
oktober' 99Z__ .....:.--_~ __ ~Krant 7

Tijdens allmwtieve leslJijcellkomsten ieverde men kritiek op het O1Iderwijs

Bijde opening van dit academisch studiejaar in septem-
ber werd een vurig betoog gehouden voor een herstel
van de kritische functie van de universiteit. Dat is op .
zich geen nieuw geluid. Al in de jaren zestig pleitten .
studenten voor een 'Kritiese Universiteit'. Die roep is de
afgelopen. dertig jaar door protesterende studenten
steeds opnieuw herhaald. Merkwaardig genoeg kwam
dit keer de oproep van een universiteitsbestuurder.

Drie decennia 'Kritiese Universiteit'

.;..,

Reclamestunt
Van Nieuwstadt ziet wel wat in de
ideeën van Gevers om HBO en uni-
versiteit samen te voegen. 'Ik denk
dat het mogelijk is. Er bestaat bij
HBO-ers vaak meer interesse voor
het valurebied dan bil univeniteits-
studen;én,hebik~erkt. Ditkomt
omdat HBO-ers een duidp.1ijker
beeld hebben van wat ze later wil-
len worden dan universiteits-
studenten. Echter~ ik denk dat er
onvermijdelijk een soort elite-uni·
versiteit za) ontstaan als HBO en
universiteit worden samenge-
voegd. Dat zieje in bijvoorbeeld de
Verenigde Staten, waar een Wli~

versiteit als Harvard duidelijk bo-
ven de anderen uitsteekt. Het mag
niet zo zijn dat alleen een elitaire
groep studenten kritisch denken
wordt aangeleerd.'
Van Dijk ziet in het betoog van
Gevers een poging om van de Uni-
versiteit va.n Amsterdam een soort
Harvard- te maken:. 'Gevers· zegt
dat van de 14Ned.erlandse univerM

.s:iteiten er slechts 4 beantwoorden
aan zijn ideaaL Natuurlijk is de
U.v.A. er daar een van Zijn uit-
spraken over de KrU zijn voor een
deel gewooneenreclamestunt. Een
poging om een nieuwe top-
structuur te crE?ëren, nu de Twee-
Fasenstructuur de universiteit om
zeep heeft geholpen.'

Kritiese bestuurder
'Het verbaa:>t me niet dat er nu een
bestuurder in plaats van een stu-
dent pleit voor nieuwe kritische
waarden', besluit van Nieuwstadt.
'Inonzestrijd eind jaren zestig wer-
den we ook gesteund door de beo
stuurders van de universiteit. In
Nijmegen werd de toenmalige rec-
tor magnificus om die reden 'de
Rode Baron' genoemd. Destijds
steundetuende KrUomdat zedaar-
mee de macht van de hoogleraren
konden breken en de universiteit
moderniseren:

toch niet überhaupt onmogelijk ge-
. worden?'
Ook van. Dijk ziet nog toekomst
voor het kritische denken. 'I k denk
dat het misschien juist het bedrijfs·
leven zal zijn dat aan zal dringen
op verbetering van het onderwijs.
Echter, ik denk dat een groot deel
van de studenten 'Van nu aUeen
geïnteresseerd.is in een hoog.sala-
ris,en niet zozeer in kritisch onder-
wijS, Dus, als je dit wilt veranderen
moet· je niet alleen alle titels af-
schaffen, maar ook de sa)ari..~en
van academici drastisch verlagen.
Dan houd je alleen nog de gemoti-
veerde studenten..over op de ~-
versiteitert. En voor die groep is
dan goed, creatief en kritisch on-
derwijs weggelegd!'

Heimwee
Volgens van Nieuwstadt is het 'he-
grijpelijk' dat Gevers nu heimwee
heeft naar de KrU, ~Deuniversiteit
is zinloos geworden. Er is te veel
sprakevanop management gericht
ondcnYijs voor op canière maken
gerichte studenten. Het zal moei-
lijk zijn om weer wetenschaps-
kritiek op te nemen in de sh1die-
prograrruna's, maar onmogelijk is
het niet. Het kritische denken is

Wageningse lente
Beginjaren tachtig ontstaatvrijplot-
seling de 'Wageningse Lente' ..Aan
dezeLandbouwuniversiteit protes-
teren wekenlomg duizenden sm-·
denten tegen het onderwijsbeleid.
Overal in Nederland breken soli·
dariteitsbezettingen uit. Ook in
Nijmegen, waar het'AktieKomitee
Kritiese Universiteit' (AKKU)
wordt opgericht. Volgens mede·
oprichterToon van Dijkisdit I<omi-
tee echter geen-vervoJg op de Kri-
Hese Universiteit. 'Wel streelden
we soortgelijke doelen na. We or-
ganiseerden bijvoorbeeld ook al·
ternatieve lesbijeenkomsten. Tij-
_dens de. bezettinglXl;kties w.erden
dezen bezocht door grote groepen·
studenten. Door het jaar heen was
de belangstelling niet zo groot. Er
werden onderwerpen zoals bij-
voorbeeld de relatie van het IMF
tot de Derde Wereld en de poli-
tieke stagnatie in het Oostblok be-
handeld. Deze scholingsgroepen
waren hun tijd ver vooruit. De
ineenstorting van Oost-Europa in
1989 kwam voor de deelnemers
van toenniet als een verrassing. Zij
hadden dit begin jaren tachtig al
zien aankomen.'

Oe wetenschap en h~ verwerven
van kennis moest los staan van de
heersende waardeoordelen,en niet
in dieret staan van de machtheb·
bers.' Daarentegen werd h~ in
dienst stellen van de wetenschap
voor de 'sociale maatschappij' be-
vorderd. Daaruit zijn laterbijv<:>or·
beeld dehomostudies en ontwik-
kelingsstudies ontstaan In de loop
van 1969 ging de KrU zich steeds
meerbezighoudenmet demokraH-
seringsakties. De KrU ging zich
inzetten voor een radenstructuur
op de instellingen. Door middel
van deze raden zouden studenten
mee kunnen praten over de inhoud
van de Iesprogramma's. Tot dan
toe was dit voorbehouden aan de
h~Jeraren. Toende raden inge.-
vOerd werden·verdween daarmee
een van de belangrijkste aktiepun-
ten van de toenmalige studenten-
beweging. Het gevpIg was dat de
adiviteiten van de beweging inde
jaren zeventig op een laag pilje
kwamen te staan.

'De universiteit
is versuft en
braaf geworden'

seerde ondenvijs, Er werd bijvoor-
beeld nauwelijks aandacht besteed
aan de theorieën van Marx, aldus

- de studenten. Ook was er veel kri-
tiekop het feit d't wetenschappers
in opdracht van bedrijven handel-
den Met name de hulp van. de
wetenschap bij de oorlogsvoering
in Vietnam was de stuçlenten een
doorn in het oog. Langzaam maar
zeker namen steeds meerdocenteJ."1.
de kritiek van de KrU over en kwa-
men er nieuwe cursussen met
nieuwe literatuur. Ook deze vleu-
gel van de KrU kent een heden-
daagse equivalent. Vorig jaar nog
pleitte de LSVb voor het organise-
ren van alternatieve colleges. De
vakbond organiseerde zelfditsoort
coIJeges tijdens de .ktieperioden
in de jaren 'BO. Nieuw was daarbij
het begrip 'De student als produ-
cent'. Door middel van het organi-
seren van lezingen, excursies en
gastcoJleges zouden met name
«(aculteits. )verenigingen een bij-
drage kurmen leve.ren aan de ver-
nieuw ing en de verbreding van het
onderwijs. Daarbij zouden dan
vooral onorthodoxe stromingen
aan het woord moeten komen;al-
dus deLSVb.

Zachte dood
De Kritiese Universiteit is een
zachte dood. gestorven. De stro-
ming kende geen vaste organis'a~
tiestructUUf. Er was geen centraal
bestuur en je kon er geen lid van
worden. 'Wel hêbben weeen rond-
gang gemaakt langs faculteiten van

. alle universiteiten in Nederland.
Daar spraken we massavergade-
ringentoeenversprcidden we onze
boeken en br()Çhures~, aldus van
Nieuwstadt. 'Hoogleraren moes-
tenzi~hop die vergaderingen vaak
veranhvoorden. Waaromdedenzij
onderzoek in dienst van multina-
tionals, de NASA of de Verenigde
Staten? De waardevrijheid van de
wetenschap stond daarbijcentraal.

Student als
producent
Tegenover deze vleugel stond bin-
nende KritieseUniversîteiteenan-
dere v leugel die zich bezig hield
met fundamentele wetenschaps-
kritiek; inhoudelijke kritiek op de
aangebodeniesstof .Bovendienver-
zorgde de Kritiese Universiteit zeU
alternatieve lessen. Er bestond
vooral veel kritiek op het op kapi·
talistische uitgangspunten geba-

Kritiese Universiteit
Deze actie groeide uit tot de stro-
ming' Krltiese Universiteit'. Al snel
kxeeg deze Krltiese Universiteit
(KrU) de steun van- de Duitse stu-
dentenvakbond. Ze breidde zich
snel uit naar andere faculteiten en
ook naar Nederland.
Er waren destijds grofweg twee
vleugels binnen de Kritiesc Uni-
veriiteit. De ene vleugeJ werkte1Tlet
name aan het verbeteren van de
studentenbelangen binnen de co]-
legezalen. Zijnde tentamens niette
zwaar? Zijn er goede onderwijs-
voorzieningen? zijn voorbeelden
van vragen die aan de orde gesteld
werden. Dit werk was·een verleng-
stuk van de strijd die deze vleugel
van de SVB voerde voor een beter
beurzenstelseL Deze vleugel kan
vergeleken worden met de huidige
activiteiten rondom de Meer-Dan·
Consumenten-Gidsen zoals d.ienu
op een aantal universiteiten en ho-
gescholen ,,'orden ontplooid door
studenten. In deze boekjes, die op
grote schaal verspreid worden on-
der studenten, wordt kritiek gege-
ven op de kwaliteit van de aange-
boden cursussen.

werd in een steeg door een aantal
politieagenten doodgeknuppeld.
De studenten wilden met deze de-
monstratie de imperialistische
belangenverstrengeling van Duits-
land en Perzië aan de orde stellen
op de unive.rsiteit.

Het was Jankarel Gevers, voorzit-
ter van het College van Bestuur
van de Universiteit van Amster·
dam, die de oproep deed. In zijn
rede bij de opening van het acade·
ll1l.sch jaar constateerde hij dat de
l.ll1iversiteit versuft is geraakt. De.
universiteit volgt slJafs de belan-
gen van de arbeidsmarkt. Volgens
Gevers 'ZOU de universiteit een ei·
gen lijn moeten volgen. Ze moet
creatieve. algemeen gevormde in-
tellectuelen opleiden. Studenten
moeten niet uitsluitend. voor een
specifieke (goedbetaalde) baanstu-
deren, maar zkh breed ontplooien.
Een ~tische be..'K'houwing van de
maatschappij en de wetensc:hap is
daarbij noodzakelijk. Gevers ver-
wijst hiervoor naar de ~~ritjese
Uni\o:ersiteit'~ een stroming die in
de jaren zestig populair was onder
studenten ..

René Danen

De jaren zestig
Michel van Nieuwstadt was des-
tijds een van de toonaangevende
. figuren binnen deze stroming. Hij
schreef samen met Ton Regtien, de
voonnan ·van de toerunalige stu~
dentenvakbeweging (SVB), het
boekje 'Universiteit en Onderne-
ming'. Volgens van Nieuwstadt
ontstond de Nederlandse stroming
van de 'Kritiese Universiteit' in juni
1967; 'In Nijmegen kwamen een
. aantal studenten uit Berlijn op de
Geografie-.faculteit vertellen over
het ontstaan van de stromîng in
Berlijn. Daar was de oprichting van
de kritiese universiteit een directe
reactie op de moord op de student
BennoOhnesorg. Deze student had
deelgenomen aan een demonstra-
tie tegen de Sph van Perzië. Dit
staatshoofd werd beschermd door
een enonne politiemacht waarvan
Ohnesorg het slachtoffer werd. Hij
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