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De Nederlandse universiteiten zijn niet in hunnormale doen. Het is best de moeite
waard dat nog weer eens uit te leggen, want naar mijn ervaring vindt iedereen deze
mededeling de gewoonste zaak van de wereld. Men wordt er tenminste niet koud
of warm van. Terwijl de bedoeling natuurlijk is verbazing en bezorgdheid teweeg
te brengen. Ik beweer al sinds jaar en dag dat onze universiteiten fundanenteel in
verwanÃ¬nzijn over zichzelf en over hun verhouding met maatschappil en overheid. En ik voeg er duidelijkheidshalve altijd aan toe, dat dit vast niet alleen aan
anderen, maar ook aan hen zelf geweten moet worden.
Een dergelijke toestand vin verwarring over eigen identiteit heeft natuuilijk
noch &n schuldige, noch 66n oorzaak. Er is echter wel een complex van factoren
aan te wijzen dat als hoofdoorzaak zou kunnen worden beschouwd. Dat complex
is de verstateli~kmgvan de universiteit, voortkomend uit de dramatische dialectiek
tussen staat en universiteit- Al meer dan een eeuw cirkelen beide taaie instituties,
als hemellichamen klaarblijkelijk hecht met elkaar verbonden, om elkaar heen. Ze
spelen daarmee een gevaarlijk spel, dat evenzeer de moderne bloei van de universiteit heeft mogelijk gemaakt als het nu onmiskenbaar het bederf van waar de universiteit voor staat, nabij dreigt te brengen.
Verwarring is voor hedendaagse universitaire bestuurders dagelijkse kost. Een
duizend iaar oude institutie met de nonnen en waarden van de negentiende-eeuwse
elite universiteit, waar massaal onderwijs wordt gegeven, doch onderzoek niettemin in hoger aanzien staat. Op zich al verwarring genoeg, maar daar bovenop ook
noe last met de buitenwereld: biivoorbeeld een oroblematische relatie met andere
onderJcilen van het ondep~'i~sh~'sicl,
mei hei hoger herwpsondcrwii~en met hei
voorbereidend wetensclrappelijk ondciwijs. Onidiit hei HBO zich verhief in maaischappelijk aanzien en de oveiheid universiteiten en hogescholen ging vergelijken
binnen S n hoger ondeiwiisstelsel, hebben universiteiten eerst onlangs hun buren
ontdekt, maar weten ze nog lang niet of z11partners of concurrenten zijn. Vierjarige
opleidingen naast elkaar in HBO en WO, steeds vaker voorafgegaan door dezelfde
vooropleiding in het secundaire onderwijs, maar de &n zonder, en de ander m6t
titel als afsluiting. Eerst schijnbaar geen tweede-fase vervolgopleiding bij de universiteiten en nu het langzaam doorbrekende inzicht dat juist de tweede fase wel
eens het meest universitaire deel van de opleiding kan zijn. De toekomst zou dan
echter wel eens in omvang krimpende universiteiten met selectie bij de aanvang
van die opleidingen te zien kunnen geven. Dat kan een ongemakkelijk vooruitzicht
vormen. Zeker als door alles heen de universiteiten ook nog een zeurderig gevoel

houden van onvoldoende maatschappelijke waardering.
Verwarring over positie en missie en verwarring over het meesterschap daarover versterken elkaar. Het is in mijn ogen een beangstigend feit dat geen enkele
majeure universitaire vernieuwing van de laatste decennia voortkomt uit de verbeeldingskracht van de universiteiten zelf. Alles is vanuit statelijke politiek bedacht
en doorgevoerd: programmatische herstructurering, studieduur en studie-opbouw,
taakverdeling en concentratie, onderzoeksevaluatie, voorwaardelijke financiering
van onderzoek, onderzoeksscholen, het opzetten van doorstroomprogramma's
voor HBO'ers en het weer afschaffen daarvan. Er is eigenlijk maar Ã©Ã
hoopvolle
uitzondering: de weliswaar onder druk van de overheid, doch verder op eigen inzicht door de gezamenlijke universiteiten opgezette kwaliteitsbewaking van het onderwijs.
Alles bij elkaar geen opwekkend beeld, althans in mijn ogen. Ik zei al: velen
slapen er toch heel rustig bij. Onmiskenbaar is bovendien, dat E n en ander ons
hoe dan ook een volstrekt bevredigend functionerend wetenschappelijk onderwijs
oplevert. Juist op dit vlak, waar klachten wel gehoord worden, kan de slotsom in
feite niet anders dan positief ziln. Er zijn klachten over rendement, over aansluiting
op de arbeidsmarkt en over efficientie. Het is klagen over succes Nederland heeft
een goed uitgerust en kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderwijs, dat in
termen van allerlei indicatoren tenminste tot de subtop van de wereld behoort. Het
heelt geruisloos, bij gelijkblijvende middelen, een exponentieel groeiende stroom
studenten opgevangen en geruime tijd vrijwel exclusief de markt in Nederland van
hoger opgeleiden voorzien, tegel(1kerdjd voor een aanzienlijke export van talent
zorgend. Er is niet zoveel te klagen; niet over eftÃ¯ci'ntie die in hele delen van het
bedrijfsleven niet in die mate gevonden wordt; niet over de aansluiting op de arbeidsmarkt, waarover bij het bedrijfsleven zulkeen overwegende teviedenheid
heerst dat het allerlei veranderingen, zoals kortere hogere opleidingen, afwijst; niet
over het rendement, dat blijkbaar voor een belangrijk deel een detÃ¯nitonschfinancieel-statistisch probleem is, omdat een flink deel van de 'drop-outs' kennelilk zijn
eigen maatschappelijk rendement uit de deelstudie haalt.
Er is weinig te klagen, behalve over datgene waarover weinig geklaagd wordt:
de fundamentele onzekerheid over de eigen identiteit van Westeuropese universiteiten in de na-verzorgingsstaat aan het begin van de 66nentwintigste eeuw. Daarin
staat het verval centraal van de innige verstrengeling van staat en universiteit, die
vanaf de negentiende eeuw en versneld tot in het laatste kwart van de twintigste
eeuw tot stand is gekomen. Het is goed te zien, dat het een verstrengeling van belangen, zo goed als van idealen is. Economisch nut, nationale soevereiniteit, democratie, geestelijke vrijheid, het speelt er allemaal een rol in. Het eindresultaat is
zowel positief als negatief te beschrijven. Positief, als de rijkdom die we hebben in
materieel en geestelijk opzicht; negatief, als de subordinatie van universitaire eigenstandigheid binnen het statelijke apparaat. In deze negatieve zin is de universrteit verweesd. Ze ziet de vreemde voogden voor haar ouders aan, maar heeft het
zicht op haar eigen maatschappelijke wortels en eigen, kritische idealen nagenoeg
verloren. Het is zelfs de vraag of die oorspronkelijke idealen er nog zijn in een
herkenbare, biidetiidsevoim. In ieder geval gaat aan de beantwoording van die
vraag de moeizame en pijnlijke ontstrengeling van staat en universiteit vooraf.

De Nederlandse universiteit van vandaag lijkt teveel op een ambtelijke overheidsorganisatie, die in opdracht en voor rekening van de overheid door die overheid gespecificeerde taken op het gebied van ondeiwi1s en onderzoek uitvoert.
Over het universitaire personeel zijn we in ambteliike teimen gaan denken; over
studenten denken we in teimen van degenen die onder de definitie van de wet studiefinancienng vallen. Over de primaire taken onderwijs &nonderzoek denken we
eveneens als over naar hun vonn door de overheid hij wet, regelgeving en bekostiging bepaalde taken. De universiteit behoort echter naar haar oorspronkelijke
missie een eigensoortige en zelfstandige maatschappelijke institutie te zip, die onderwijs verzorgt voor wie daarvoor belangstelling heeft, onderzoek uitvoert naar
de criteria die ze daarvoor zelf aanlegt, een belangrijke functie van cultuuroverdracht vervult en op grond van haar maatschappelijke positie overige maatschappelijke opdrachten kan hebben. Het door de overheid gevraagde en betaalde onderwijs en onderzoek maken van die veel meer omvattende taakstelling deel uit.
Naar mijn waarneming maken we momenteel de eerste aanzetten mee voor de
overgang van het ene naar het andere zelf-bewustzijn van de universiteit. Als die
overgang weikelijkheid wordt, betekent dat niet minder dan een culturele omwenteling.
De ontstrengeliiig van staat en universiteit moet naar haai waarschijnlijkheid en
naarhaar wenselijkheid bekeken worden. De wenselijkheid baseer ik op de overtuiging dat de universiteit een unieke, eigensoortige maatschappeliike institutie is,
die bestaat op grond van een authentieke maatschappelijke behoefte. De uniciteit
van de univeisiteit schuilt in de historisch gegroeide combinatie van institutioneel
verbonden elementen en taken: de vereniging van faculteiten, de verbinding van
onderwijs, onderzoek en cultuuroverdracht, de mengeling van Opleidingsinstituut,
vrijplaats en klooster. Een dergeliik idee van de universiteit heeft haar wortels in de
middeleeuwen, belichaamt de Verlichting voor wat betreft de maatschappelijke rol
van de wetenschap, heeft institutioneel vooral in de negentiende eeuw vorm gekregen en is in de twintigste eeuw uitgegroeid tot onderdeel van het reguliere en
massale tertiaire onderwils. Zo'n specifiek instituut concurreert vandaag de dag
met tal van andeie instituten, die voor specifieke elementen uit die complexe combinaÅ¸ een functioneel equivalent vormen. Er zijn scholen, onderzoeksinstellingen,
beroepsopleidingen, denktanks, specifieke technische of medische universiteiten,
en zo meer, die alle op hun deelterrein tenminste dezelfde kwaliteit als de klassieke, algemene universiteit kunnen bieden. De authentieke maatschappelijke behoefte
is dan ook de behoefte aan de unieke combinatie van elementen die de universiteit
vertegenwoordigt. Die behoefte wisselt klaarblijkelijk. Er bestaan landen waar de
medische opleidingen buiten de algemene universiteiten staan; er zilii preferenties
om onderzoek meer dan hier gebruikelijk is apart te organiseren, er is een geloof
dat specifieke technische of economische universiteiten hun doel beter dienen. De
idee van de universiteit moet daaraan niet ondergeschikt worden gemaakt. Integendeel, hoe nadrukkelifkerde authentieke idee zich presenteert, hoe duidelijker de
mate van authentieke beboette daaraan van een samenleving en van een cultuur zal
hlilken.
De ontsutiigeling van staat en universiteit waarborgt de authenticiteit van de

universitaire idee. Uiteraard is daar geen afscheid tussen heide voor nodig. Universiteit en staat zullen op elkaar betrokken en verbonden hlriven door banden van
wet, verantwoording en bekostiging. Het universitaire systeem behoort tot de belangrijkste infrastructuren van de samenleving. Bedacht mag bovendien worden
dat na pausen en vorsten de staat als kolonisator van de universiteit een hele verademing is geweest. Wat gekeerd moet worden is het proces van verstatelijking,
dat met name de voorbije decennia de uniciteit van de universiteit bijna aan het oog
heeft onttrokken en dat het autonome denken en handelen van universiteiten in veel
te grote mate verloren heeft doen gaan. Zoals gezegd zijn bescheiden aanzetten tot
die omkering al aanwezig. Hoe waarschijnlijk moet het worden geacht, dat deze
trend zich voortzet? Naai'mrjn mening zijn drie factoren hier met name belangrijk:
de vermoeidheid van de staat, de Europese renaissance, en de noodzaak tot oplossing van de identiteitscrisis van de universiteit, waarmee dit betoog begon.
De vermoeidheid van de staat is dezer dagen een veel besproken thema. De
staat lijdt aan zelf veroorzaakte overbelasting en wordt onmachtigei' fundamentele
problemen tot een oplossing te brengen. Burgers keren de staat op tal van wilzen
de rug toe: vervaging van normbesef, ontwijkingsgedrag, lage opkomst bij verbezingen, afkeer van de traditionele politiek, en zo meer. De benadeling van afstandelijk bestuur, die onder andere ten aanzien van het hoger onderwi)~wordt
beleden, blilkt steeeds weer zwak verankerd als het gaat om het intomen van bemoeizucht. Een sterkere verankering ervan blijkt veeleer gelegen te zijn in hetzij het
bestuurlijke, hetzij het budgettaire onvermogen van de overheid. De staat bevrijdt
zichvan onoplosbare of van onbetaalbare problemen. Daarin ligt de garantie dat de
universiteit zich kan gaan voegen in de groeiende reeks van arrangementen die
burgers zelf en met elkaar treffen om hun wensen en idealen te realiseren. De ontwikkelingen van de staat dwingen de universiteit ertoe weer een universiteit van de
burgers te worden. De dialoog over de idee van een universiteit in de Snentwintigste eeuw dient zich met afte spelen tussen staat en universiteit, maar tussen universiteit en de burgers die van haar afhankelijk zijn, trots op haar zijn, verwachtingen koesteren, idealen op haar projecteren, en ook aan haai bestaan een financiÃ«lgrondslag willen geven.
De terugtreding van de stat vindt plaats in de context van de Europese renaissance en wordt daardoor in aanzienlijke mate veisterkt. Voor universiteiten is het
overheersende gegeven hier, dat de herleving van de idee van Europa de historisch
noodzakelijke voedingsbodem is voor het opnieuw op authentieke wijze gestalte
geven aan de idee van een universiteit. Universiteit en Europa zijn qua idee en zelfs
institutioneel nauw aan elkaar verwant. De universiteit is de Europese institutie bij
uitstek. Zelfs de nationale ontwikkeling van de laatste eeuw heeft dat niet geheel
kunnen doen vergeten. Naar idealen en vormgeving is de universiteit produkt van
de Europese cultuur, gevormd in de tijd dat deze zelf nog niet achter nationaal statelijke fragmentatie schuil ging. De renaissance van Europa vindt thans plaats met
de belofte van een mogelilke soortgelijke niet-statelijke vormgeving van Europa.
Ook het huidige Europa is, na de veelvormige gebeurtenissen van de recente jaren,
al niet meer te identificeren met het Brusselse bovenstatelijke arrangement. Er zijn
meerdere, en zelfs wellicht al belangrijkere Europa's. Zo ook het Europa van de
universiteiten: deze jaren opnieuw ontdekt, geholpen door "Europese" program-

ma's als Erasmus of Tempus, maar daar ook ver bovenuit gaand. Universiteiten
zijn doende te herontdekken dat Europa m S r dan de nationale staat hun natuurlijke
intellectuele habitat is. Dat is een cultureel gegeven, maar het is ook een toekomstig
gegeven voor concreet beleid, wanneer het besef daagt dat de onderlinge vergelijking en differentiatie van universiteiten binnen meer en meer als willekeurig ervaren nationale contexten moet wijken voor Europese universitaire netwerken.
De mogelijkheden lijken dus aanwezig dat de universiteit in de komende veranderingen zelf optreedt als actor, in plaats van zich te laten vertegenwoordigen
door nog steeds gretige plaatsvervangers. De ruimte is ervoor geschapen door het
terugtreden van de overheid enerzijds en het nieuw opgekomen perspectief van een
met-statelijk Europa anderzijds. Of de kans gegrepen wordt, hangt in sterke mate
af van de aantrekkelijkheid en kracht van een eigen universitaire identiteit in de
omstandigheden van elke concrete universiteit in het bijzonder. Nieuwe spelregels
van diÃ®5eientiati
tussen universiteiten spelen daarbij een rol. Het zal blijken, dat
binnen elk nationaal univeisitair systeem er ook onder de universiteiten "locals" en
"cosmopolitans" zi,jn, instellingen die een specifieke. regionale functie voor zichzelf zullen zien, naast andere die zullen blijken te gaan behoren tot een groep van
Europese universiteiten. De dynamiek van zulke geslaagde systemen hoeft niet bedacht te worden: men hoeft slechts naar de Verenigde Staten te kijken om te zien
hoe per staat en op federaal niveau de stratificatie functioneert. Wat het Europese
niveau naar alle waarschijnlijkheid teweeg zal brengen, is het op nationaal niveau
mogelijk maken dal universiteiten gelukkig in plaats van ongelukkig zijn aan elkaar
ongelijk te zijn. Er is ook letterlijk geografische ruimte nodig om tot vormen van
functionele differentiatie te komen, waaihij elk van de betrokkenen een ook subiectief beterpassende identiteit vindt.
Het hervinden van een eigen universitaire identiteit is wat de komende jaren voor
ieder van de Nederlandse univeisiteiten aan de orde is. Het zal geen gemakkelijk
proces zijn. Het hervinden van een identiteit is veelal een kwestie van leerprocessen, van wat er is afgeleerd en wat er weer aangeleerd kan worden. Patronage is
een geriefelijke vorm van afhankelijkheid. De overheidspatronage is de universiteiten zo op het oog goed bekomen. Zonder bijzondere lasten van eigen verantwoordelijkheid heeft men het academische bestaan kunnen beleven. Alle vaardigheden van omgang met de patroon zifn decennia lang aangeleerd, maar het op eigen koers en strategie vaieii heeft men afgeleerd. Het heeft veel van het op eigen
benen gaan staan van een voormalige kolonie. Er komt meteen een aantal existentiÃ«lvragen op. Wie of wat is deze universiteit in het bijzonder? Zelfs het bestaan
van de instelling is niet buiten discussie. Juist de laatste halve eeuw is er een groot
aantal nieuwe universiteiten ontstaan, die eerder voortkwamen uit overheidsplanning dan uit immanente universitaire noodzaak. Tegelijkertijd zijn er aansporingen
of verlokkingen uit de buitenwereld: de universiteit is voor alles een ondeiwijsinstituut, of luist andersom primair gericht op fundamenteel onderzoek, of de aansluiting op de arbeidsmarkt staat centraal, of economische groeiis het uiteindelijke
doel, enzovoort. Voor de algemene, klassieke universiteit, als specifiek type universiteit, zijn dat in hun &n-dimensionaliteit gevaarlijke verleiders. De algemene
universiteit is geen school, geen onderzoeksinsli tuut, nog minder een researchla-

boratorium, geen beroepsopleiding, geen aibeidsmaiktvoorziening. en ook al geen
interne bedrijfsopleiding van de nationale staat, hoe nuttig al die zaken ook zijn
voor de goede naburen van de universiteit.
De identiteit van de klassieke Europese universiteit staat in een duidelijke en
lange Europese traditie. Traditie en identiteit waren wat verscholen geraakt in de
luidruchtige dominantie van de nationale staat. Die dominantie zou thans wel eens
kortstondiger kunnen blijken te zijn dan velen aannamen. In ieder geval is het een
voorbijgaand Europees fenomeen dan de universiteit zelve. Die universiteit moet
het hebben van de unieke combinatie die ze belichaamt, van afzondering en toch
betrokkenheid, van onderwijs in relatie met onderzoek, van fundamenteel kritische
reflectie zonder gerichte dienstverlening uit te sluiten. Aan zulk een maatschappelijk instituut bestaat een behoefte, al is het een beperkte behoefte. Dat is namelijk
zeker het nieuwe aan het einde van de twintigste eeuw, dat deze universiteit op
geen enkele wijze een monopolie in het hoger onderwijs meer kan en mag opeisen.
Tal van andere instituten, anders gerichte universiteiten en instellingen die zich niet
zo noemen, publieke en private, vervullen andersoortige delen van de maatschappelijke taak die op het hele hoger onderwijs rust. Verweesde universiteiten lijken
thans veel te veel op elkaar. Universiteiten die zich hun oorsprong en missie weer
bewust worden zullen uiteenlopende identiteiten blijken te hebben. Dat is dan ook
een positieve uitkomst van de huidige identiteitscrisis.

