toen de nuchtere dood van
het reflectieve vermogen in het hoger beroepsonderwijs en daarna de pervertering van het
academisch onderwijs, je nu bij wijze van
spreken andersom zou moeten beginnen? Je
zou moeten beginnen met de discussie over de
eigen aard en organisatie van de universitaire instelling, om de dominorij in ómgekeerde
volgorde te kunnen laten omvallen. Om af te
kunnen leiden waar het in het hoger beroepsonderwijs om zou moeten gaan, in het middelbaar- en lager beroepsonderwijs, in het
En
voortgezet- en algemeen vormend onderwijs
en aan de basisschool. Maar wie zou daartoe
het initiatief kunnen nemen? Het systeem zit
als totaal-stelsel verstopt. Het is op al zijn
verbindingen geblokkeerd geraakt. In dit verband zou je wellicht moeten opmerken dat de
studenten nu op het Binnenhof niets te zoeken hebben. Zij zouden
zich moeten wenden tot de eigen docenten. Aan hen zouden zij
moeten vragen waar zij zijn, waar zij staan. Kortom, wáár kan
het debat plaatsvinden over het type van heroriëntatie dat nodig
is?
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CdV: Maar zie je hier de kiemen voor in je
omgeving, op je eigen faculteit?

R.F.: Als ik daar eerlijk in ben, ja, maar in
geprivatiseerde vorm en op het niveau van
individuele personen. Hooguit zie ik het
terug in de samenwerking tussen wetenschappers, die samen
schrijven en samen discussiëren.

CdV: Maar zie je dit spontane samenwerken wellicht méér voorkomen dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. Ik vraag het, omdat ik op
zoek ben naar bundelingen van individuele initiatieven, op zoek
naar mogelijkheden voor de articulatie van deze kritiek, die méér
invloed zou kunnen hebben wanneer zij zich niet in een puur geïndividualiseerde vorm voordoet.

R.F.: Ik ben het met je eens, het debat moet binnen de instellingen worden gevoerd. Maar dan bevinden we ons tegelijk in het
hart van het probleem, want hier bestaat zo'n ongelooflijke druk
op de prestatie, zowèl voor de docenten àls de studenten, dat men
de tijd er eenvoudigweg niet voor vindt. En daar komt nog eens
bij dat je met een heel aantal collega's zit, die eenvoudigweg geen
behoefte hebben aan zo'n debat, docenten niet, maar ook studenten niet. Maar zeker, zolang de discussie niet binnen de instellingen wordt gevoerd, valt niet te verwachten dat deze in de
bestuurlijke en politieke wereld wèl gevoerd wordt. De volgorde
zal omgekeerd moeten worden.

R.F.: Je ziet wel iets van een hernieuwd intellectueel debat ontstaan, zoals in de 'salons' in de achttiende eeuw, in een sterk geprivatiseerde en persoonlijke vorm. Dit lijkt ook de enige vorm te
zijn, omdat het binnen de organisatiestuktuur en de bestuurlijke
randvoorwaarden van de instellingen niet of nauwelijks meer mogelijk is. Maar dit moet niet worden geïdealiseerd, zoals dat door
sommigen wel wordt gedaan. Bovendien: om een publiek bereik
te kunnen geven aan zulke samenwerkingsverbanden ben je
vaak afhankelijk van de media. Gedachtenexperimenten en argumentaties worden dan vaak gereduceerd tot een steriele beeldenstrijd. Het is bijvoorbeeld heel moeilijk geworden om een
boek onder de aandacht te krijgen, zodanig dat het onderdeel van
het publieke debat kan worden. Er is sprake van eigen en wat
verschraalde circuits, van 'ons kent ons', waarin de dingen worden geselecteerd en bediscussieerd, geaccepteerd of bestreden.
We zullen, naast in eigen persoonlijke kring, ook op meer macroniveau moeten waken voor een verder functieverlies van publieke
communicatie. En dan hebben we het niet over het eigen activisme, waarin de subjectiviteit kan worden herwonnen. In feite hebben we het dan over de uiterst belangrijke dialectiek van 'binnen'
en 'buiten'. Ik verklaar mij nader: 'binnen' is het eigene van de
discipline: het intern ontwikkelen van een wetenschapsgebied tot
en met de meer praktische consequenties die het kan voortbrengen. Dat is onmisbaar in onze samenleving. Maar dan is er sprake van een spanningsverhouding met het 'buiten'. Dat is de con-

CdV: Waar liggen dan de voorwaarden hiervoor? Ik meen dat de
voorwaarden voor de democratiseringsdiscussie in '69 en '70 lagen
in de verstatelijking van het instellingsveld van wat we het hoger
onderU{ijs zijn gaan noemen. Deze verschafte het politieke profiel
aan de verhoudingen en aan de discussie erover. Maar zou je dan
voor het heden niet kunnen zeggen, dat de huidige formele, technische en bureaucratische bemoeienis, die een vergelijkbare rigoureuze impact heeft op de verhoudingen in de wereld van het onderwijs, eenzèlfde kritische reactie zou moeten kunnen oproepen?
Toen was het een annexatie en nu is het dit weer! Ik zie wel hoe
het nomadische studeren en doceren een belemmering vormt 'voor
een massale .kritische reactie, maar toch?! Zou de frictie, die ontstaat op de scheidsvlakken van de geleefde realiteit en de institutionele vormgeving, niet de voorwaarde en vooral de aanleiding kunnen zijn voor een reactie?

R.F.: Ik geloof dat het weer moet gaan over de principes van de
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text, het geheel, waarin die wetenschap met al zijn kundes
zin krijgt in een contekst van de ontwikkelde én de te ontwikkelen normen en waarden. Deze dialectiek_van binnen én buiten,
dáár gaat het om. Dit kan dus nooit los worden gezien van het
bredere perspectief van waaruit zingevingsvragen aan de orde
kunnen worden gesteld. Deze combinatie is eigen aan het reflectieve en argumentatieve vermogen van een democratie. Het is
dit wat abstracte verhaal van 'binnen' en 'buiten' dat vertaald
moet worden in een institutionele vormgeving die hier recht aan
doet. Je mag van de universiteit niet meer eisen dat zij geheel en
al opgaat in de maatschappelijke markt. Want dan verliest ze het
buiten-perspectief. Zij moet ook altijd buiten de samenleving

staan in zekere mate, in een excentrische positie ten opzichte
vande dominante krachtenvelden die de concrete maatschappelijke verhoudingen determineren. De universiteit dient mede
vrijplaats te zijn tegenover het gewoel van de maatschappij, zonder dat dit een gevoel van dedain impliceert, integendeel! Zij
moet deze positie kunnen benutten om de verhoudingen binnen
de maatschappij te kunnen begrijpen. Zoals Nietzsche zei, de
stad leer je niet kennen door er alleen maar in rond te lopen,
maar ook door je te begeven naar de heuvel buiten de stad, opdat
je dan pas kan zien hoe die stad gestructureerd is, hoe zij één geheel vormt en hoe zij samenhangt met de contekst van het omringende landschap .•
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De open saDlenleving en haar vrienden
in discussie met Jan Glastra van Loon
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Jan g a tra van Loon werd 75 jaar. Oud-promovendi, oud-collega's en vrienden tracteren hem en u op het
vrie , denboek 'De open samenleving en haar vrienden'. In de winkel kost het boek f39 ,50. D66-leden betalen
via de SWB slechts f29,50 (exclusief verzendkosten). Het boek bevat bijdragen over het democratisch karakter
an onze maatschappij, vanuit filosofische, sociologische, juridische en cultuurtheoretische achtergrond.
e a teurs: Kees Schuyt, Pieter Fokkink, Inge van der Vlies, Heikelien Verrijn Stuart, René Foqué, Herman .
van Gunsteren, Dorien Pessers, Lolle Nauta, Greetje Den Ouden-Dekkers, R.A.V. van Haersholte, Cees Maris en Christiaan de Vries.
BESTELLEN

=BELLEN: 070 - 362.15.15, SWB D66.

• De open samenleving en haar vrienden, in discussie met Jan Glastra van Loon, 1995, Uitgeverij Boom,
Amsterdam, 272 pagina's. Prijs f39,50. D66-ledenprijs f29,50 ex. porti.
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