
Overheden investeren minder in hoger onderwijs.
Een spekgladde helling van privatisering en twee-
deling doemt op, waarschuwt Bert van der Zwaan. 

opinie

HET ANTWOORD van Monic Slingerland

Dan maar Clinton, want Trump is nog erger 

Beste van tweede kwaden
Zeker maakt het veel uit wie er tot
president gekozen wordt. Moge God
verhoeden dat Trump gekozen wordt:
dan stort alles in wat nog een beetje
met moraal te maken heeft. Clinton is
het beste van twee kwaden. Boven-
dien een vrouw en dat is een grote
stap vooruit.
Liane Bredée Nuenen

Klimaatverdrag
Trump ontkent de klimaatverande-
ring. Onder het bewind van Trump zal
de grootste vervuiler, de USA, zich te-
rugtrekken uit het klimaatverdrag.
Het afsmelten van het ijs op Groen-

land zal niet tot staan worden ge-
bracht waardoor de zeespiegel met 7
meter zal stijgen en het drama dat we
afgelopen zaterdag op de tv zagen
(‘Als de dijken breken’) zal realiteit
worden. Onder Clinton bestaat er nog
een kans dat de mensheid de klimaat-
verandering tot staan kan brengen.
Maakt het iets uit wie er president
van de USA is geworden? Juist voor
Nederlanders maakt het alles uit, en
voor velen van hen wordt het een
zaak van leven of dood.
Evert du Marchie van Voorthuysen
Haren

Ophitsen of verbinden
Wordt het Clinton of Trump, Trump
of Clinton: het is de uitkomst van een
werkelijk verschrikkelijke campagne,
waarin de beschaving vér te zoeken
was. Ik geloof het zelf niet, maar
mochten de analyses kloppen dat het,
afgaande op hun ideeën, weinig uit-
maakt of de een of de ander president

wordt, dan lijkt het me uiterst belang-
rijk om naar de stijl van de kandidaat
te kijken. In het overgrote deel van de
management- en leiderschapslitera-
tuur wordt steeds benadrukt dat er
vooral één persoonlijke kwaliteit
broodnodig is, en dat is het vermogen
tot verbinding. Verbinding van ver-
schillende mensen, groepen, belangen
en volken. In dat opzicht is het glas-
helder: Clinton is op dit vlak veel en
veel sterker dan Trump, die eerder een
haatdragende ophitser lijkt te zijn dan
een beschaafde democraat.
Harry Slegh Utrecht

Toch Clinton
Politici als Erdogan, Trump, Wilders
laten, meer of minder, merken dat ze
wel voelen voor recht dat meer past
bij hun politieke idealen. Ik heb ook
moeite met Clinton, maar het ver-
trouwen dat Michelle Obama in haar
heeft, stelt mij gerust. Ook de conti-
nuïteit van Obamacare vertrouw ik

meer toe aan Clinton dan aan Trump.
Doede Wiersma Leeuwarden

Toekomstmuziek ?
Hillary, Angela en Theresa, een vrede-
lievend trio. Straks dé hoofdrolspelers
op het wereldtoneel? Als dat zou kun-
nen.
Nico van der Meer Schore

Liefst Trump 
Hij is weliswaar grof en beledigend,
maar hij geeft wel veel meer een
rechtdoorzee-gevoel af dan Clinton.
Clinton is naar mijn gevoel helemaal
omhuld door leugens (al voor haar ver-
kiezingsstrijd) en kiezen voor háár wil
eigenlijk zeggen dat je graag in die
‘lekkere’ leugens wilt geloven. 
B.A. van Zutphen Nijmegen

Auto
Zou je van Trump een tweedehands
auto durven kopen?  
Martin Kroon Leiden 

Op een enkele Trump-fan
na hopen de meeste lezers
dat Clinton wint. Omdat
Trump nog erger is. En ook
wel omdat ze een vrouw is. 

Een persoonlijke
kwaliteit is
broodnodig, het
vermogen tot
verbinding

Hoger onderwijs
kijkt te veel naar
Engelse wereld 

E r is in Amerika veel te doen
over het hoger onderwijs:
kranten wijden lange stuk-
ken aan de stijgende kosten,
de  stijgende studieschul-

den, en vooral de toegankelijkheid van
het hoger onderwijs. Het brengt de New
York Times zelfs tot de verzuchting dat
in Amerika maatschappelijke afkomst
het wint van talent: de combinatie van
arm en talentvol is kansloos.
Hoewel de programma’s van de poli-

tieke partijen anders doen vermoeden,
is er in delen van West-Europa, ook Ne-
derland, net als in Amerika, een dieplig-
gende trend te bespeuren naar afne-
mende bereidheid van de overheid om
te investeren in hoger onderwijs. Gro-
tendeels wordt dit ingegeven door bud-
gettaire factoren, vooral de steeds duur-
der wordende gezondheidszorg van een
vergrijzende bevolking. 
Maar er is ook een groeiende groep

politici die op principiële gronden een
terugtrekking van de staat wenselijk
vindt. Wat de achtergrond ook is, het is
een feit dat de overheid in vrijwel al de-
ze landen – financieel – terugtreedt, in

Nederland over de afgelopen tien jaar
met een tot twee procent per jaar.
De dalende overheidsfinanciering

heeft in de Angelsaksische landen ge-
leid tot massieve verhoging van de col-
legegelden. Alleen op die manier kon-
den instellingen het hoofd boven water
houden. Er ontstond ook meer ruimte
voor private initiatieven. De private
universiteiten floreerden, omdat zij 
‘the best and brightest’mochten selecte-
ren, maar vaak ook ‘the richest’. 
Want om topkwaliteit te kunnen

bieden zijn hoge collegegelden nodig,
en om hoge collegegelden te kunnen
vragen is kwaliteit vereist. En zo is een
niet te stuiten vliegwiel ontstaan van
stijgende collegegelden, voortgaande
privatisering en selectie.

Crisis bij universiteiten
In de VS wordt ronduit gesproken van
‘the crisis of the university’. Het teruglo-
pen van het staatsaandeel in financie-
ring beneden een bepaalde drempel
heeft geleid tot vermindering van de
toegankelijkheid, uitmondend in een
scherp verdeeld landschap van een
klein aantal private topuniversiteiten
en een breed stelsel van gemiddeld ma-
tige publieke universiteiten. 
In Nederland hebben we veel debat

Laten we met
meer geld het
hbo sterk
verbeteren en
tegelijkertijd de
toegang tot
universiteiten
beperken 

gehad over de herziening van de relatief
ruime studiefinanciering. Hierin opere-
ren de studentenvakbonden vanuit het
beginsel dat studenten geld wordt ont-
nomen dat hen rechtens toekomt. De
overheid, aan de andere kant, wijst op
de budgettaire krapte die noopt tot her-
ziening van de op termijn onhoudbaar
hoge financiering.
De universiteiten hopen dat het geld

dat onttrokken werd aan de studiefi-
nanciering weer voor hen beschikbaar
komt. Alle partijen onderkennen echter
te weinig dat met de veranderde finan-
ciering het principiële vraagstuk van
privatisering van het onderwijs steeds
meer in zicht komt. 
Daarmee staan we voor een gigan-

tisch dilemma. Enerzijds is er simpel-

weg steeds minder geld voor hoger on-
derwijs. Anderzijds betekent daling 
van de financiering automatisch dat we
de spekgladde helling betreden van 
toenemende privatisering en dus selec-
tie. 

Wantrouwen
Een simpel antwoord volstaat hier niet.
De oplossing vergt voortdurend debat
tussen de overheid, universiteiten en
hogescholen. Dat brede debat wordt te
weinig gevoerd, ook omdat in de poli-
tiek of aan de bestuurstafel wederzijds
wantrouwen te vaak overheerst.
Het zou daar moeten gaan over de

manier waarop op lange termijn een
kwalitatief sterk stelsel ontstaat. Een
stelsel dat mee blijft doen met de we-
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Monasch had het
grootste gelijk 

LEX OOMKES

lezers@trouw.nl  
Postbus 859, 1000 AW Amsterdam

H
et partijbestuur van de PvdA kon dit week-
einde niet veel anders dan de eisen van
Jacques Monasch afwijzen. Hij wilde, een-
maal gekozen als lijsttrekker en dus, zoals
dat tegenwoordig zo afschuwelijk heet, als

politiek leider, invloed hebben op het verkiezingspro-
gramma waar de partij de boer mee op zou gaan. 

Hoe haalt hij het in zijn hoofd? De partij is geen vehi-
kel van de lijsttrekker en het verkiezingsprogramma is
veel groter dan de toevallige politiek leider. 

Of toch niet? Het gedoe rond Monasch kan ook wor-
den gezien als een laatste stuiptrekking van de door po-
litieke partijen gedomineerde democratie. De partij is in
die benadering wel degelijk steeds meer het vehikel van
de partijleider en het programma niet meer dan de te
boek gestelde wensen van het populairste partijlid. 

Het fenomeen van de gekozen partijleider valt niet
meer terug te draaien. Het hoort ook bij de tijdgeest. Al-
leen al de illusie van meer democratie is beter dan de zo-
genaamde elitepolitiek van een tijd geleden. Het is een
belangrijk middel bij het enthousiasmeren van de par-
tijachterban. Als één man achter het stemmenkanon. 

Monasch trekt uit die behoefte de logische conse-
quentie: de gekozen leider is groter dan de partij. Hij (of
zij, maar ook bij de PvdA lukte het ondanks verwoede
pogingen weer niet een vrouw te vinden die kandidaat
wilde staan) dient dus zijn eigen verkiezingsprogramma
te kunnen vaststellen. Vreemd genoeg trekt hij echter
niet de tweede logische conclusie: volgens deze redene-
ring zou ook de kandidatenlijst een product dienen te
zijn van de gekozen lijsttrekker. 

De democratie wordt meer en meer een personende-
mocratie. Lijsttrekkersverkiezingen horen daarbij. Bij
de PvdA gaan ze nog verder. Niet alleen de partijleden,
maar iedereen met sociaal-democratische sympathieën
moet mee kunnen beslissen. Dat de statuten van de par-
tij nu even verhinderden om mensen voor 2 euro mee te

laten stemmen doet daar niet aan af. 
De gekozen lijsttrekker heeft in een partij al een ei-

gen, sterk mandaat. Dat wordt alleen maar sterker als
van buiten de partij ook meegestemd kan worden. 

Bij een kandidatuur van Samsom en Asscher zal het
eigen mandaat en het door de leden vastgestelde verkie-
zingsprogramma niet gaan knellen. De mede-ontwer-
per en de mede-uitvoerder van het regeerakkoord van
het tweede kabinet-Rutte zijn betrokken geweest bij de
opstelling van het programma. Hun verkiezingsstrijd de
komende weken is dan ook niet meer dan een schijnver-
toning, waarbij hooguit uiteindelijk zaken als presenta-
tie en karakter het verschil zal moeten maken. 

Met Monasch was het een echte verkiezing geweest.
Hij daagde de gekozen partijlijn van de afgelopen vier
jaar tenminste echt uit (overigens na hem eerst vier jaar
als Kamerlid voor 99,9 procent te hebben gesteund). Bo-
vendien maakte hij voor de komende jaren fundamen-
teel andere keuzes, die volgens hem meer in lijn zijn
met de oorsprong van de sociaal-democratie. 

De enige vraag die je daarbij kunt stellen is of Mo-
nasch met dergelijke keuzes nog wel een PvdA’er is. Het
partijbestuur vond kennelijk van wel, want Monasch
werd niet geadviseerd het partijlidmaatschap op te zeg-
gen. Sterker, ze wilden graag dat hij mee zou blijven
doen aan de verkiezing. 

Daarmee laadt dat partijbestuur de verdenking op
zich de verkiezing van een lijsttrekker zelf niet serieus
te nemen. Zo wordt de oproep aan Monasch een vorm
van repressieve tolerantie. Wel de kans om lijsttrekker
te worden, maar je eigen ideeën moet je laten vallen. En
dat allemaal vanwege die heilige partijdemocratie. Het
werkt niet en het zal nooit werken. 

LEZERSREACTIES

Jongeren- en studentenorga-
nisaties voerden afgelopen ju-
ni bij de Tweede Kamer actie
tegen de ongelijkheid in kan-
sen die is ontstaan door het
leenstelsel. 
FOTO REMKO DE WAAL, ANP

David en Batseba
‘Als morele leidraad lijkt de Bijbel me
ongeschikt’, zegt Koos Dijksterhuis in
zijn Natuurdagboek (Verdieping, 8 no-
vember), waar hij het verhaal van David
en Batseba opvoert uit 2 Samuel 11. Dat
is ongetwijfeld waar als je de Bijbel ge-
deeltelijk citeert zoals het in jouw
kraam te pas komt. Als Dijksterhuis
ook nog eens 2 Samuel 12 en Psalm 51
zou lezen zou hij misschien ontdekken
dat de Bijbelse moraal misschien toch
waardevoller is dan hij waar wil hebben.
Henk van Halsema Groningen

Vera Pauw
Wat een gemiste kans van de KNVB om
geen gebruik te maken van de enorme
staat van dienst van Vera Pauw (Sport, 7
november). Dat ze niet werd genoemd
als assistent-bondscoach van Blind is te
begrijpen, maar dan straks toch zeker
wel als zijn opvolger. Komt het toch
nog goed met het Nederlandse voetbal. 
Marcella Siebelt Culemborg

Preek van de leek
‘Heel mooi gesproken’. Een warme re-
actie van een kerkganger en mooie be-
richten in de media over de preek van

premier Mark Rutte (Trouw, 7 novem-
ber). Enkele weken geleden ook al zo'n
mooi optreden in podium Witteman.
De VVD-strategen voor de Tweede Ka-
mer verkiezingen zullen tevreden zijn.
Alle ballen via Mark.
Maarten Vrolijk Dronten

Boerkadame
Michiel Steffelaar raadt Nelleke Noor-
dervliet aan eens te gaan praten met
een ‘boerkadame’ (Opinie, 7 novem-
ber). Ik denk dat hij dat zelf eens zou
moeten proberen. De kans is groot dat
de dame in kwestie hem niet wil zien of
kennen. Het is haar verboden met man-
nen te praten. De kans is groot dat haar
man of broer aangifte komt doen van
discriminatie. Haar horloge loopt 1400
jaar achter. Dat van Nelleke Noorder-
vliet waarschijnlijk gelijk.
Johan Prins Den Haag

Homo-emancipatie
Na het lezen van het commentaar van 7
november was ik eerst enkele uren
kwaad. Ik ben een van de predikanten
van een van de behoudende kerkge-
nootschappen die worden beschreven
als ’dralend’ met de homo-emancipatie.

Aanvankelijk wilde ik een ironische
brief sturen  waarin ik Nederland zou
aanmoedigen om vrijheid van menings-
uiting en godsdienst eindelijk eens op-
zij te zetten ter wille van de homo-
emancipatie. Pas dan zouden we in een
vrij land leven, waarin iedereen zich-
zelf kan zijn. Maar  ik wil het laten bij
een uiting van verbazing dat een redac-
teur van mijn krant zich opwerpt tot
spreekbuis van ‘de heersende opinie’ en
in naam daarvan strijd wenst tegen
mijn opvattingen. 
Johan Ebbers Steenwijk

Ongeloofwaardig
De SP vindt het rapport van oud-korps-
chef Gerrit Bouman over de Caribische
politie onbruikbaar en de rapporteur
zelf ongeloofwaardig (Trouw, 7 novem-
ber). Deze conclusie verbaast mij heel
erg, immers, Bouman is ontegenzegge-
lijk een ervaringsdeskundige. 
M.M. van den Boogaard Wageningen

In en uit
God de kerk uit, Rutte de kerk in. Wat
maakt het uit? Ze brengen allebei ‘goed
nieuws’.
A.A. van der Donk Oisterwijk

reldtop, waarin studenten optimaal
naar een plek geleid worden die past bij
hun talent, en sociale tweedeling voor-
komen wordt. Om daaraan te voldoen is
sterke differentiatie van het stelsel on-
ontkoombaar, maar waarschijnlijk ook
juist heel goed.  

Het is namelijk maar de vraag of alle
studenten in Nederland wel op de plek
zitten waar ze qua talent horen. Nu ver-
kiezen velen de universiteit boven het
hbo op grond van status en vooruitzich-
ten op arbeidsmarkt, meer dan dat ze
een echt academische opleiding willen
hebben.

De oplossing is meer differentiatie
aan te brengen. Dit door het imago en
de kwaliteit van het hbo, en daarmee
van de sector waar studenten goedko-

per worden opgeleid, sterk te verbete-
ren door er meer geld in te steken. Be-
perk tegelijkertijd de toegang tot de
universiteit tot de studenten die een
werkelijk academische interesse heb-
ben. Netto kan dan meer met minder
geld, want de universitaire sector wordt
kleiner en beter, de hbo- sector gediffe-
rentieerder en beter. Maar bovenal: de
maatregel versterkt het hele hoger on-
derwijs omdat er meer voor de studen-
ten te kiezen is.

Wereldspelers
In dit land wordt graag met rankings ge-
schermd en met woorden als excellent.
Maar niet alle universiteiten kunnen
wereldspelers zijn: daar is het geld sim-
pelweg niet voor. Maar het is ook niet

gewenst: differentieer, want een be-
perkt aantal topinstellingen is voldoen-
de voor een land om de uiterst noodza-
kelijke connectie met de wereldtop te
waarborgen. Daar hoort dan ook topfi-
nanciering bij en selectie van de aller-
besten op hun terrein.

Dan moet wel ook elders in het stel-
sel brede toegang geborgd zijn, studen-
ten moeten op de plek kunnen komen
waar ze qua talent en ambities passen;
dat laatste vereist verscheidenheid van
instellingen maar ook beloning van
voortreffelijk onderwijs.

We kunnen veel van de Angelsaksi-
sche landen leren, maar ook dat we hen
op de weg van de torenhoge collegegel-
den en sociale tweedeling niet moeten
volgen.
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De gekozen leider
is volgens
Monasch groter
dan de partij


