De ,,bezetting'' van de àula en
andere acties van Nederlandse studenten
In discussie staat rapport-Maris centraal
Mede geïnspireerd door het Parijse voorbeeld hebben Nederlandse
studenten acties op touw gezet om
de huidige functionering van de
universiteiten ter discussie te stellen.
Vooral het rapport van de commissie van de Academische Raad,
de commissie-Maris, is het voorwerp van hun kritiek. Zoals bekend
heeft de commissie voorgesteld het
bestuur van de universiteiten en
hogescholen in handen te leggen
van één toporgaan met uitgebreide
bevoegdheden en zal de A.R. op 22
juni het rapport behandelen.
Op dinsdag 21 mei trok een groepje studentenleiders in Amsterdam
langs een aantal universiteitsgebouwen om de studenten tot discussie
aan te zetten. De volgende dag
werd een bijeenkomst in het Capitoltheater, waar studentenleiders
uit Frankrijk, Italië en Duitsland
spraken, later op de avond verlegd
naar de aula waar de discussies tot
half drie in de-nacht doorgingen.
De eerste actie was een kleine demonstratie voor het huis van ir.
A. G. Maris op maandag 13 mei
in Den Haag. De Studentenvakbeweging publiceerde toen een tegenrapport ,,Universiteit en Onderneming", geschreven door H. G.
Boekraad, M. J. van Nieuwstadt,
T. Regtien en H. Sips. Daarin
schrijven zij dat de managersfilosofie waarvoor oudere, onverhulde feodale gezagsverhoudingen
in de bedrijven moesten wijken onder de druk van de nieuwe taken
waarvoor de industrie zich gesteld
zag, nu ook haar stempel op de
universitaire structuur gaat drukken. ,,Het is onhoudbaar, en ook
hypocriet, om, zoals de commissieMaris doet, te stellen, dat hiermee
slechts bestuurstechnische moeilijkheden worden opgelost. De werkelijke bedoeling van de commissie is,
niet alleen het beheer, maar ook het
wetenschaps- en onderwijsbeleid in
handen te leggen van een toporgaan
dat zich aan iedere vorm van democratische controle onttrekt". Het
uitgebreide tegenrappÓrt bevat
uitvoerige en kritische analyses van
het rapport-Maris.
In Amsterdam wilde een groepje
studenten voor da bestudering van
deze problematiek de beschikking
hebben over de jaarverslagen van de
universiteit. Die bleken als sinds
1963 niet meer te worden gemaakt.
Volgens een persbericht van de
SVB zou een ambtenaar van het
bureau voorlichting echter ook verklaard hebben, dat studenten in universitaire · aangelegenheden buitenstaanders zijn en daarom geen inzage
kunnen krijgen in de verslagen. Dit
berust volgens de heer Fahrenfort,
hoofd van die dienst, op een misvatting. Er bestaan natuurlijk wel
gegevens, ook al zijn zij niet in jaarverslagen verwerkt, maar om daarvan inzage te verkrijgen heeft men de
toestemming van het presidium
nodig, ook studenten. Volgens de
heer Fahrenfort heeft men daaruit
afgeleid dat men als buitenstaanders beschouwd werd.
Op woensdag 21 mei trok men
langs enkele universitaire gebouwen.

In het Maagdenhuis sprak de rector
magnificus met de groep, verklaarde
het hartgrondig oneens te zijn met
het rapport van de commissie-Maris
en zegde toe dienovereenkomstig te
handelen. Tijdens het college van
lector dr. L. van der Land werd over
het rapport-Maris gediscussieerd.
Dat was ook het geval tijdens het
college van prof. dr. H. Daudt,maar
daar duurde de discussie slechts een
kwartier. Toen de actiegroep het
voorstel deed verklaarde prof.
Daudt zich er tegen, omdat hij de
normale collegestof wilde behandelen en bovendien omdat niemand
wist wat er in het rapport-Maris
stond, zodat het weinig zin had erover te discussiëren. Niettemin, omdat er een zekere beroering heerste,
wilde hij het bij hoge uitzondering
aan de studenten zelf overlaten.Uit
een opiniepeiling bleek dat een
kleine meerderheid eerst een uiteenzetting van de voorstellen van

de commissie-Maris wilde vernemen. Daarna zou opnieuw gestemd
worden. Uit de tweede stemming
bleek dat een kleine meerderheid
de discussie wilde laten doorgaan.
Anderen echter wilden vertrekken
en kregen van prof. Daudt daartoe
de toestemming. Dat vonden de
,,blijvers" ook maar niets en zo werd
besloten om nogmaals te stemmen.
Toen was de meerderheid voor het
laten doorgaan van het college.
De bezetting van de aula is zonder
incident verlopen en afgelopen.
Tijdens · de bijeenkomst in het
Capitoltheater gingen herhaaldelijk stemmen op om de aula te bezetten, vooral toen Conh-Bendit,
Wolff en Codiguola waren uitgesproken. De organisatoren en de
ASVA-voorzitter P. Cohen riepen
echter op om de discussie voort te
zetten daar waar men was. ,,Bezetting heeft geen enkele zin. We

moeten eerst weten wat we willen".
Toen er berichten binnen, kwamen
dat er al honderd man, inclusief
Cohn-Bendit, in de aula waren, liep
Capitool steeds verder leeg. Om
half twaalf was de bijeenkomst
uiteindelijk verplaatst. De aula was
gemakkelijk binnen te komen, omdat er eerder op de avond een bijeenkomst was van de Zionistische Studentenvereniging. Om de bijeenkomst te kunnen voortzetten en om
de geluidsinstallatie te mogen gebruiken, telefoneerde P. Cohen
met de rector magnificus. Deze
wees op de moeilijkheid dat de universiteit de aula huurt van de
Lutherse gemeente, maar onder de
voorwaarde dat de volgende morgen de kerk voor de .dienst - Hemelvaartsdag - gereed zou zijn gaf
hij toestemming. Toen de rector
nog niet te bereiken was had de
pedel, de heer Kegel, op verzoek
van enkele kerkeraadsleden al getelefoneerd met de burgemeester.
Deze had de raad gegeven de ,,bezetting" maar toe 'te laten en geen
politiehulp in te roepen.
Om half drie liep de discus;ie af.
Slechts een klein groepje ging nog
door in het huis van de studentenvakbeweging aan de Rozengracht.
De heer Fahrenfort hielp de leden
van de kerkeraad de kerk schoonmaken.

Externe invloed op academisch onderwijs

KONINKLIJKE-SHELL LEVERDE IN 6 JAAR
28 HOOGLERAREN
De vereniging voor Academici bij
het Wetenschappelijk Onderwijs organiseerde op 21 mei in Utrecht
een 'symposion over de ,,Externe_
invloed op het academisch onderwijs". Ir. M. C. Tuyn, oud hoofd
Personnel Development Koninklijke-Shell Groep, was één der
pre-adviseurs. Doordat de wetenschappen zo in omvang - zijn toegenomen zijn de studieprogramma's
aanzienlijk langer geworden. Anderzijds constateerde hij, dat zowel in
technisch als in organisatorisch opzicht de meeste bedrijven veel ingewikkelder zijn geworden. Dat betekent voor de afgestudeerde, die
bij een bedrijf in dienst treedt, een
langere inwerkperiode. Ervan uitgaande dat een academicus over
een gedegen kennis van zijn vakgebied behoort te beschikken en in
staat moet zijn logisch, zelfstandig
en creatief te denken, is ir. Tuyn
van mening, dat de opleiding
daartoe niet langer dan vier jaar
hoeft te duren. ,,Indien een student
in een viertal jaren· zich nog niet
eigen heeft gemaakt problemen op
een zelfstandige en logische wijze
te benaderen, is er weinig kans dat
hij dit na zeven jaar wèl zal kunnen." En ,,Het moet mogelijk zijn
een curriculum op te stellen dat de
student in staat stelt in ca. 4 jaar
zich een zodanige fundering van
vakkennis eigen te maken dat hierop met succes de bovenbouw kan
worden opgetrokken in het bedrijf
zelf". Ir. Toyn pleitte voor de instelling èn de erkenning van de
bachelors-graad.
,,Behalve de studieduur heeft ook
de te bestuderen stof de belangstelling van de grote bedrijven. Het is
vanzelfsprekend dat door de docenten het studieprogramma telken-

male opnieuw wordt afgestemd op
nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen, doch aangezien verscheidene van deze ontwikkelingen haar
oorsprong vinden in de industriële
research, is het begrijpelijk dat de
industrie de aandacht van het hoger
onderwijs hierop vestigt en tracht
te bewerkstelligen dat de student
de gelegenheid krijgt zich tijdens
zijn studie te bekwamen in deze
moderne methoden en werkwijzen.
Verschillende contacten tussen
hoger onderwijs en bedrijfsleven,
die ten doel hadden te geraken tot
een aangepast studieprogramma
.
zijn met succes bekroond."
Een derde aangelegenheid waarbij
het bedrijfsleven invloed op het
hoger onderwijs heeft uitgeoefend
noemde ir. Tuyn de totstandkoming
van een hogere opleiding in de bedrijfskunde.
Sprekend over de wijze waarop
de invloed werd uitgeoefend, zei de
Koninklijke-ingenieur, dat men niet
kan spreken van een systematische
aanpak. Hij noemde enkele contacten tussen de universiteiten en hogescholen en het concern:
- bepaalde hoogleraren worden aangezocht om op een speciaal terrein
als adviseur van de Kon./Shell op
te treden. Dit houdt vaak in dat
onder hun leiding research-opdrachten worden uitgevoerd, waarin de
Kon. Shell eveneens is geïnteresseerd;
- hoogleraren worden in de gelegenheid gesteld op kosten van de Shell
studiereizen te maken;
- persoonlijke bezoeken van leidende wetenschappelijke en technische
Shell-functionarissen aan hoogleraren i.v.m. studieproblemen;

- excursies van hoogleraren en studenten naar de Shelllaboratoria en
bedrijven;
- lezingen van Shelltechnici voor
wetenschappelijke en technische
studentenverenigingen.
,,Daarnaast komt het vrij regelmatig voor dat leden van de wetenschappelijke staf van de Groep
worden uitgenodigd als buitengewoon of gewoon · hoogleraar een
leerstoel te bezetten. In de afgelopen
zes jaar heeft de Kon. Shell Groep
alleen in Nederland 28 hoogleraren
geleverd. Door deze ,,injecties'' met
industrieel georiënteerde docenten
wordt natuurlijk ook invloed uitgeoefend op het academisch onderwijs."
Dr. F. J. A. Huygen stelde in zijn
pre-advies dat de huidige artsenopleiding vrijwel geheel in handen
is van ziekenhuisspecialisten. Het
is derhalve geen wonder dat de
huisartsen klagen over het feit dat
zij slecht zijn uitgerust voor hun
taak, bij de uitoefening waarvan zij
bovendien nog grotendeels verstoken blijven van de hulpmiddelen
op diagnostisch gebied, die het
ziekenhuis - en vooral het academisch ziekenhuis - biedt.
Ter oplossing van dit vraagstuk
stelde dr. Huygen voor dat de
universiteiten zelf verantwoordelijkheid gaan dragen voor de uitvoering
van de totaliteit van de gezondheids·
zorg in een bepaald gebied. Zij zullen dan geconfronteerd worden met
problemen die nu buiten hun ge·
zichtsveld vallen. De beroepsbeoefenaars uit alle linies van de
gezondheidszorg dienen inspraak te
krijgen bij de medische opleiding
en voortdurende nascholing is noodzakelijk.

