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In areri Ta{r dit laar is er êen enquê.
te gehouden onder de studenten
van de Centrale Interfaculteit (d,i"
de filosofische-faculteit van de Uni-
versiteit van Amsterdam) die tot
'doêÏ had de ogwatt'rngen van de stu-
denten te lerrên kerunen over de in-
richting van hun studie.
IIet initiatief hiertoe $ras genomêrl
door het bestutrr van Cog'ito, de
fa,culteitsvereniging vafl de studen-
ten in de filosofie.
llet bestuur onder voorzitterschap
van K.L. van der Leeuw achtte di
ga.ng vafl zaken in de Oentrale In-
ter{aeulteit niet bevredigend. Met
name leefde er onder veel studen-
ten een g:rote weerstand tegen het
luislercollege; tegen het passi,ef
moeten aanhoren van de filoso-
fie.docenten.
TiJdens een bijeenkomst hierover
bekenden zelfs sonrmigen praktisch
niets te leren van hêt hoor-college,
Het zelf lezen en schrijven van
opstellen en scripties daarentegen
zot,t substantiële kennis en inzieht
bijbrengen.
De enquête had dan ook de heime.
lijke bedoeling een wapen te leve-
f,en in de handen van hen, die naàr
eerr radicale ver:rieuwing van de
onderwijsinethodes streven, Hij is
toegestuurd aan 60 studenten, van
wle er 23 geaJxtwoord hebben.
De enquête.viel uiteen in verschil-
Iende onderdelen: vragen over het
lta:rdidaatsplogranlma, aal;;gezíen
dàt - in tegenstelling tot het docto-
ra,alprog:ramma - vastligt ;
vrag€n over tentarnina en scrip.
ties,
vragen over colleges en colloquia,

De antr,r'oorden aangaande het kan-
didaatsprogramma waren in zoverre
positief, dat men eerder een uitbrei-
ding weast rna"n het nu op [v/ee jaar
cn eèn trianester geplande studie-
program dan een handhaving in de
huidige bekropte vorm. Vijf ant-
woorden bevatten eer: pleidooi vooi
de invoering van en tentamen
niet-ït',esterse f ilosofie.
De beantwoording van de vraag,
rvelke onderdelen van de filmofie
de r,'oorkeur g:enieten, monddê uit in
een duidelijkê stellingr:arire ten
gunste van de hedend'aagse filo$o-
fiÊ.

DE GROENE AI\

Filosofie'gtudenten geven hun nening

Een bemoedigende visie

lrdien men wêet dá,t het tentaÍÍten
Íilosofie van de oudhêid omváÍrg-
rijker is dan alle tentamens over
20ê eeuwse filosofie bij elkaar, is
het duidelijk dat er sprake: s varl
eer andere waardering van de fi-
Iosofie hij cle leiding dan biJ de
studenten,
Die andere waardering blijkt o.m.
uit de wens om aar] de logica, me-
thodenleer en analytische filosofie
meer aandacht te schenken.
Parallel, aan d,eze wans sprelcen na-
genoeg all,e antwaord,en ziclt, utt
uoor col,Ieges ouer ile ftlosofóe vctn
bepu,alde tnkgebied,en, m,et lwm,a
l'íLosofr,e ufi,n i|,e u;isltwde (79)
?'ecl\tslilasol\ie, (7?) gesclt'ied,fi,loeo-
ïie (7?), taa!,1i!,asofie (7-l) natu,uiÍi-
losolíe (76), socíale filosofie (76).

Hiendt blijltt d,at bíjuu ulte stur
tl,enteil d,e behaefte xoel,en, aant een
tw/tlwer curtact twssen fi,losofie en
vakwetensehappen;
De ironie van het lot wil dat bij
Ac,ademisch Statuut ($60) de filoso-
fie losge.maalt is van de faculteit
van l"etteren en lryijsbégeerte om
juist een grrter contact mogelijh te
maken met de diíerÈe va*we-
tenscha,ppén.
Dc rld,q,nl Cenh'ale Interfaaàtei,t
rLankt 1tíeruan ai j'n oorsprong.
fot nw toe 4s d,it stretsén een fudb
letter gebleuen. De oorBaa,k ïigt eo-
tuel bii lr,et ontbreken van be.
langstel,lirtg aoor filosofie asn d,e
eijd,e ,uan d,e takwe:tewckappen als
bij het ontbreken,vall werlcelijke ,i,nte-

resse uaor de xaktnetensch*ppen
a,att rle kant uan, d,e fàLosofia.
Iloogleraren als cle Jurist líisch, de
mathematicus Heyting. d€ theoloog
Oosterba,an hebben zitting in de
Centrale ïnterfaculteit zonder ook
maar één colleg€ te g€ven voor
filosolie-studenten.
Deze gang vaet zaken is cles te be-
treurenswa€,rdiger,. a,angêzien Juist
aair de kant van de studenten een
toenernende belangstelling blijkt te
leven voor een studie in de filoso.
fie.
ïn e1e laatstc jaren is er, in te-
genstelling tot andere universitei-
ten. aan de Universiteit van Amster-
dam een behoorlijke toen&me van
he1 aantal filosofie-studenten: ful
196í1-'65 5 in '65166 14, in '6616? 20.

De 5,;rbeiencie béIangstelling voor fÈ
losofie houdt ongetwijield irerband
me.t het verschijnsel van het prÈ
voiÉme, de politieke bewusiwor-
ding, het generatieconflict en een ac-
tief cultureel bewustzijn onder óe
jonge generatie.
Hieruit volgt dat' het van het
groots!é belang is dat er rekêning
wordt gehouden met de wensen en
opmerlkÍngen 'ian de :studenten en
dat de Oentrale Interfaculteit op de
kortst mogelÍjtke termÍjn aail haar
naam zal gaalr beantrvóorden. Want
behalve het zeer nadrukkeliJke ver-
larigen naar een nauw confact tus-
sen vakwetenschappen en filosofie,
is men ook voorstandèr van een
vermindering van het lnrlstercollege
ten gunste van méer lècfuur en
werkcolleges, referaten en het
schrijven van korte essays. De oor-
zaak va,n dit liratste is niet allêén
de behoefte aá,n grotere zelf-activi-
teit, màar ook d€ kritlek op sbmmi-
ge {oeenten,
Merr spreekt van: filologiseh, anec-
dotiseh, $rêinig geïnBpireerd, lang-
dradig, onsystemati$eh, school-
meest€rachtig, ttaag, €n verward.

De volgende conclusies drïugert
zich op:
De studmten doen liever meer d,an
minder voor het'kandidaats;
de hedendaagse filosofie heeft hun
,eluidelijke voorkeur ;
met name zíjn zij geporteerd voor
'eer: nauw€re binding tussen fllosu.
fie en va,kwetenschatrDèn;
de onderwijsmethodes, die een ac-
tieve deelname van de student ver-
onderstellen, genieten de voorkeur
boven lret Raditionele luister-eolle-
ge.
De opvattingen uan' de fibsofie-stu.
d,enten zi,jn aonil,er fneer bemoed,tr
gêrl(i, te rxoen,en. Ze geturgerL Ddn
een actiel cultwurbesef, uan een toc-
tensch,appel,tJke hnwcling etl aan ee,tr
grote m,ate tan ee t fstuniti,gheid,.
frr is d,w geen enkel,e ted,en, íl,at d,e
Gentrale InterÍacalteit níet eo snel
rwgeldjlc erust rnaakt met haar
iloelstetrling een eentnr,nx te ti,jm van
int ertlis ci,plinai,r e w et ens chnpsb e o e-
f eni,ng, oan aeh.oele cultmn-ana,l,Esa
e n Ds,n nt entaliteiÍsu erníewranz.g.
De stuil,enten wachtem rnet on{ta-
d,uld,. F" EA,DERS


