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Commentaar

STEKEL DE LAATSTE ROKER

Schuld enboete

Kunstvakonderwijs
Uit beduchtheid voor ingrepen van het kabinet springt een
besloten sector over de eigen schaduw.

E
r zijn wel eerder pogingen ondernomen omhet kunstvak-
onderwijs in Nederland te saneren. Maar steeds schoten de
politieke wil en de doortastendheid van de HBO-raad te

kort, en bleek de autonomie van de betrokken opleidingen – ze-
ker inmentaal opzicht – te sterk. Maar nu heeft de sector, uit be-
duchtheid voor een kabinetmet een geprononceerd program,
zichzelf demaat genomen.
Van de gehechtheid aan de sectorale zelfstandigheid getuigt

demanier waarop de HBO-raad is omgesprongenmet het zoge-
noemde Regieorgaan, onder leiding van oud-minister Elco
Brinkman, dat over de verbouw van het kunstvakonderwijs advi-
seerde. Uit tussenrapportages viel op temaken dat Brinkman
nietmet cosmetische ingrepenwilde volstaan. De HBO-raad
heeft daarop de sanering ijlings naar zich toe getrokken.
Dat laat onverlet dat de instellingen tot het inzicht zijn geko-

men dat het niet in hun eigen belang is om allemaal dezelfde
opleidingen aan te bieden, en dat ermeer studenten –met name
autonome beeldende kunstenaars – worden opgeleid danwaar-
aan de samenleving behoefte heeft. De reductie van het aantal
opleidingsplaatsen zou bij een gelijkblijvend budget tot een ver-
hoging van de onderwijskwaliteit moeten leiden.
Toch valt het nog te bezien of zich in het kunstvakonderwijs

metterdaad hetzelfde proces zal voltrekken als in de gezond-
heidszorg, bij de omroepen en de andere onderwijssectoren.
Dat hangt niet alleen af van het zelfreinigend vermogen van de
tamelijk besloten sector, maar ook van het verdwijnen van de
‘perverse financiële’ prikkel – de bekostiging van een onderwijs-
instelling op basis van studentaantallen in plaats van kwaliteit.

Sander van Walsum

Nederland zou grootmoedigmoeten reageren op de
Srebrenica-uitspraak – ongeacht de precedentwerking.

T
olk Hasan Nuhanovic smeekte Dutchbat zijn vader en broer
mee te nemen. De Dutchbatters stuurden demannen ech-
ter van de basis, hoewel zij wisten dat zij groot gevaar lie-

pen. Terecht heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald dat de
Nederlandse staat verantwoordelijk is voor de dood van deze
mannen en voor die van RizoMustafic.
De Nederlandse regeringmoet zich nu grootmoedig opstellen

door niet in cassatie te gaan, de nabestaanden een verdere sle-
pende rechtsgang te besparen en ze een schadevergoeding te be-
talen. Waarschijnlijk zal dit een precedent scheppen voor de na-
bestaanden van enkele honderden anderemannen die van de
basis zijn weggestuurd. Het financieel belang weegt echtermin-
der zwaar dan de verantwoordelijkheid voor het drama uit 1995.
Nederland ging naar Srebrenica om deMoslims te bescher-

men, en is daarin schromelijk tekortgeschoten. Natuurlijk wa-
ren er tal van verzachtende omstandigheden: een onmogelijke
opdracht, te lichte bewapening, te weinig steun van de Verenig-
de Naties.
Dat neemt echter niet weg dat Nederland zelf ook een verant-

woordelijkheid heeft. Dat geldt zeker voor de evacuatie van de
basis na de val van Srebrenica. Terecht heeft de rechter gesteld
dat Nederland zich op dit punt niet kan verschuilen achter de
Verenigde Naties omdat de regering zich hier indringendmee
bemoeid heeft.
Na de val van Srebrenica zijn honderdenmannen van de basis

weggestuurd. Hoe chaotisch en penibel de situatie ook was, de-
ze beslissing heeft rampzalig uitgepakt. Het zou Nederland sie-
ren als het de verantwoordelijkheid daarvoor volmondig zou er-
kennen. Bovendien waren het Nederlandse politici die Dutchbat
in een onmogelijke positiemanoeuvreerden. Zij wilden ‘iets’
doen aan het drama in Bosnië en stuurden een bataljon op pad
zonder voldoende na te denken over de risico’s.

Peter Giesen

Als het aan IJslandse politici en

artsen ligt, mogen alleen ‘s

lands vulkanen in de toekomst

nog rook uitblazen. Ze hebben

een wet ingediend waarmee

de verkoop van sigaret-

ten over tien jaar ver-

boden zou moeten

worden. Tabak zou

vanaf 2021 alleen nog

in de apotheek verkrijg-

baar zijn voor degenen die

met een doktersverklaring

kunnen aantonen dat ze onge-

neeslijk verslaafd zijn. Het kan

niet anders, of liefhebbers van

W.F. Hermans moeten aan zijn

prachtverhaal De laatste roker

denken. Het gaat over de 84-ja-

rige meneer Vroegindewey, die

in de politiestaat leeft die Ne-

derland in 2021 is gewor-

den. Roken is verboden

en Engels tot officiële

taal verheven. Vroegin-

dewey, nu Early in the

Meadow geheten, wordt

op brute wijze gearresteerd

als hij wordt betrapt met een

Gauloise. Hoogste tijd voor een

IJslandse vertaling.

(Gert-Jan van Teeffelen)

Cadeautje van Halbe
voor havo en vwo

H
albe Zijlstra, de staatsse-
cretaris van Onderwijs,
heeft vlak voor de zo-
mervakantie eenmooi
geschenk gegeven aan

hetmiddelbaar onderwijs. Zijn Stra-
tegische Agendamag dan bedoeld
zijn voor de universiteiten en hoge-
scholen, de boodschap dat de ‘lat
omhoog zal gaan’ komt ook aan op
demiddelbare scholen.
De agenda van Halbe is een cadeau

voor de leerlingen op de havo en het
vwo. Ze krijgen doelen omnaar toe
te werken die wat verder liggen dan
de beruchte zes.
Dinsdagavondmocht ik diploma’s

uitdelen aanmijn vwo-eindexamen-
leerlingen. Ze hebben het goed ge-
daan, maar demeeste van hen zitten
mijlenver af van hunmogelijkhe-
den. ‘Ze hebben hetmisschien wel te
gezellig gehadmet elkaar’, sprak
een vader na afloop. De leerlingen
hebben inderdaad een fantastische
tijd gehad. Het is ze gegund.
Toch denk ik dat de bevrediging

bij hen nog groter was geweest,
wanneer ze het gevoel hadden ge-
had dat ze ook een grootse prestatie

hadden geleverd.
Mijn school haaldemet 94 pro-

cent vwo-geslaagden een enorm
hoog slagingspercentage. De leerlin-
gen hebben op papier gepresteerd,
maar te veel van hen zeggen dat ze
‘er niet veel voor hebben gedaan’.
Wanneer de cijfers er weer toe doen
bij de vervolgstudie, is demotivatie
voor hen veel minder een probleem.
Alleen trots en eergevoel blijkt voor
veel leerlingen niet genoeg om extra
moeite te doen voor een hoger cijfer.
De plannen van Zijlstra zijn ook

een geschenk voor docenten. Wan-
neer ikmijn leerlingen het belang
van een goed cijfer nietmeer hoef
uit te leggen, is voormij een wereld
gewonnen. De coachende leraar
krijgt het gemakkelijker. Met alleen
een zesje zal de keuze aan vervolgop-
leidingen versmallen, zodat de leer-
lingen vooral zichzelf hebbenmet
eenmatige inspanning.
Wanneer de leerling door heeft dat

de docent zijnmedestander is op
weg naar zijn toekomst (met een
hoog cijfer), dan ismijn docentenle-
ven helemaal goed.
De strategische agenda, waaronder

ook de handtekening staat vanMaxi-
me Verhagen, deminister van Econo-
mische Zaken, is ook een cadeautje
voor de schoolbesturen. Hoewel de
VO-raad, de organisatie vanwerkge-
vers in hetmiddelbaar onderwijs,
zuinigjes heeft gereageerd op de
plannen, geeft Halbe Zijlstra de scho-
len veel duidelijkheid.
Kwaliteit en leeropbrengst staan

weer centraal. Het competentiege-
richte leren kan naar het kerkhof,
als het daar al niet lag. Kennis doet
er weer toe. De inspanningen om
leerlingen vooral zelfstandig te le-
ren werken, kunnen op een lager
pitje. Scoren op toetsen is weer het
hoofddoel en daar ligt ook de kracht

van het onderwijs. Ik kan, kortom,
alleenmaar blij zijnmet de strategi-
sche agenda.
De levens van leerling en docent

krijgen weer zin. De ondraaglijke
lichtheid van het bestaan in het on-
derwijs komt ten einde. Natuurlijk
moet er iets verzonnenworden om
getalenteerde leerlingen die straks
tochmet een lijst met zesjes aan ko-
men zetten, een tweede kans te ge-
ven. Datmoet danwel een kans zijn
die veel vakantietijd kost. Een toela-
tingsexamen in augustus, of iets
dergelijks.
Maar zullen de plannen ook door-

gaan? Ik ben er niet helemaal gerust
op. ‘Kwaliteit in verscheidenheid’,

heet de agenda van Zijlstra en Verha-
gen. In de analyse wordt al meteen
duidelijk wat het echte probleem is,
achter de agenda. Bij ongewijzigd
beleid zal de instroom aan studen-
ten namelijk enorm stijgen bij zo-
wel hogeschool als universiteit. Ten
opzichte van 2009 stijgt de in-
stroom in 2020met 26 procent bij
de hogescholen. Bij de universitei-
ten zal de stijgingmet 35 procent
nog forser zijn. Deze enorme stij-
ging van de studentenaantallen kan
het hoger onderwijs helemaal niet

De Strategische Agenda van Halbe Zijlstra is een zegen
voor leerlingen, docenten en schoolbesturen omdat ze
kwaliteit en leeropbrengst centraal stelt.

Ferry Haan is publicist en docent eco-

nomie. Doordat de hoogte van de cij-

fers er weer toe doet bij de vervolg-

studie, wordt motivatie voor leerlin-

gen veel minder een probleem dan

nu. Ook docenten varen hier wel bij.

Ferry Haan

Competentiegericht
leren kan naar het
kerkhof, als het
daar al niet lag

Kiezers behagen is doel

Z
omaar drie onderwerpen uit
het politieke nieuws van de
laatste week voor het Kamer-

reces: minister Opstelten van Vei-
ligheid en Justitie wil de kosten
van politie-inzet bij commerciële
evenementen doorberekenen aan

de organisatoren. Daar is veel voor
te zeggen, zeker wanneer je weet
dat het om zo’n 700 evenementen
per jaar gaat, waar de politie zo’n
500 duizend mensuren aan kwijt
is. Opstelten wil echter het betaald
voetbal van deze doorberekening
uitzonderen. Dat is bizar. Want als
er één soort evenement is dat leidt
tot grote ordeverstoringen en mas-
sale politie-inzet, dan is het wel het
betaald voetbal. Een bedrijfstak
waarin miljoenen euro’s worden
besteed aan de handel in voetbal-
lers, hoeft niet voor de eigen veilig-
heid te betalen. De heilige koe
wordt ontzien.
VVD en CDA steunen in de Tweede

Kamer eenmotie van de PVV, waarin
staat dat tenminste 35 procent van
demuziek op radio 2 van Neder-
landse originemoet zijn. Ik houd
van Nederlandsemuziek en ben al
jaren een grote fan van Lee Towers.
Maar ook dit is bizar. De Kamerleden

weten heel goed dat ze niets te zeg-
gen hebben over de inhoud van de
programma’s van de publieke om-
roep. Toch stemmen ze voor een der-
gelijkemotie om een goede beurt te
maken bij Henk en Ingrid.
Het VVD-Kamerlid René Leegte

vindt dat het KNMImoet stoppen
met klimaatonderzoek, omdat
20 procent van de onderzoekers van
het KNMI niet neutraal zou zijn. Het
KNMI zou het bij voorbaat eens zijn
met diegenen die vinden dat de aar-
de wordt opgewarmd doormense-
lijk toedoen. Hij geeft geen enkele
onderbouwing voor zijn bewering
dat de wetenschappers uit De Bilt
niet onafhankelijk zouden zijn.
Zomaar drie onderwerpen uit het

nieuws van de laatste week. En dan
ga ik nog voorbij aanmeer funda-
mentele zaken als het begrip datmi-
nister Verhagen toont voor de angst
voor alles dat ooit uit het buitenland
kwam, inclusief ons voedsel. Of aan

De auteur was van 2002 tot 2006

voorzitter van de Tweede Kamer. Hij

stoort zich aan de bereidheid van CDA

en VVD om eigen principes onderge-

schikt te maken aan de goede betrek-

kingen met de PVV.

Frans Weisglas
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COLLIGNON

aan. Strenger selecteren blijkt een
oplossing, geen probleem.
In de nota is echter nergens te le-

zen dat het verkleinen van de in-
stroomhet doel is van de excercitie.
Welmoetenmeer vwo-leerlingen
naar het hbo in plaats van naar de
universiteit. Het officiële doel dat
50 procent van de Nederlandse be-
volking hoger opgeleidmoet zijn,
blijft gehandhaafd.
Dit zal dus betekenen dat de capa-

citeit in het hoger onderwijs enorm
zalmoeten stijgen. Dat kan natuur-
lijk nooit, met behoud van kwaliteit.
De agendamikt op het jaartal

2025. Dat is ook niet per ongeluk.
Het grote probleem van het leraren-
tekort, zou dan demografisch achter
onsmoeten liggen. De toekomstige
eisen aan de hbo-docenten zijn ech-
ter nietmis. Nu blijkt nauwelijks de
helft van de hbo-docenten in het be-
zit van eenmaster. In de landen om
ons heen heeft circa 80 procent van
de docenten eenmaster op zak. Zijl-
stra wil dat alle docenten straks tot
masterniveau zijn opgeleid.
Dit voornemen gaat natuurlijk

veel geld kosten, maar de financie-
ring van de plannen is karig. Zijlstra
en Verhagen komen niet verder dan
circa 55miljoen euro per jaar, ver-
spreid over alle onderwijssectoren
in de komende vier jaar. Dat de do-
centensalarissen al een paar jaar
met nul procent stijgen, en dat do-
centen hierdoor jaarlijks koop-
kracht inleveren, helpt niet.
Maar ondanks deze kanttekenin-

gen is deze agenda goed nieuws. De
lat gaat omhoog in het vervolgon-
derwijs. Dusmoet hij ook omhoog
op demiddelbare school. We vragen
weer wat van onze leerlingen en stu-
denten. Ik weet zeker dat ze straks
zullen leveren en dat ze zich hierbij
nog goed voelen ook.

op zich

Het sentiment van de burger
is nu: eerst geloven, dan zien

N
aast de veelbezongen kloof
tussen burger en politiek be-
staat er een tweede en aan-

verwante kloof: de veiligheidskloof.
Het is de kloof tussen objectieve en
subjectieve veiligheid, tussenmis-
daadcijfers enmisdaadbeleving, tus-
sen veilig zijn en veilig voelen. In de
Nederlandse context betekent het
datmisdaadcijfersmogen dalen,
maar dat de burger er zich niet veili-
ger op gaat voelen. Het wantrouwen
van de burger in het functioneren
van de democratische rechtsstaat en
zijn instellingen kan niet los wor-
den gezien van deze discrepantie
tussen dalende criminaliteitscijfers
en toenemende gevoelens van on-
veiligheid.
Uit het gebrek aan vertrouwen in

de instituties en haar vertegenwoor-
digers is namelijk een situatie ge-
groeid waarbij menmeer waarde
hecht aan het gevoel dan aan de fei-
ten. Het adagium ‘eerst zien, dan ge-
loven’ heeft veel van zijn zeggings-

kracht verloren; de verinnerlijkte
argwaan van de burger lijkt eerder
tot een ‘eerst geloven, dan zien’ sen-
timent geleid te hebben. Het oplos-
sen van een dergelijke vertrouwens-
crisis vraagt – op zijnminst deels –
om een strategie die van binnen
naar buiten werkt. Anders gesteld:
menmoet proberen het gemoed
van de burger weer ontvankelijk te
maken voor een onbevooroordeelde
blik. Zeggen dat het veiliger is, en
die claimmet cijfers kracht bijzet-
ten, voldoet nietmeer. De achter-
docht zit eenvoudigweg te diep en
laat zich niet bezweren door de har-
de feiten alleen.
De verwijdering tussen burger en

overheid is wat dit aangaat goed
met een huwelijkscrisis te vergelij-
ken. Men voelt zich door de politie-
ke realiteit bedrogen, en zodra er be-
drog in het spel is – of een vermoe-
den daarvan – zal zelfs hetmeest on-
berispelijke gedrag het beschaamde
vertrouwen niet snel weten te her-
stellen. Wat de overspelige ook pro-
beert, hoe onbesmet en redelijk zijn
handelwijze ook is, hij zal zijn gelief-
de opnieuwmoeten inpalmen en
verleiden. De breuk lijmen vergt
meer dan eens een tegemoetkoming
aan onredelijke eisen.
Dat is de opdracht waar de poli-

tiek voor staat. Het besmette bla-
zoen zuiveren betekent niet alleen
laten zien dat het beter gaat, maar
impliceert ook een hogere vorm van
verleidingskunst. De ‘bedrogen’ bur-
ger het gevoel geven dat hij weer vei-
lig in de wettigemoederschoot van
de overheid kan terugkeren.
Deminister van Veiligheid en Jus-

titie Ivo Opstelten lijkt zich daar ter-

dege van bewust. Zijn opmerking
dat het belangrijker is wat de bur-
ger ervan vindt dan hoe het in wer-
kelijkheid is, getuigt hiervan. Erken-
ning van gezag stoelt namelijk niet
alleen op geestelijk overwicht of
klinkende resultaten, maar ook op
een zekere inschikkelijkheid waar-
mee de gezagdrager zijn gezag uit-
oefent.
Dat is geen kwestie van obscuran-

tisme zoals Marcel van Dam beweert
(O&D, 30 juni), maar eerder een
kwestie van politiek instinct, niet ge-
speend van enig realisme. De legiti-
miteit van gezag, en het herstel er-
van al helemaal, berust namelijk op
het vermogen tot tegemoetkoming.
‘Pappen en nathouden’ is een ge-
eigend instrument om geslagen
wonden te behandelen.

De verharding van het strafkli-
maat die Opstelten voorstaat, moet
in dit licht worden bezien. Het voor-
nemen omde strafmaat voor recidi-
verende daders te verhogen, werd
onlangs door de Raad voor de Recht-
spraak negatief beoordeeld. Het zou
de veiligheid in de samenleving niet
vergroten. Maar wanneer de kloof
tussen het veiligheidsgevoel en de
werkelijke veiligheid niet door vol-
dongen feiten gedicht kan worden,
is het dan zo’n gek idee om de brug
ook vanuit de beleving te slaan? Nee.
Het ongedaanmaken van de ver-

wijdering tussen burger en overheid
vergt, net als in een huwelijkscrisis,
een vorm van verleidingskunst die
zowel het hart als de ratio voor zich
weet in te nemen. En dat is allesbe-
halve obscuur.

De auteur is filosoof. Als de overheid

er niet in slaagt om de burger er met

klinkende statistieken van te overtui-

gen dat de veiligheid toeneemt, is

symboolpolitiek geoorloofd.

Hans Schnitzler

de integratienota vanminister Don-
ner. Of aan de lompewijze waarop
het kabinet de Raad voor Cultuur be-
jegent.
Rode draad bij al deze onderwer-

pen is de angst van VVD en CDA om
kiezers kwijt te raken aan de PVV. De-
ze kiezers behagen, is doel op zich
geworden. Eigen beginselen – bij-
voorbeeld liberale opvattingen over
het omroepbestel – worden daarbij
klakkeloos overboord gezet.
Ik gun de politici van de coalitie-

partijen het nu aangebroken zomer-
reces en hoop dat zij zullen genieten
van culturele evenementen in bin-
nen- en buitenland. Maar ik hoop
ook dat zij zich zullen bezinnen op
hun koers en identiteit . Op de lange
termijn is de politiek alleen geloof-
waardig wanneer politici zich base-
ren op inhoudelijke uitgangspunten
en trouw blijven aan zichzelf en aan
de beginselen van hun partij. Eerlijk
is eerlijk: de PVV is dat wel.

Politie-optreden tegen krakers. Foto Julius Schranck


