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Patrick Vandermeersch
Revolte, kennis en overdracht

Terugblikken over universiteit en revolutie, dertig jaar geleden: kan er iets
oubolliggers zijn? En daarbij de Parijse studentenrevolte en wat men daar toen
over universitaire vorming zei als vertrekpunt nemen! Nederland is toch goed
veramerikaniseerd en houdt van Frankrijk toch alleen maar als vakantieland!
En is dat niet goed zo? Dat was de reactie van zowel de studenten aan wie ik
vertelde dat ik zou spreken op een studiedag over ’universiteit en revolutie’
als van de referenten die de eerste versie van deze tekst lazen in voorbereiding
tot deze publicatie.1 Telkens opnieuw kwam de dringende vraag om al die
Fransozen buiten beschouwing te laten en de aandacht veel meer op de ont-
wikkelingen binnen Nederland te richten, want daar, daar kon men wel in-
komen, ging het toch niet goed met de universiteit. Dat dit laatste waar is,
ervaar ik dagelijks aan de lijve. Om het met de woorden van een Belgische
vriend te zeggen: rond de universiteiten, in het bijzonder de Nederlandse,
sluipt een gevaarlijk monster rond, en dit beest heet ’kwaliteit’. Mijn vraag
hierbij is of dat monster, dat voor meetbaarheid, standaardisering en ver-
vlakking staat, niet uit een ei gekropen is dat door struisvogels uit de zestiger
jaren achteloos ergens in een bosje werd gelegd en vervolgens door managers
werd uitgebroed.

Het treft mij namelijk als buitenlander, die dan toch weer twintig jaar op
één of andere wijze bij de Nederlandse situatie betrokken ben geweest, hoe-
zeer er in Nederland anders is gereageerd op de vrijheidsideologie van de
zestiger jaren. Als je het houdt bij het slagwoord ’democratisering’, dan kan je
weliswaar stellen dat Nederland als geen ander de poorten van de universiteit
zo wijd als mogelijk heeft open gezet. Maar als het gaat over de ideeën over
ideologie-ontmaskering en onderwijs, dan lijkt het erop dat daarvan niets in
Nederland is aangeslagen, integendeel. Zowel de opvattingen over het functio-
neren van een ’libidinale economie’ in het maatschappelijke leven én in de
onderwijscontext, als de idee dat echte kennis interpretatief van aard hoort te
zijn, zijn nooit in Nederland object van diepgaande reflectie geweest. Zonder
voldoende onderzoek wil ik mij niet wagen aan een inhoudelijke analyse van
de oorzaken hiervan. In deze gelegenheidstekst beperk ik mij tot een weergave
van mijn indrukken over wat er gebeurd is. Maar alvorens deze twee lijnen
wat meer in detail te schetsen, wil ik toch eerst kort herinneren aan wat er
toen gebeurd is, want dat weet in ieder geval bijna geen enkele student meer
die tegenwoordig aan zijn studierendement begint.

1. Deze tekst is de herwerkte versie van mijn lezing op de studiedagUniversiteit en Revolutie.
Dertig jaar democratisering aan Nederlandse universiteiten,gehouden in Groningen op 25 maart
1999.
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Het raadsel van de Parijse studentenrevolte

Dat men het wille of niet, het is de Parijse studentenrevolte van mei 1968 die
de symboolwaarde naar zich toe heeft getrokken. ’Mei 68’ werd een begrip.
Er was al langer beroering op Amerikaanse en Duitse campussen, en in België
had die zelfs het jaar voordien tot een enorme regeringscrisis geleid, maar
toch waren het de gebeurtenissen in het Quartier Latin die als een scharnier-
moment werden beleefd. Het ineenstorten van de gehele maatschappelijke orde
werd er in één klap tastbaar. In enkele dagen deinde het studentenprotest uit
tot een algemeen sociaal protest met 8 miljoen stakers, de regering wankelde,
de Franse president, generaal De Gaulle, was zelfs voor een paar dagen spoor-
loos, misschien op de vlucht... De paniek was ongehoord, maar een maand la-
ter was de orde weer hersteld. In de zomer 1968 volgden ook buiten Frankrijk
snel enkele symbolische feiten die de weerwraak van gevestigde machtsappa-
raten deden uitstralen: op 29 juli verklaarde Paus Paulus VI in zijn encycliek
Humanae vitaetegen aller verwachtingen in anticonceptiva als strijdig met de
katholieke leer, en op 20 augustus vielen de Russische tanks Tsjechoslowakije
binnen om de Praagse lente de kop in te drukken.

Aanvankelijk wist men echt niet wat er aan de hand was. Het jaarboek
1969 van deEncyclopedia Britannicaopent zijn terugblik op het voorbije jaar
met: ‘Britannica views a perplexing year’. Verder lezen wij: ‘We have just
lived through a turbulant year. Crises and violence besieged us. Can we now
seek the perspective we need by drawing lessons from the immediate past as
guide for the evolving future?’. Het merkwaardige is echter dat, dertig jaar
later, nog niemand een analyse durft te geven van wat er toen gebeurd is. In
het nummer van het tijdschriftL’histoire, dat zijn gedeelte erover de titel gaf:
’Mai-68, la révolution introuvable’, stelt Michel Winock dat men zonder veel
succes allerlei interpretaties op het gebeuren heeft losgelaten. Hij ziet een
dubbele moeilijkheid. Enerzijds waren de meest verschillende krachten in het
spel, en ging de zogenaamde revolutionaire beweging de meest verschillende
kanten uit, wat zijn neerslag vond in de meest tegenstrijdige ideologische
discours. Anderzijds is de beweging snel gestrand, en dat maakt een retro-
spectieve lezing van de onderliggende dynamiek moeilijk, in tegenstelling tot
de geslaagde revoluties waar je achteraf veel makkelijker de onderliggende
logica van kunt aanwijzen.2 Veel commentatoren zien dan ook in de zoge-
naamde revoluties van het einde van de zestiger jaren geen echte revolutie,
maar een kortstondige opflakkering op het niveau van de libido.3 Op indivi-
dueel vlak heeft het iets betekend, op het vlak van de structuren niets. Achter
de retoriek van het ’wij’ heeft het individu zich bevrijd van het belang dat het
tot dan hechtte aan gezag. Men leerde zich goed te voelen terwijl men zijn
eigen gang ging. Er heeft dus geen echte revolutie plaats gegrepen, aldus

2. M. Winock, ’Révolution ou psychodrame?’,L’histoire nr. 221, mei 1998, p. 79.

3. Enkele kernpublicaties over dit debat: C. Castoriadis, C. Lefort, E. Morin,La brêche, Parijs,
Fayard, 1968. L. Ferry, A. Renaut,La pensée 68. Itinéraires de l’individu, Parijs, Gallimard, 1987.
G. Lipovetsky,L’ère du vide. Essais sur l’individualisme contemporain, Parijs, Gallimard, 1983.
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menig commentator, er is overigens geen dode gevallen en de barricades
waren eerder opgericht omdat zij symbolen waren dan omdat zij als een echte
verdedigingswal in een bloedige strijd moesten functioneren.4 Michel Winock
besluit: ’Vanuit dit standpunt bekeken, was de «revolutie» van mei die van het
verlangen. ... De crisis van mei is de gelegenheid voor seksuele transgressies
die de traditionele maatschappij verbiedt’.5 En als dat zo is, dan is de poli-
tieke betekenis die de europese studentenrevoltes claimden alleen maar een
oppervlaktefenomeen, zo lijkt de conclusie te zijn. Het ging in Europa niet om
méér dan wat op de Californische campusses direct aan de oppervlakte lag: de
hippies, de flower power en deBird on a wire.

Misschien was het inderdaad slechts een korte, utopische, rouseauïstische
droom. Bij het neuriën vanDon’t forget tomorrowhebben de enkelingen in
feite alleen maar aan zichzelf leren denken. De zich in het Woodstock-gras
wentelende groep heeft wellicht de geboorte gegeven aan een individualisme
dat zich uit teleurstelling alleen maar aan zichzelf bindt en gretig toehapt naar
het carpe diemvan het managements-hedonisme. Maar of dat echt niets heeft
teweeg gebracht, of de socio-culturele context gewoon terug naar het verleden
heeft teruggegrepen en of het alleen maar ging om een slinger die nu weer de
andere kant opgaat, is de vraag. Het zou wel eens kunnen zijn dat precies deze
’omwenteling op het vlak van de hormonen maar niet van de structuren’ ver-
der reikende consequenties heeft gehad. Wellicht werden er toch wel lessen uit
getrokken, niet alleen wat betreft de wijze waarop men orde en tucht kan
herstellen en macht uitoefenen, maar ook wat betreft de wijze waarop men
kennis moet reguleren wil zij niet tot een wild opvlammen van vrijheids-
gedachten leiden. Zonder het te zeggen en zeker zonder er publieke theorieën
over te ontwikkelen, hebben managers de lessen uit 1968 getrokken en de
MUB (de wet op de modernisering van het universitair bestuur) uitgevonden.

Seksuele bevrijding en bewustwording van libidinale economie

De huidige studentengeneratie kan zich onmogelijk indenken dat men zich
dertig jaar geleden nog seksueel moest bevrijden. Studenten grinniken wanneer
ik hun voorlees uit Jones’Moraaltheologiedie in zijn uitgave van 1953 nog
vermeldt welke soepen in blik op vrijdag al dan niet toegelaten waren, en zij
gniffelen wanneer zij merken dat plots naar het Latijn wordt overgeschakeld
wanneer na de discussie over het zondige karakter van de nachtelijke zaad-
lozing de distillatio, de sodomiaen de bestialitas aan bod komen.6 Dat het

4. ’Mythe ouvrier indissociable des révoltes populaires, labarricade, apparue à Paris au XVIe
siècle, est devenue le symbole des révolutions héroïques.’ A. Corbin, ’Pourquoi construit-on des
barricades?’,L’histoire nr. 221, mei 1998, p. 82.

5. Ibid., p. 80-81.

6. H. Jone,Katholieke moraaltheologie, voor Nederland en België bewerkt naar de 11e Duitsche
uitgave, Roermond/Maaseik, Romen en zonen, 7de ed., zevende herziene en bijgewerkte druk,
1953. Wat het vleesderven op vrijdag betreft, leest men op p. 382: ’Daarom isLiebig verboden,
alsmede sommige soortenMaggi zoals Maggi’s bouillonblokjes en de meeste Maggi’s soepen: ...
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een echte revolutionaire daad was met jongens en meisjes samen in één
studentenhuis te gaan wonen, komt hun ongeloofwaardig over, laat staan het
feit dat Nederland in de vijftiger jaren voor het meest preutse land in Europa
doorging en het waarschijnlijk ook was. Wat zij dan ook niet meer weten is
dat Nederland de koploper werd in de reactie tegen een door gebod en verbod
geterroriseerde moraal, en dat met name Kees Trimbos met zijnGehuwd en
ongehuwduit 1961 en zijn ook door niet-katholieken met rode oortjes beluis-
terde radio-praatjes het schuldgevoel rond seksualiteit op een buitengewoon
eerlijke en verlichte wijze wist weg te werken.7 In twee generaties tijd heeft
Nederland zich seksueel ontvoogd.8 Wie als jongere nu zijn eerste vriendje of
vriendinnetje heeft, moet geen conflicten meer met ouderfiguren doorwerken
en mag doorgaans een schouderklopje en een goedkeurende glimlach verwach-
ten van pa en ma: die genieten mee wanneer hun kinderen de ongecom-
plexeerde vrijheid uitstralen waarvoor zij zelf zozeer hebben moeten strijden.

Het meest preutse land van Europa heeft nu het beeld van de grootste
tolerantie, en menig homo in Texas zal ’s nachts wel dromen van Amsterdam.
Je zou dan ook geneigd zijn te denken dat in Nederland de seksuele revolte
die met de studentenopstand van de zestiger jaren verbonden was volledig
haar beslag heeft gekregen. En toch is het de vraag of dat waar is. Niet dat er
nu meteen aan gedacht moet worden dat de vrijheid van ’alles moet kunnen’
binnenkort in Nederland wordt teruggeschroefd (alhoewel, op dat vlak weet je
nooit. Denk maar aan Berlijn tussen 1920 en 1935!). Wel lijkt het zo te zijn
dat de toenmalige reflectie over het wezen en het sociale functioneren van
erotiek in de brede zin van het woord nooit in Nederland is aangeslagen. Dat
geldt ook voor de vraag of het ’ik’ niet in wezen iets seksueelsis, en dus niet
enkel maar iemand die seksheeft. Typerend hiervoor is dat het marxistische
denken wèl in sociologische kringen van Amsterdam tot Kampen ingang vond,
maar het freudo-marxisme veel minder. Sociale verbanden veranderen en hier-
toe een sterk ’ik’ oproepen, dat met idealisme en zelfovertuiging betere
ethische waarden zal uitdragen: dat was en is nog steeds Nederlands. Dat je
als individu pas een ’ik’ werd via een psychogenese waarin lichamelijkheid en
erotiek een belangrijke rol speelde, dat subjectiviteit een hoogst relatief
gegeven was, daar stond men in Nederland niet bij stil. Men had evenmin oog
voor wat de Fransen de ’libidinale economie’ waren gaan noemen, de wijze
waarop mensen op elkaar reageren op basis van wat zij aan genot van elkaar

Rumford-, Windsor- , Koninginne- en Tomatensoep. Wie precies wil weten waarover het inzake
seks gaat, vind op p. 196-197 de volgende definities: ’Distillatio est effusio alterius humoris
subtilioris, qui facilioriem reddit ejaculationem seminis; potest tamen evenire non solum in
puberibus, sed etiam in impuberibus et castratis.’ en ’Sodomia est concubitus cum persona
ejusdem sexus (s. perfecta) vel diversi sexus sed in vase praepostero (s. imperfecta). Utraque
sodomia potest consummata esse aut non consummata, prout cum effusione seminis accidit aut
sine ea.’

7. De tekst van de radioconferenties werden eerst door het Nederlandse COC uitgebracht, waarna
een omgeredigeerde versie in België werd uitgegeven: C.J.B.J. Trimbos,Gehuwd en ongehuwd,
Leuven, Davidsfonds, 1968.

8. H. Westhoff,Geestelijke bevrijders. Nederlandse katholieken en hun beweging voor geestelijke
volksgezondheid in de twintigste eeuw, Nijmegen, Valkhof Pers, 1996.
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verwachten, met als bijkomende vraag waar je uitkomt wanneer je op het be-
grip ’genot’ of ’lust’ doordenkt en wil nagaan of het geen deel uitmaakte van
een breder ’libidineus’ proces.9

Nu roept de term ’libido’ in Nederland doorgaans alleen maar de voorstel-
ling op van het met elkaar naar bed gaan. Soms vraag je je dan ook af of
Nederland in die zin niet preuts is gebleven. Seks lijkt er een goed afgebakend
gegeven te moeten blijven, iets dat je weliswaar ook elders dan in het huwe-
lijksbed kan bedrijven, desnoods zelfs op wilde Amsterdamse parties, maar dat
je toch niet in continuïteit opvat met de interacties van het zich aan elkaar
spiegelen en elkaar beconcurreren die elders in het sociale leven plaatsvinden.
Wellicht omwille van het gehanteerde psychoanalytische en seksuele jargon, is
men dan ook goeddeels voorbijgegaan aan de hele problematiek van de identi-
teitsopbouw waarbij een libidineuze (of, om het minder schokkend te zeggen:
een emotionele) band met een referentiefiguur een belangrijke rol speelt. Als
gevolg hiervan heeft men weinig nagedacht over het psychologisch belang van
een band met een leermeester in het pedagogische proces. Dat er een onder-
scheid kon bestaan tussen een leermeester en een instructeur, wekt verwon-
dering. Komt het bij het leren niet gewoon op aan om zo efficiënt mogelijk
informatie in de hersenen op te slaan, enthat’s it?10

Waar men hierbij aan voorbijgaat zijn de verschillende specifieke functies
die aan een interactie met een leermeester eigen zijn: het overdragen van een
passie om het onbekende te onderzoeken en om het bekende op een nieuwe
wijze te kunnen interpreteren. Hiervoor is het nodig dat men een innerlijke
afstand kan scheppen tot wat men tot dan toe als vanzelfsprekend achtte, en
dat kan dan weer alleen maar via een tijdelijke identificatie met iemand die
staat voor zijn vak. Leermeesters als hoogleraren die de positie van de fanaat
innemen met alle grappige karaktertrekjes vandien en dieFreie Lehre und
freie Forschungverdedigen maken het verschil uit tussen een universiteit en
het beroepsonderwijs. Om tot een echt weten te komen, een weten dat het
innerlijk beroert en verandert, een weten dat tot vrijheid voert, moet men
geboeid, geprikkeld en geïrriteerd worden door een leermeester en met hem of
haar - dat zijn overigens verschillende processen - in de clinch gaan.11 De
psychologische band die men met een leermeester legt, geeft de kracht om
tijdelijk het krampachtige vasthouden aan de eigen identiteit los te laten.
Daardoor gesterkt durft men de bedrieglijke illusies die met het conventionele
weten verbonden zijn onder ogen te zien. Dit gegeven wordt tegenwoordig
genegeerd. De huidige didactische trend wil de relatie tot de leermeester

9. Hoewel het begrip breder en op andere wijzen kan worden opgevat, is de term verbonden met
het boek van J.-Fr. Lyotard,Economie libidinale, Parijs, Minuit, 1974.

10. Een typisch boek dat tegenwoordig aan docenten en hoogleraren wordt aangeprezen maar
helemaal blind is voor de hier behandelde problematiek is dit van G.T.M. ter Dam, J.F.M.J. van
Hout e.a.,Onderwijskunde hoger onderwijs. Handboek voor docenten, Assen, Van Gorcum, 1997.

11. Zie hierover meer in mijn artikel ‘Hooglerarenmoraal. De wijnschenker en de
pentiumprofessor, In: G. Hutschemaekers & M. de Winter (ed.),De veranderlijke moraal. Over
moraliteit en psychologie, Nijmegen, SUN, 1996, 217-234.
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uitschakelen en autoriteit op kennisgebied vervangen door de wederzijdse
spiegeling binnen de peergroep.

Ik weet het, men zegt het anders. Men beweert, vaak beargumenteerd met
simplistische tekeningen van cirkeltjes en pijltjes, dat het eenrichtingsverkeer
van docent naar student moet ophouden en dat de student nu centraal moet
komen te staan. Die moet het nu zelf leren doen. Het onderwijsproces wordt
steeds vaker gedefinieerd als het zelf kunnen opzoeken van informatie, waarbij
de docenten (over hoogleraren en hun symbolische functie zwijgt men in alle
talen) aan de zijlijn moeten gaan staan en hun rol moeten beperken tot het
observeren van handboeken consulterende (of internettende) studenten. Nu is
het kritisch bekijken van wat in handboeken staat en wat je allemaal op inter-
net vindt, hoogst boeiend en daar valt weinig kritiek op te geven. Problemati-
scher is wel dat men in één vloeiende beweging de inderdaad na te streven
zelfwerkzaamheid van de student verbindt met een verandering in de psycho-
logische constellatie: de symbolische gezagsfiguur van de leermeester wordt
eruit verwijderd. Daar komt niet de individuele student voor in de plaats,
integendeel, wel de peer-groep. De overdrachtsverhoudingen in de verticale
lijn worden vervangen door overdrachtsverhoudingen in de horizontale lijn.

De geschiedenis lijkt te leren dat maatschappelijke structuren die eenzijdig
overdrachtsverhoudingen in de horizontale lijn privilegiëren, op den duur tot
zo’n agressief gedrag leiden dat de vraag naar van hogerhand opgelegde orde
en tucht steeds luider gaat klinken. In die zin past het nieuwe onderwijsideaal
binnen een (misschien niet bewust geplande) bredere strategie om de weg voor
nieuwe vormen van totalitarisme te effenen. Wat het eigene van de universi-
taire vorming betreft, heeft deze nieuwe psychologische constellatie tot gevolg
dat een specifieke vorm van kennis wordt geprivilegieerd, de positivistische en
eng-empirische. In de horizontale overdrachtsverhouding en de rivaliteit die
binnen de eigen generatie wordt afgeleid is er natuurlijk geen plaats voor het
tegen elkaar opbieden met alternatieve interpretatiemodellen, want daaraan kun
je niet afmeten wie de betere is. Met een oude wat gekke hoogleraar is het
daarentegen de moeite waard om te discussiëren over de verschillende moge-
lijke interpretaties van dezelfde feiten. Met generatiegenoten rivaliseer je om
beter te presteren in de opname of het toepassen van hetzelfde, conforme
weten.

Hierbij komen wij aan het merkwaardige feit dat Nederland zich als geen
ander europees land uiterst snel heeft laten veramerikaniseren. In het land
waar men destijds heen vluchtte om vrij te kunnen geloven en de meest eigen-
zinnige ideeën te kunnen publiceren, heerst het meest platvloerse positivisme.
Dit kennisideaal staat in schril contrast met dit dat de Parijse studentenrevolte
in 1968 in het vaandel droeg.

Is maatschappelijk relevante kennis interpreterende kennis?

Wie vluchtig de teksten inkijkt die voorafgaand aan de uitbarsting van 1968
over universiteitshervorming geschreven werden, vindt stapels papieren die op
het eerste gezicht verdacht veel lijken op wat allerlei commissies en ambte-
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naren tegenwoordig produceren. Als je wat nauwkeuriger leest, besef je echter
dat de toen voorgestelde onderwijshervormingen door een heel andere visie op
kennis gedragen werden dan de ideologie die men ons tegenwoordig probeert
op te dringen.

Een voorbeeld hiervan is het uitvoerige dossier dat na een grote enquête
door het toonaangevend tijdschriftEsprit in een speciaal mei-juninummer van
1964 werd gebracht met als titel ’Faire l’université. Dossier pour la réforme
de l’enseignement supérieur.’ P. Ricoeur, die enkele jaren later de hoogst
ongelukkige voorzitter van de nieuw gestichte universiteit Nanterre zou wor-
den, was er nauw bij betrokken geweest en schreef het nawoord. Een aantal
zaken hebben met het eigene van de Franse situaties te maken, zoals het voor
ons ongelooflijke Parijse centralisme, dat zich tot in het detail van de
studieprogramma’s en de benoemingen van professoren overal in het land
deed gelden, als ook het feit dat het onderwijs bijna uitsluitend via
hoorcolleges in overvolle zalen werd verstrekt. Maar andere, meer algemene
thema’s komen aan bod, die iemand die alles steeds weer alles ’op slechts
twee A-4tjes’ wil, zal menen te herkennen, maar bij nader toezien een heel
andere richting uitgaan. Zo wordt er bijvoorbeeld voor meer sociale weten-
schappen gepleit, en zelfs voor meer statistiek. Zoals onze geest tegenwoordig
geconditioneerd is, zijn wij geneigd dit direct te vertalen als: ’geen oncon-
troleerbare speculaties, goede objectiviteit en tastbare feiten, daar gaat het
om!’. Maar dat is niet de bedoeling van de auteurs van het rapport. De redene-
ring is als volgt. Tot nog toe leert men aan studenten hoofdzakelijk deductief
denken, en dat is de denkvorm die past bij een maatschappij die niet verandert
omdat zij onder de dwingelandij van de gevestigde orde staat. Men moet
vormen van denken ontwikkelen die erop gericht zijn oog te hebben voor
maatschappelijke veranderingen, en dat is de reden waarom men inductieve
methodes, zoals statistiek, voorop moet plaatsen.12

Ook lezen wij in het verslag dat het absoluut nodig is om van de hoor-
colleges voor grote groepen af te stappen en werkvormen in kleine groepen te
propageren. De lezer van twee A-4tjes zal meteen denken: inderdaad, dat
willen wij nu ook, studenten moeten tot zelfwerkzaamheid worden gebracht,
en dat betekent dat zij zelf informatie moeten leren vergaren en los moeten

12. ’L’enseignement supérieur en sciences sociales doit répondre, à l’heure actuelle, à une double
exigence:
1) Quant à l’objectif poursuivi: il lui appartient de réaliser en même temps:

- l’adaptation des personnalités à une société en mutation permanente ... d’où l’importance
d’une formation intégrant l’analyse de «mouvement», par rapport aux disciplines traditionnelles
plus statiques (exemple: l’analyse juridique).

- la spécialisation des tâches correspondant au développement de la «division du travail» au
sein des sociétes industrielles. [...]
2) Quant aux moyens employés: [...]

- à la nécessité d’initier les étudiants à deux catégories de raisonnements et d’appréciation du
réel: la méthode déductive ... qui répondait aux besoins de la «société bloquée»; et la méthode
inductive [...] qui répond au besoin d’appréhender une société en mutation.’
Groupe de Grenoble, ’Sciences sociales et structures universitaires. Spécialisation et formation
interdisciplinaire,’Esprit, 1964 (32) nr. 5-6, p. 1070-1071
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komen van hun docenten die, zoals in het ideale Maastrichtse model, radicaal
aan de zijlijn gaan staan en alleen toezien of de studenten het werk zelf doen.
In het rapport uit 1964 is het echter niet de bedoeling van de kleine groepen
om de docent of hoogleraar uit te rangeren, integendeel. Men wil dat er meer
persoonlijk contact met de studenten komt. Dat is het tegendeel van de huidige
trend in de universitaire didactiek, waarbij het gezagsprincipe, dat bij iedere
vorm van kennisverwerving speelt, naar de peergroep wordt verlegd.

Een derde element die voor de snelle lezers van A-4tjes bekend zal lijken,
is het pleidooi voor meer overgangsmogelijkheden tussen universiteit en niet-
universitair hoger onderwijs. Maar ook hier gaat het helemaal niet om een
pleidooi om ze bij elkaar te brengen en inhoudelijk in elkaar te laten over-
lopen, integendeel. Het is de bedoeling om de toegang tot de universiteit vrij
te maken voor hen die niet tot de gegoede klassen behoren, maar er eveneens
voor te zorgen dat er na één of twee jaar een strenge selectie plaats vindt
zodat de universiteit haar eigen karakter behoudt. Iedereen moet kunnen pro-
beren, maar wie niet voor de specifieke universitaire denkwijze blijkt te pas-
sen, moet zonder nadelige gevolgen naar andere vormen van opleiding kunnen
overstappen.

De boodschap is duidelijk: ware kennis is kennis die bevrijdt en maat-
schappelijk relevant is; om deze kennis te verwerven moet men leren inter-
preteren, en niet in de valstrik lopen van wat zich direct en op het eerste
gezicht aanbiedt als zijnde informatie. Pure informatie heeft namelijk
doorgaans de bedoeling om, zo niet te misleiden, dan toch een steriele status
quo te bestendigen.

Als je dat vergelijkt met het empirisch en positivistisch ideaal dat
tegenwoordig in Nederland heerst, is het contrast groot. Maar is het slecht?
Een voor de hand liggende bedenking zou kunnen zijn dat men met het beroep
op empirie en harde feiten wil ontkomen aan het subjectivisme dat met inter-
preterende kennis verbonden kan zijn. Wil men echt en efficiënt de maat-
schappij sturen, dan kan je dat alleen maar doen met betrouwbare kennis en
niet met wat in Nederland toch zo lang de bovenhand heeft gehad, met vor-
men van geloven.

Maar misschien zijn wij met dit laatste woord bij het centrale probleem
aanbeland. Nederland is geobsedeerd door het fenomeen geloven, en geloven
wordt er geïdentificeerd met kerkelijkheid, en van dit laatste wil men af. Dat
’geloven’ als psychische functie ook buiten een kerkelijke context een on-
vermijdbaar gegeven is, daar weet men geen raad mee. Men vlucht dan ook in
een versimpeld sciëntisme, ook al weet men eigenlijk diep in zijn hart dat niet
alles in het leven door harde en kwantificeerbare methoden tot objectieve
kennis om te toveren valt. Misschien beseft men zelfs dat wanneer men zich
voor deze zaken niet richt op de wellicht meer subjectieve, maar enig moge-
lijke, interpretatieve kennis, men beslissingen aan de pure willekeur overlaat,
wat dan weer de vraag naar arbitraire maar dwingende regels uitlokt.13 Een

13. Dit is bijvoorbeeld de teneur van een boek dat in het Nederlandse taalgebied nogal wat
weerklank heeft gevonden: A. Burms en H. De Dijn,De rationaliteit en haar grenzen, Leuven,
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doorgedreven positivistisch wetenschapsideaal roept opnieuw om Macchiavelli
en Hobbes.

Ik heb vaak de indruk dat de vrees voor het interpretatieve in Nederland
samenhangt met een onverwerkt kerkelijk verleden, en dat men daarom zo re-
ducerend als mogelijk ware kennis, ook soms wetenschap genoemd, identifi-
ceert met wat de observator percipieert wanneer hij zich zoveel als mogelijk
van het te objectiveren feit isoleert en dus op geen enkele wijze betrokken is
op wat hij of zij observeert. Wanneer ik dat in Nederland zeg, weet ik
overigens heel goed dat ik hier direct aan moet toevoegen dat het natuurlijk
niet zo moet zijn dat de subjectieve voorkeur van de onderzoeker de vrije loop
moet krijgen en dat ik niet in algemeen-geldende waarheid geloof. Maar in
objectiviteit en algemeen-geldigheid geloven is iets anders dan te stellen dat
deze wetenschappelijke idealen alleen maar bereikt worden wanneer men de
betrokkenheid van het onderzoekend object op het onderzochte object uit-
schakelt en al de onderzoeksterreinen die niet aan deze voorwaarde kunnen
voldoen uit het veld van de wetenschap bant. Bewust omgaan met subjectieve
betrokkenheid en die reguleren, daar gaat het om. Maar deze opvatting valt
aan Nederlanders moeilijk te verkopen. Anderzijds belet dit hen niet hun
meest wilde subjectiviteit bot te vieren wanneer het om de keuze van zoge-
naamde ‘modellen’ gaat wanneer zij wetenschap willen bedrijven. Het is soms
komisch wanneer je ziet hoe gemakkelijk bepaalde promovendi via deze
kunstgreep aan centrale debatten en moeilijke problemen voorbijgaan.
Wanneer het moeilijk wordt bepaalde feiten te interpreteren kiezen zij gewoon
voor een ander model, zoals zij zich vroeger bekeerd zouden hebben tot een
andere kerk.

Tot besluit

Sommigen zullen het jammer vinden, anderen een opluchting: veramerikanise-
ring is geen Nederlands monopolie. Toen ik mijn verontwaardiging durfde te
luchten dat de decaan van een faculteit tegenwoordig niet meer gekozen wordt
en dat dit tegen alle Europese universitaire ethos ingaat, kreeg ik gerust-
stellend te horen dat dit niet alleen in Amerika, maar tegenwoordig ook in
Beieren zo gaat. Ook de verwarring tussen universitaire vorming en het opsta-
pelen van nieuwe weetjes boven op een goed verankerde conventionele
geesteshouding wordt in meerdere landen met steeds minder schaamte ge-
predikt. Maar Nederland neemt het voortouw. Is het omdat men daar slinkser
en pragmatischer dan elders de koers van wat men destijds de ’repressieve
tolerantie’ noemde is blijven varen, of steekt er toch iets in de Nederlandse
mentaliteit dat wars is van het uiteenrafelen van de diepe roerselen van de ziel
en haar libido, en vooral van een relativering van wat de Nederlanders het
’ego’ noemen?

Universitaire Pers, 1986.
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Zoals ik het in het begin van deze tekst stelde, durf ik op dit punt niets
met stelligheid beweren. Wel krijg ik meer zin om een psychologische variant
van Weber te bedrijven en na te gaan welke denkstructuren het calvinisme in
geseculariseerde vorm heeft nagelaten. Maar of ik dat nog mag doen, weet ik
niet. Wat je onderzoekt hangt tegenwoordig niet van een hoogleraar, maar van
een manager af.

Ik vind het erg, als europeaan die beseft hoeveel ik aan Nederland te
danken heb en nog weet welke historische rol het land gespeeld heeft in de
verdediging van het vrije, kritische denken. Zullen we samen een traan
plengen om Nieuw-Amsterdam?


