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Van de Redactie

LIBERALE REFLECTIES | Juli 2018

door Bas Steunenberg
Op het moment dat ik dit schrijf zijn de 
eindexamens voor het middelbaar onderwijs 
net afgerond. De nieuwe lichting studenten 
voor het studiejaar 2018-2019 van het hoger 
beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschap-
pelijk onderwijs (wo) dient zich aan. Zij 
hebben zich voor het overgrote merendeel 
voor 1 mei ingeschreven bij de studie van 
hun keuze(s) en daarvoor bezochten zij wel 
of niet open dagen van de onderwijsinstellin-
gen en hebben zij wel of niet een goed beeld 
van de door hen gekozen opleiding. 

Ik werk zelf als docent-onderzoeker aan een 
hbo-opleiding en besteed ongeveer twee 
zaterdagen per jaar aan open dagen waar ik 
dan oog in oog sta met lieve, onschuldige 
4-havo- en 5-vwo-leerlingen en hun ouders, 

die wij met een mooie marketingfolder en 
een opleidingsvideo zo eerlijk mogelijk pro-
beren voor te lichten over de inhoud van de 
opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt 
na het afstuderen. Maar ook hier werkt de 
marktwerking en de kracht van de aantallen. 
De opleiding moet immers genoeg instroom 
blijven behalen om voort te bestaan. Wij 
zijn een zogenaamde brede opleiding die 
diverse vakgebieden en domeinen in de zorg 
met elkaar verbindt. Een opleiding waarvan 
de studenten in het eerste jaar vaak nog in 
verwarring zijn van waartoe zij nu precies 
opgeleid worden. Studiekeuze, in hoever-
re zijn opleidingen eerlijk en open in hun 
werving en creëren zij een objectief beeld aan 
binnenstromende studenten?

2

Studiekeuzestress
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De VVD is er vrij helder over in het laatste 
verkiezingsprogramma. Hierin valt te lezen 
dat de VVD wil invoeren, dat, om de juiste 
studiekeuze te kunnen maken, onze jongeren 
goed worden voorgelicht. De VVD heeft zich 
hard gemaakt voor de studiebijsluiter, een 
erfenis van toen nog staatssecretaris voor 
het hoger onderwijs Halbe Zijlstra, waarin je 
kunt lezen over het studierendement. Daarin 
staat onder meer welke kansen je met een 
opleiding hebt op een baan. 

Ik vraag mij hierbij altijd af hoe betrouwbaar 
die gegevens zijn. Hoe meet je waar studen-
ten na hun afstuderen terecht komen? Ga je 
als opleiding LinkedIn afstruinen of bevraag 
je de alumnivereniging? Oud-studenten die 
feedback geven over de opleiding zijn vaak 
de studenten die tijdens de studie ook al 
actief waren in die opleiding. Een minder-
heid. Hoe representatief zijn die dan voor het 
studierendement? Stages die studenten lopen 
zijn vaak een succesfactor voor het vinden 
van een baan aansluitend op het afstude-
ren. Dit staat eigenlijk los van de opleiding, 
studenten zoeken namelijk zelf vaak een 
stageplek. Dus actieve studenten hebben ook 
hier meer kans op een succesvolle stage en 
aansluitend een succesvolle start op de ar-
beidsmarkt. Dit maakt het naar mijn inschat-
ting moeilijk om dit te meten. 

Voormalig VVD-Tweede Kamerlid Pieter 
Duisenberg, nu bestuurder bij de landelijke 
koepel voor universiteiten VSNU, stelde in 
2016 samen met het CDA en de studen-
ten-leerlingenvakbond LAKS een tien-pun-

tenplan op voor een heldere studiekeuze. Ik 
bespreek een aantal in mijn ogen succesvolle 
punten uit dit lijstje.

Allereerst moet in elk schoolvak verband 
worden gelegd met een vervolgopleiding en de 
latere loopbaan. Dit lijkt mij een sterk punt. 
Doe dit het liefst vanaf de derde of vierde 
klas van het voortgezet onderwijs en laat 
de docenten voor hun vak duidelijk maken 
wat de link is met het domein of vakgebied. 
Voor biologie en economie is dat natuurlijk 
wat makkelijker dan andere vakken, maar 
het gebeurt hier ook in die vakken te weinig. 
Laat bijvoorbeeld ouders van de leerlingen in 
de klas vertellen welke opleiding zij gevolgd 
hebben, wat voor werk zij nu doen en hoe 
dat gekoppeld kan worden aan een vak op 
de middelbare school. Maak hiermee de 
leerlingen op een jongere leeftijd bewust van 
studiekeuze, beroepsoriëntatie en dat je niet 
leert voor even maar voor het leven. Ik hoor-
de eens een moeder verzuchtend spreken 
over haar dochter die geschiedenisles abso-
luut niet leuk vond. De reden: ‘Wat heb ik 
aan het verhaal van mensen die al dood zijn?’ 
De boodschap lijkt mij duidelijk. De geschie-
denisleraar heeft hier nog een taak liggen om 
de kracht van het verleden voor het heden 
uit te leggen. 

“... Studenten mogen zich ook wel 
meer realiseren dat er veel in hen 
geïnvesteerd wordt en dat dit niet 
geheel vrijblijvend is ...”
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Ten tweede: de student kan vrij spreken met 
studenten en docenten van de opleiding. Een 
goede studiekeuze maak je naar mijn idee 
pas echt door een proefcollege te volgen en 
door daar ook in contact te treden met 
studenten die de opleiding al volgen. Of 
spreek met afgestudeerden over hun be-
roepsperspectief. Bij studiekeuze moet er dan 
dus actief aangejaagd worden om dit soort 
activiteiten te bezoeken en serieus te nemen. 
Dit wordt nu echt nog door een te kleine 
groep studenten gedaan. Bevraag ook het 
beroepenveld of bedrijfsleven waar afgestu-
deerden van de opleiding nu werkzaam zijn 
of laat hen presenteren op de open dag of in 
de zogenaamde online opleidingsvideo’s.  

Het laatste punt dat ik wil aanhalen is het 
persoonlijk advies na de studiekeuzecheck. 
Wij hebben nu zogenaamde matching-

dagen. De aankomende studenten krijgen 
dan een studiekeuzeadvies. Dat mogen 
ze, in de huidige situatie, negeren. Ik 
denk dat dit een bindend advies moet 
worden. Bij een vacature komt de afge-
wezen kandidaat ook niet alsnog gewoon 
fluitend het kantoor binnen lopen om te 
starten met de werkzaamheden waarvoor 
die dan niet is aangenomen. De matching 
is in mijn ogen een goed instrument. De 
match kan goed opgezet worden als de 
motivatie, ambitie en persoonlijkheid van 
de aanstaande student aan bod komen en 
de opleiding een goed profiel heeft van de 
studenten die passen. En uiteraard zijn er 
ook talenten die niet matchen maar wel 
later tot grote hoogte stijgen, maar dat zijn 
de uitzonderingen die de regel bevestigen 
en die komen er met een andere opleiding 
ook wel.
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Het is dus in mijn ogen een goed idee als de 
aankomend student actief deelneemt aan de 
werving en daarbij ook goed begeleid wordt 
door de middelbare school. Iedereen heeft 
gelijke kansen in onze samenleving en het 
is de uitdaging om jezelf te ontwikkelen en 
die kansen te pakken. Vrijheid van keuze 
en invulling van je leven maakt dat hierin 
alles mogelijk is. De maatschappij draagt bij 
door het betalen van de opleiding. Studenten 
mogen zich ook wel meer realiseren dat er 
veel in hen geïnvesteerd wordt en dat dit niet 
geheel vrijblijvend is. 

Daarnaast heb ik nog een persoonlijk aan-
dachtspunt: laten wij eens goed de stofkam 
halen door allerhande opleidingen. Er is een 
wildgroei aan brede en voor elkaar inwis-
selbare bachelor- en masteropleidingen. 
Landelijk wordt door het ministerie gestuurd 
op welke opleiding waar gevestigd is, althans 
voor de bachelorfase. De masterfase wordt 
vrij gelaten. Ik denk dat er veel masters zijn 
die niet winstgevend zijn of opleiden tot een 
niet bestaand beroep. Bijvoorbeeld mijn ei-
gen achtergrond, psychologie. Elke universi-
teit biedt hierin een bachelor aan. Maar laten 
wij eens onderzoeken, en door de marktwer-
king reguleren, welke uitstroomprofielen de 
opleidingen aanbieden en welke masters er 
zijn. Niet elke universiteit hoeft een master 
te hebben die zich bijvoorbeeld richt op de 
psychologie van de veroudering. Zo’n master 
kan prima op één of twee specialistische uni-
versiteiten worden aangeboden, die daarmee 
ook landelijke bekendheid verwerven.

Zo weten aankomende studenten ook voor 
welke studie zij waar moeten zijn. En dan 
heb ik als afsluiter nog een mooie vraag over 
studiekeuze: heeft u in uw keuze rekening 
gehouden met de studiestad?

dr. B. Steunenberg is hoofddocent bij de 
Hogeschool Utrecht.
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door Teun Dekker
Eén van de paradoxen van het onderwijs is 
dat het leerlingen voorbereidt om te func-
tioneren in de samenleving in een omgeving 
die wezenlijk anders is dan die samenleving. 
Nergens is dat duidelijker dan in het burger-
schapsonderwijs. Immers, burgerschapson-
derwijs vindt plaats in de klas, maar moet 
leerlingen in staat stellen mee te doen aan de 
democratie, en in de klas gelden hele ande-
re regels en normen dan in het forum. Dat 
maakt burgerschap een moeilijke opdracht. 
Uit een rapport van de onderwijsinspectie uit 
februari 2018 bleek dat scholen het nog altijd 
lastig vinden om burgerschapsonderwijs 
vorm te geven. Het Parool berichtte begin dit 
jaar dat Amsterdamse leraren-in-opleiding 

juist daarom eerst zelf meer verschillende 
lesmethoden aangeleerd moeten krijgen om 
zo beter burgerschapsonderwijs aan kinde-
ren en jongvolwassenen te kunnen geven. 

Misschien komt dit doordat jongeren op-
leiden tot goede burgers eigenlijk net zo’n 
oxymoron is als mensen verplichten vrij te 
zijn, ze vertellen hoe ze voor zichzelf moe-
ten denken of een groep uitleggen dat ze 
allemaal individuen zijn. Daarom vereist 
burgerschapsonderwijs meer van de docent 
dan onderwijs dat bijvoorbeeld gericht is op 
kennisoverdracht: de docent moet leerlingen 
niet alleen bepaalde feiten of vaardigheden 
aanleren, maar ze ook in staat stellen om 
zichzelf te ontwikkelen. 

Ander Geluid

Burgerschapsonderwijs. De docent en het 
democratische gesprek 
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Dat is moeilijk omdat iedere leerling een 
eigen ontwikkeling doormaakt. De docent 
kan dus niet volstaan met het volgen van 
een vooraf opgesteld lesplan, maar moet met 
de leerling een reis beginnen waarvan de 
bestemming ongewis is, maar in ieder geval 
buiten het onderwijs ligt.  
   
Het democratisch gesprek
Desondanks is het wel van groot belang 
aandacht te besteden aan burgerschap in het 
onderwijs. Het centrale idee van democra-
tie is collectieve zelfbeschikking: een groep 
mensen die samenleven in een maatschappij 
en die de samenleving gezamenlijk vorm-
geven en, via volksvertegenwoordigers en 
ministers of andere vormen van zeggen-
schap en participatie, besturen. Om dat te 
doen, moeten burgers deel kunnen nemen 
aan een democratisch gesprek. Dat is een 
bijzonder soort gesprek, waarin mensen 
met verschillenden opvattingen en belangen 
samen beslissingen nemen over de toekomst 
van de samenleving. Een dergelijk gesprek is 
iets anders dan een debatwedstrijd, waarin 
het erom gaat elkaar af te troeven, onder 
het motto dat wat de één verliest, de ander 
wint. Het is juist een gezamenlijke zoektocht 
naar oplossingen die voor de samenleving 
als geheel werken, en die recht doen aan de 
belangen en perspectieven van iedereen. 
Alleen dan is democratie meer dan het recht 
van de sterksten, maar juist een gemeenschap 
van gelijken die gezamenlijk vormgeven aan 
hun vrijheid.

Hoe meer eisen we stellen aan de invulling 
van burgerschap, hoe verder we af komen te 
staan van de individuele vrijheid om op ei-
gen wijze invulling te geven aan burgerschap. 
Burgerschap moet allereerst een inclusief 
begrip zijn. Hoe strenger de eisen, hoe enger 
het begrip ‘een goede burger’ gedefinieerd 
wordt en hoe minder mensen aan die eisen 
willen of kunnen voldoen. Terughoudend-
heid is dus geboden bij het formuleren van 
eisen en voorwaarden om invulling te geven 
aan burgerschap, maar dat neemt niet weg 
dat er enige eisen en randvoorwaarden ge-
steld kunnen worden. 

De ingrediënten van het 
democratisch gesprek
Om het democratische gesprek te voeren 
moeten burgers een aantal dingen weten en 
kunnen. Allereerst moeten ze de spelregels 
waarbinnen het gesprek plaatsvindt kennen. 
Het gaat dan om de rechten en plichten van 
de deelnemers, die bepalen wat acceptabel 
gedrag in de samenleving is, en de politieke 
procedures en instellingen die het gesprek 
faciliteren. Daarom moeten leerlingen in het 
onderwijs les krijgen over mensenrechten, de 
grondwet en hoe het staatsbestel in elkaar zit. 

“... Een democratisch gesprek is iets 
anders dan een debatwedstrijd, waar-
in het erom gaat elkaar af te troeven, 
onder het motto dat wat de één ver-
liest, de ander wint ...”
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Lastiger wordt het als we burgerschapson-
derwijs willen invullen door leerlingen te 
leren wat ons als Nederlanders verbindt, en 
wat we met elkaar gemeen hebben. Hoe we 
onze geschiedenis zien en wat de essentie 
van onze cultuur is, zijn sterk aan verande-
ring onderhevig. Iets wat nu nog algemeen 
geaccepteerd is, kan over vijf jaar taboe zijn 
en vice versa. Aangezien burgerschapsonder-
wijs kinderen voorbereidt op de toekomst en 
niemand weet wat in de toekomst gedeelde, 
geaccepteerde tradities zijn, of wat algemeen 
gezien wordt als ‘onze’ cultuur, is het onder-
wijzen van cultuur en tradities als vaststaan-
de feiten ingewikkeld. Het is echter wel van 
belang om leerlingen zich te laten realiseren 
binnen welke politieke gemeenschap, in 
welke demos, het democratisch gesprek 
plaatsvindt.

Om deel te kunnen nemen aan de democra-
tie moeten burgers ook een idee hebben van 

wie ze zijn en wat ze vinden over sommige 
fundamentele maatschappelijke kwesties. Al-
leen dan kunnen ze een bijdrage leveren aan 
het zelfbestuur van de samenleving, al was 
het maar om te weten op wie ze willen stem-
men of om op straat over actuele kwesties 
mee te kunnen praten. Maar om leerlingen 
dit te leren, kunnen docenten niet vertellen 
hoe het zit en ze vragen rijtjes, formules of 
feiten uit hun hoofd te leren. Leerlingen 
moeten zelf bepalen wat ze belangrijk vinden 
en wie ze zijn. De docent kan dat proces 
alleen maar faciliteren. Door verschillende 
perspectieven aan te dragen en te laten zien 
welke levensvisies er allemaal zijn, maar ook 
door leerlingen te leren inzien wat de conse-
quenties van bepaalde waarden en meningen 
zijn. Als een leerling bijvoorbeeld uitspreekt 
dat vrijheid van meningsuiting een onaan-
tastbaar recht is, kan de docent vragen of dat 
dan betekent dat iedereen elkaar ongestraft 
mag beledigen, ‘brand!’ mag roepen in een 
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vol theater, of de Holocaust mag ontken-
nen. Deze vragen dagen de leerling uit diens 
opvatting bij te stellen of de ongemakkelijke 
implicaties te accepteren. Ook kan de docent 
wijzen op andere visies op vrijheid van 
meningsuiting, die wellicht meer aansluiten 
bij de fundamentele intuïtie van de leerling. 
Daarmee wordt die opvatting dieper gewor-
teld en meer van de leerling. Hier wordt de 
rol van de leraar een andere; docenten moe-
ten leerlingen een spiegel voor houden en ze 
zo op zichzelf laten reflecteren. Dat vereist 
het vermogen te improviseren, problemati-
sche implicaties te vinden en alternatieven 
voor te stellen. Bovendien vereist het van de 
docent de moed om standpunten en uitspra-
ken niet te negeren, maar te bevragen en te 
weerleggen – óók als dit leidt tot spanningen 
in het klaslokaal. 

Daarnaast moeten leerlingen, om burgers 
te worden, zich kunnen inleven in anderen. 
Immers, in het democratische gesprek moe-
ten ze de verschillen tussen groepen in de 
samenleving overbruggen, en gezamenlijk de 
samenleving vormgeven. Daarom moet het 
onderwijs leerlingen kennis laten maken met 
hele diverse groepen in de samenleving, en 
hen leren inzien wat bepaalde beslissingen en 
oplossingen van maatschappelijke problemen 
voor gevolgen hebben voor mensen met een 
andere achtergrond. Docenten moeten leer-
lingen kennis laten maken met andere cultu-
ren, godsdiensten en tradities, maar vooral 
ook met elkaar. De leraar is als het ware een 
gastheer aan een gemeenschappelijke tafel, 
die het gezelschap animeert, overeenkomsten 

en verschillen benoemt, en zo mensen in 
elkaar interesseert. 

Het democratisch gesprek leren 
voeren
Maar het belangrijkste onderdeel van bur-
gerschapsonderwijs is leerlingen het demo-
cratisch gesprek te laten voeren en ze zo te 
laten oefenen met het democratisch proces. 
Zoals hierboven beschreven is een democra-
tisch gesprek een bijzonder soort gesprek. 
De doelstelling is niet gelijk te krijgen of te 
winnen, maar oplossingen te vinden voor 
maatschappelijke problemen die niemand 
alleen kan bedenken maar die voor iedereen 
acceptabel zijn. Dat betekent dat deelnemers 
zich niet alleen moeten afvragen wat in 
hun eigen belang is, maar wat in het belang 
van de samenleving als geheel is, waar ze 
weliswaar zelf een onderdeel van zijn, maar 
ook slechts een onderdeel. Natuurlijk bete-
kent dat niet dat je jezelf voortdurend moet 
opofferen voor anderen; de samenleving is 
er juist om individuen in staat te stellen hun 
eigen keuzes te laten maken. Maar het is wel 
noodzakelijk dat we de belangen van ande-
ren meenemen in onze bijdragen aan demo-
cratisch gesprekken. En het betekent ook niet 
dat alles kan: we kunnen in het democratisch 
gesprek niet besluiten de grondwaarden van 
de democratie te negeren of de basisprinci-
pes van de democratie en de fundamentele 
rechten van alle burgers te schenden. Binnen 
die kaders zullen we er met elkaar uit moeten 
komen.
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Zulke gesprekken moet je leren voeren. Dat 
kan door leerlingen al in een vroeg stadium 
te laten reflecteren op hun eigen waarden en 
wensen, ze samen te laten werken, verschil-
lende perspectieven en oplossingen te laten 
bespreken en tot gezamenlijke conclusies te 
laten komen. Daarvoor zullen ze argumenten 
moeten wegen, waarden vergelijken, ver-
schillen van oordeel benoemen en op zoek 
moeten naar gedeelde inzichten. Echter, al-
leen de vaardigheid om het gesprek te voeren 
is niet genoeg. Om in hun latere leven mee te 
doen aan het democratische proces moeten 
leerlingen de waarde ervan inzien. Ze moe-
ten dat gesprek willen voeren. Het onderwijs 
moet ze in het klein laten ervaren wat de 
meerwaarde van een gezamenlijk gedragen 
oplossing is, zodat de leerlingen voor zich-
zelf tot de conclusie kunnen komen dat een 
samenleving waarin het zo goed mogelijk 
met henzelf gaat niet noodzakelijkerwijs de 
beste samenleving is, dat leven in een demo-
cratie kansen biedt die in andere systemen 
niet bestaan en dat de democratie alleen kan 
bestaan als burgers met elkaar verantwoorde-
lijkheid nemen voor de samenleving.

Om leerlingen dat te leren, moeten docenten 
optreden als voorzitter: ze kunnen situaties 
en dilemma’s helder schetsen, een dialoog op 
gang brengen, waarschuwen als het gesprek 
het democratisch karakter dreigt te verliezen, 
leerlingen er op wijzen waar het mis dreigt 
te gaan en complimenten geven als het goed 
gaat. Als dat lukt, kunnen leerlingen een 
gevoel krijgen van hoe een dergelijk gesprek 
kan verlopen en hoe ze daaraan kunnen 

bijdragen. Docenten die er in slagen ech-
te democratische gesprekken tot stand te 
brengen in de klas, kunnen zo leerlingen zich 
laten realiseren hoeveel voldoening het geeft 
om onderdeel van een dergelijke samen-
spraak te zijn, en hen zo een democratische 
mentaliteit meegeven.

Docenten die leerlingen willen voorbereiden 
op het democratisch gesprek moeten allerlei 
rollen vervullen: ze zijn leermeester, voor-
beeld, spiegel, gastheer en voorzitter. Hoe 
verschillend deze rollen ook zijn, ze hebben 
iets gemeen. Als docenten hun werk goed 
doen, dan worden ze onzichtbaar en uitein-
delijk overbodig. Je zou kunnen denken dat 
het tragisch is dat het doel van de docenten 
het overbodig maken van hun docentschap 
is. Maar het is juist prachtig, want zelfs als 
leerlingen hun docenten inhalen, dan hebben 
ze hun docenten nog steeds nodig om voor-
bij te gaan. Daarmee zijn ze, hoe overbodig 
ze ook worden, altijd essentieel. 
 

Prof. Dr. T.J. Dekker is hoogleraar Liberal Arts 
en Sciences Education aan de Universiteit 
Maastricht. Hij is coauteur van een te 
verschijnen publicatie van Mr. Hans van 
Mierlo Stichting (D66) over burgerschap.
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door Ewald van Vliet
Op 11 mei van dit jaar verscheen De Staat 
van het Onderwijs, de jaarlijkse reflectie van 
de Inspectie van het Onderwijs op het onder-
wijs in Nederland over het voorliggende jaar. 
Internationaal gezien behoort Nederland nog 
altijd tot de betere onderwijslanden in de 
wereld. Dat werd ook eerder door de OECD 
(2016) vastgesteld. Er tekenen zich echter 
ontwikkelingen af in het Nederlandse onder-
wijsbestel die tot nadenken stemmen. In De 
Staat van het Onderwijs stelt de Inspectie van 
het Onderwijs vast dat de leerresultaten in 
het funderend onderwijs (basis- en voort-
gezet onderwijs) de laatste twintig jaar zijn 
teruggelopen, bijvoorbeeld op het gebied van 

lezen. Opvallend daarbij is dat de leesresul-
taten sinds 2001 in Nederland gelijk zijn ge-
bleven, of licht gedaald zijn, terwijl in andere 
landen de leesresultaten juist beter werden. 
De Inspectie doet een drietal aanbevelingen 
om het onderwijs weer een impuls te geven, 
die ze schaart onder de koppen: consensus 
over de basis, autonomie benutten en de 
maatschappelijke opdracht bewaken. 

Consensus over de basis
Om met het eerste te beginnen: Nederland 
heeft geen vastgesteld (nationaal) curricu-
lum, zoals dat bijvoorbeeld in het Verenigd 
Koninkrijk wel bestaat of zoals dat voor 
internationale scholen is opgesteld en met 

Modern leraarschap in het funderend 
onderwijs: onderwijs in transitie  

 Onderwijs
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succes wordt toegepast. Natuurlijk kennen 
we in Nederland wel kerndoelen en eindter-
men voor examens, maar scholen genieten 
een grote vrijheid wanneer het gaat om de 
inhoud van het onderwijs. Op zich zouden 
we deze vrijheid kunnen toejuichen, wanneer 
dit zou leiden tot een brede ontwikkeling 
van kinderen en een hoge kwaliteit van de 
leerresultaten voor alle scholen, maar dit 
blijkt evenwel niet het geval. Uit het inspec-
tierapport komt een beeld naar voren van 
grote kwaliteitsverschillen tussen scholen, 
die zich niet louter en alleen laten verklaren 
door verschillen in leerlingenpopulaties. 
Ook bij vergelijkbare leerlingenbestanden is 
een zeer grote spreiding van de leerresulta-
ten waarneembaar. Vooral in het funderend 
onderwijs is dat een zorgwekkende ontwik-
keling, zeker wanneer er wordt geconstateerd 
dat segregatie in het onderwijs steeds verder 
toeneemt. Hoogopgeleide ouders kiezen in 
toenemende mate voor specifieke onderwijs-
kundige concepten, zoals Dalton onderwijs 
of de Vrije School. 

Momenteel wordt in Nederland gewerkt aan 
de herziening van het curriculum voor het 
funderend onderwijs via het programma cur-
riculum.nu, een online platform waar onder-
wijsspecialisten inbreng kunnen leveren voor 
het tot stand te brengen nieuwe curriculum. 
Zoals we in ons polderland gewend zijn, 
praten velen mee over de totstandkoming 
van dit nieuwe curriculum via zogeheten 
ontwikkelteams. Het is nog te vroeg om een 
verwachting uit te spreken over de kwaliteit 
van een curriculum dat op deze manier tot 

stand wordt gebracht, maar zoals vaker in het 
onderwijs, wordt internationale wetenschap-
pelijke kennis over de inhoud en opbouw van 
een curriculum slechts in beperkte mate be-
nut. Als het curriculum op deze wijze wordt 
vormgegeven, raakt het Nederlandse onder-
wijs mogelijk nog verder achterop bij andere 
landen. In het recente verleden is gebleken, 
dat landen die een duidelijk omschreven en 
wetenschappelijk onderbouwd curriculum 
hanteren, zoals bijvoorbeeld Singapore, snel 
verbetering in leerresultaten zien.

Benutten van autonomie
Het tweede punt dat door de Inspectie wordt 
aangedragen voor het verbeteren van het 
onderwijs is het benutten van autonomie. In 
het eerdergenoemde rapport van de OECD 
werd ook reeds op dit punt gewezen. Aan-
bevelingen 10 en 11 uit de OECD Reviews 
worden samengevat onder de kop: ‘Enhance 
the accountability and capacity of school 
boards and rebalance their authority’ (OECD 
2016, 146). Enerzijds wordt gewezen op het 
belang van professionalisering van leraren en 
schoolleiders, waarbij op schoolniveau doel-
gericht wordt gewerkt aan een constante ver-
betercultuur, terwijl op bestuursniveau meer 
aandacht moet komen voor kwaliteitsbeleid 
en transparantie over het gevoerde kwali-
teitsbeleid en de daarbij behaalde onder-
wijsresultaten. De laatste jaren zijn nieuwe 
programma’s, zoals leerKRACHT, populair 
geworden. Het gaat hierbij om een aanpak 
gericht op het verbeteren van werkplezier 
bij leraren en het vergroten van kansen voor 
leerlingen om zodoende de kwaliteit van het 
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onderwijs te verbeteren (Stichting Leer-
kracht 2018). Uit het landelijke succes van dit 
programma kan worden afgeleid dat er op 
schoolniveau grote behoefte bestaat aan een 
gestructureerde aanpak van kwaliteitsont-
wikkeling, waarbij de professionalisering van 
de leraar centraal staat.

Op het gebied van transparantie valt nog veel 
te verbeteren in het onderwijs. Een simpele 
verplichting als het online plaatsen van het 
jaarverslag door alle schoolbesturen wordt 
tot op de dag van vandaag door een groot 
aantal schoolbesturen niet nageleefd. Dit jaar 
is het ministerie begonnen met het plaatsen 
van een online dashboard, waarin baten en 
lasten van alle Nederlandse schoolbesturen 
transparant en openbaar zijn gemaakt (DUO 
2018). Via de websites van de Inspectie van 
het Onderwijs en Scholen op de kaart zijn 
resultaten van scholen niet alleen openbaar, 
maar kunnen die ook met elkaar worden 
vergeleken. Deze toenemende transparantie 
leidt er toe dat de kwaliteit van scholen en 
leraren beter met elkaar kan worden vergele-
ken en ouders nadrukkelijk gebruik kunnen 
maken van deze gegevens bij de keuze van en 
hun oordeel over de school van hun kinde-
ren (PO Raad 2018).

Maatschappelijke opdracht
De derde aanbeveling van de Inspectie richt 
zich op de maatschappelijke opdracht van 
het onderwijs. In De Staat van het Onderwijs 
van een jaar geleden wees de Inspectie (2017) 
al op de toenemende kansenongelijkheid in 
het Nederlandse onderwijs. 

“... Op het gebied van transparantie 
valt nog veel te verbeteren in het on-
derwijs. Een simpele verplichting als 
het online plaatsen van het jaarver-
slag door alle schoolbesturen wordt 
tot op de dag van vandaag door een 
groot aantal schoolbesturen niet 
nageleefd ...”

Dit jaar wees de Inspectie op de toenemende 
segregatie en de grote (kwaliteits)verschillen 
die er bestaan tussen scholen. Kansenonge-
lijkheid is uiteraard geen nieuw thema. Van 
oudsher is het onderwijs een van de be-
langrijkste emancipatoire instrumenten om 
kinderen zoveel mogelijk kansen te bieden 
op een goede toekomstige positie in onze 
samenleving. Dat verschillen in opleiding-
sniveau, arbeidservaring, financiële positie 
en taalbeheersing van ouders leiden tot 
verschillende startposities van kinderen, zal 
niemand verbazen. Dat deze verschillen aan 
het toenemen zijn, is evenwel verontrustend, 
zo constateert ook de Inspectie in De Staat 
van het Onderwijs. Zeker wanneer we dit in 
samenhang beschouwen met de toenemende 
segregatie in het onderwijs en de grote 
(kwaliteits)verschillen tussen scholen. 

Grote verschillen in kwaliteit tussen 
scholen
De vrijheid van schoolkeuze is in Nederland 
een belangrijke verworvenheid. Ouders 
kunnen daarbij een school kiezen die past 
bij hun onderwijskundige en denominatieve 
voorkeur. Hierbij moeten alle ouders er even-
wel op kunnen rekenen dat de kwaliteit van 
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scholen in orde is. Dat laatste is niet altijd het 
geval. Hoewel het aantal zwakke scholen het 
laatste decennium fors is afgenomen, is de 
spreiding van leerresultaten onder scholen 
met een vergelijkbare leerlingenpopulatie in 
Nederland opvallend groot. Hier spelen dus 
andere factoren dan de samenstelling van 
groepen leerlingen een rol, zoals de kwali-
teit van de leraren en de schoolleiding, een 
heldere focus op onderwijskwaliteit en de 
kwaliteit van het schoolcurriculum, inclusief 
het gebruik van de juiste lesmethoden. 

Werkdruk en arbeidsvoorwaarden 
voor leraren
Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de 
rol van leraren binnen het funderend onder-
wijs? De laatste jaren constateren we een toe-
nemende onrust onder leraren: de salariëring 
wordt te laag bevonden en de werkdruk te 
hoog. Met het oog hierop heeft het kabinet 
430 miljoen euro vrijgemaakt voor maatre-
gelen ter beperking van de werkdruk en 270 
miljoen euro voor verhoging van de sala-
rissen. Afgezet tegen de eis van de bonden 
van een bedrag van 900 miljoen euro zullen 
stakingen ook na de zomervakantie naar 
verwachting doorgaan. Ook in het voort-
gezet onderwijs neemt de roep om minder 
lesuren toe. Daarbij wordt de vergelijking 
met het buitenland veelvuldig genoemd. Uit 
onderzoek blijkt ook dat de Nederlandse 
leraar verhoudingsgewijs veel contacturen 
met leerlingen heeft en daarmee qua pro-
ductiviteit ver boven het OECD-gemiddelde 
zit (Algemene Onderwijsbond 2017, 36-37). 
In objectieve zin is de werkbelasting voor 

Nederlandse leraren in zowel primair als 
voortgezet onderwijs relatief hoog, wanneer 
afgemeten aan contacturen met leerlingen. 
Daar komt bij dat al sinds 1999 is geconsta-
teerd dat de maatschappelijke eisen die aan 
het onderwijs worden gesteld, toenemen 
(Bronneman-Helmers 1999).

Met de invoering van Passend Onderwijs 
heeft de wetgever de zorgplicht voor leerlin-
gen die extra ondersteuning nodig hebben 
bij scholen gelegd en zijn samenwerkingsver-
banden in het leven geroepen om op regio-
naal niveau een dekkend aanbod voor alle 
leerlingen te waarborgen. Deze ontwikkeling 
heeft bijgedragen aan de noodzaak tot verde-
re professionalisering van het vak van leraar, 
waarbij specifieke vaardigheden om leerlin-
gen met uiteenlopende hulpvragen adequaat 
te kunnen begeleiden, aan belang winnen. 
De roep om academisch opgeleide leraren in 
het primair onderwijs neemt de laatste jaren 
dan ook toe, evenals de vraag naar meer pe-
dagogisch-didactische vaardigheden gericht 
op differentiatie in het voortgezet onderwijs. 
De veronderstelde positieve effecten van 
hogere kwaliteitseisen voor leraren blijken 
niet in alle gevallen het beoogde resultaat op 
te leveren. Zo was de verwachting dat de in 
2015 ingevoerde hogere eisen voor instroom 
van Pabo-studenten zouden leiden tot een 
kwalitatief hogere instroom van havisten en 
vwo’ers. Uit onderzoek van Tilburg Univer-
sity en CAOP is gebleken dat de cijfers van 
studenten die instromen niet hoger zijn dan 
voor de maatregel (Cörvers & Van der Meer 
2018).
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Ouders en leerlingen als 
onderwijsconsumenten
Met name hoger opgeleide ouders stellen 
alles in het werk om schoolprestaties van 
hun kinderen te bevorderen en daarmee 
de kansen op een hogere vervolgopleiding 
veilig te stellen. Uit een peiling van CNV 
en EenVandaag in maart van dit jaar bleek 
dat maar liefst driekwart van de leraren zich 
onder druk gezet voelt door ouders om het 
schooladvies voor het voortgezet onderwijs 
aan te passen (EenVandaag 2018). In 21 pro-
cent van de gevallen in de onderzochte groep 
hadden leraren als gevolg van deze druk 
daadwerkelijk het advies aangepast. Ouders 
stellen zich steeds meer op als veeleisende 
consumenten van onderwijsinstellingen en 
steeds minder als gezamenlijke opvoedings-
partners. 

Dit komt ook tot uiting in de sterke toename 
van schaduwonderwijs (De Geus & Bisschop 
2017), alle vormen van onderwijs(onder-
steuning) buiten school die door ouders 
worden ingekocht. Met name hoog opgeleide 
ouders blijken extra ondersteuning voor hun 
kinderen in te huren. Het effect hiervan is 
dat kansenongelijkheid en segregatie tussen 
leerlingen toenemen.

De digitale onderwijstransitie
Een andere trend die grote impact heeft op 
het vak van de leraar is de transitie van line-
aire lesinhouden via boeken en werkschrif-
ten naar modulaire lesinhouden via digitale 
elektronische leeromgevingen. Met name in 
het wetenschappelijk onderwijs en het hoger 

beroepsonderwijs zijn digitale leeromgevin-
gen als Canvas en Blackboard niet meer weg 
te denken. Digitale leeromgevingen in het 
funderend onderwijs doen langzaam maar 
zeker hun intrede, met Snappet als markt-
leider in het primair onderwijs. Op korte 
termijn zijn de gevolgen voor het onderwijs 
beperkt, omdat veelal nog wordt gewerkt vol-
gens het leerstofjaarklassenmodel, maar voor 
de lange termijn moeten de gevolgen voor 
het onderwijs niet worden onderschat. Door 
de komst van modulaire onderwijsinhou-
den in een webbased digitale leeromgeving 
kunnen leerlingen tijd- en plaatsonafhanke-
lijk werken aan een gepersonaliseerd cur-
riculum, waarbij beperkingen die nu veelal 
worden ervaren in tijd, volgorde en inhoud 
van de lesstof, worden weggenomen. 

In het advies van de Taskforce Kinderopvang 
en Onderwijs werd recentelijk gepleit voor 
de invoering van een digitaal leerlingendos-
sier in navolging van het digitaal patiënten-
dossier in de zorgsector (Bos, De Wilde & 
Vuijsje 2017). Net als in de zorg werd name-
lijk geconstateerd dat verschillende professi-
onals die zich bezighouden met het begelei-
den van leerlingen niet, of in onvoldoende 
mate, beschikken over de juiste gegevens 
om kinderen zo effectief mogelijk te helpen. 
Dit geldt in het bijzonder voor leerlingen die 
extra zorg behoeven en bij de overstap van 
leerlingen naar een andere school. Met de 
invoering van een digitaal leerlingendossier 
ontstaat voor onderwijsprofessionals, ouders 
en kinderen een veel nauwkeuriger beeld 
van de ontwikkeling op grond van langdu-
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rig behaalde leerresultaten in relatie tot een 
transparant curriculum. Als gevolg van deze 
ontwikkeling zal het belang van summatieve 
(prestatiegerichte) toetsen de komende jaren 
afnemen en het belang van formatieve (ont-
wikkelingsgerichte) toetsen toenemen. Op 
termijn zal het belang van toetsen wellicht 
volledig kunnen verdwijnen, wanneer op 
leerdoelniveau volledig inzicht bestaat in het 
kennisniveau en de competenties van leerlin-
gen en dit via een digitaal (leerling)portfolio 
inzichtelijk is. 

“... Ouders stellen zich steeds meer 
op als veeleisende consumenten 
van onderwijsinstellingen en steeds 
minder als gezamenlijke opvoedings-
partners ...”

Nog interessanter wordt het wanneer derge-
lijke modulaire leerlijnen worden gecombi-
neerd met toepassingen op het gebied van 
learning analytics en kunstmatige intelligen-

tie (vgl. Lee 2017). In het huidige onderwijs 
worden leerlijnen meestal vastgesteld op 
basis van lesmethoden en het inzicht van 
leraren. Door systematisch data te analyseren 
ontstaat een nauwkeuriger beeld van de ont-
wikkeling van leerlingen, maar ook over de 
effectiviteit van les- en instructiemethoden, 
niet alleen op nationaal niveau, maar we-
reldwijd. Hierdoor kan in de toekomst, veel 
meer dan nu het geval is, maatwerk worden 
geleverd aan kinderen. De komende jaren zal 
voor deze analyse de rol van een leraar nog 
onmisbaar zijn, maar naarmate de kwaliteit 
van learning analytics en de toepassing van 
kunstmatige intelligentie toenemen, zal de 
rol van leraar meer dan nu het geval is een 
pedagogische worden en in mindere mate 
een didactische. 

Uiteindelijk kan dit ook consequenties heb-
ben voor het organisatiemodel van scho-
len. Waar nu nog leerlingen klassikaal zijn 
ingedeeld op basis van leeftijd, zullen meer 
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mogelijkheden ontstaan om leerlingen maat-
werk te bieden op basis van aanleg, ervaring 
en behaalde resultaten. Nieuwe organisatie-
modellen zullen dan ook hun intrede doen. 
Het huidige lerarentekort kan daarbij een 
katalysator zijn om versneld tot dergelijke 
herzieningen van onderwijsconcepten te 
komen.

Van aanbodgestuurd naar vraag-
gestuurd onderwijs
De eerste leerplichtwet werd in 1900 in 
Nederland aangenomen en trad op 1 januari 
1901 in werking. In Nederland is de leer-
plicht een succesvol instrument gebleken, 
waardoor een ruim, gevarieerd en kwalitatief 
hoogwaardig aanbod aan onderwijsvoor-
zieningen is ontstaan, zowel op basis van 
denominatie, als op basis van onderwijskun-
dige concepten. Tegelijkertijd heeft het Ne-
derlandse onderwijs sterke kenmerken van 
een aanbodgestuurde sector. Leerlingen zijn 
doorgaans ingedeeld op leeftijdsniveau en 
vanaf het twaalfde levensjaar ook op onder-
wijsniveau. Vakanties worden collectief op 
hetzelfde moment ingeroosterd en resultaten 
worden op basis van summatieve toetsen 
beoordeeld en gerapporteerd aan ouders.
Het gevolg hiervan is dat de aandacht vooral 
is uitgegaan van gemiddelde resultaten van 
groepen leerlingen. Ook de kwaliteitsoor-
delen van scholen door de Inspectie van 
het Onderwijs worden op grond van deze 
gemiddelde resultaten beoordeeld. Deze 
collectieve benadering heeft geleid tot een 
gemiddeld hoog niveau van het Nederlandse 
onderwijs, maar heeft tegelijkertijd ertoe 

bijgedragen dat leerlingen die extra zorg of 
begeleiding nodig hebben in het Nederlandse 
onderwijsbestel kwetsbaar blijken. Dat geldt 
zowel voor kinderen met leerachterstanden 
die in het kader van Passend Onderwijs extra 
begeleiding nodig hebben, maar net zo zeer 
voor hoogintelligente kinderen. 

De roep om meer maatwerk voor leerlingen 
in het onderwijs wordt dan ook steeds luider 
gehoord. Meer dan voorheen wordt van le-
raren verwacht dat zij kunnen differentiëren 
in het onderwijsaanbod aan leerlingen. Zo 
is binnen de VO Raad, de sectororganisatie 
voor het voortgezet onderwijs, de discussie 
gevoerd over de invoering van een maat-
werkdiploma, waarbij het voor leerlingen 
mogelijk wordt om vakken op verschillende 
niveaus af te ronden. 

“... Wil het onderwijs de aansluiting 
met ontwikkelingen in de samenle-
ving behouden, dan is doelgerichte 
innovatie noodzakelijk ...”

In het regeerakkoord is opgenomen dat er 
experimentele ruimte komt voor zogenaam-
de 10-14 scholen, een samenwerkingsvorm 
tussen basisscholen en scholen voor voort-
gezet onderwijs, om een meer geleidelijke 
overgang voor kinderen mogelijk te maken.  
Experimenten, zoals met flexibele onderwijs-
tijden, luiden een nieuwe ontwikkeling van 
meer flexibiliteit en maatwerk in het onder-
wijs in. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld 
mogelijk onderwijs in de zomervakantie te 
verzorgen en op andere momenten in het 
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jaar met vakantie te gaan. Vraaggestuurd in 
plaats van aanbodgestuurd dus, passend bij 
de flexibilsering van de arbeidsmarkt. De 
persoonlijke ontplooiingsmogelijkheden van 
kinderen krijgen daarbij meer aandacht. De 
focus verschuift van het verhelpen van mo-
gelijke achterstanden in het onderwijs naar 
het identificeren en ontwikkelen van talenten 
die kinderen hebben. Voor leraren betekent 
dit meer aandacht voor het individu in het 
onderwijs.

Liberale visie op onderwijs
Het heeft vanuit liberale kring de laatste 
jaren ontbroken aan een sterke visie op 
onderwijs. Het huidige aanbodgerichte en 
uniforme onderwijsbestel past niet meer 
binnen het huidige tijdgewricht van maat-
werk en flexibilisering. Onderwijs moet in 
staat zijn ieder kind het juiste maatwerk te 
bieden en, indien noodzakelijk, extra zorg te 
leveren voor leerlingen die dat nodig heb-
ben. Kinderen die vooral met hun handen 
willen werken, moeten hiertoe alle kansen 
worden geboden. Kinderen die juist hoogin-
telligent of hoogbegaafd zijn, moeten extra 
uitdagingen geboden krijgen die passen bij 
hun bijzondere talenten. De ‘one size fits 
all’-mentaliteit moet plaatsmaken voor een 
maatwerkbenadering van leerlingen, waarbij 
niet de vergelijking met prestaties van andere 
kinderen centraal moet staan, maar het 
ontwikkelen van de verschillende talenten 
van kinderen. Tegelijkertijd moeten sterke 
verworvenheden van het huidige onderwijs, 
zoals het bijbrengen van basiskennis, maat-
schappelijke en sociale vaardigheden worden 

behouden. De collectieve vrije dagen in het 
onderwijs kunnen dan ook plaatsmaken voor 
flexibele vakantiedagen, zodat die veel beter 
aansluiten bij de huidige arbeidsmarkt.

Modern leraarschap: onderwijs in 
transitie
De maatschappelijke eisen die aan het onder-
wijs worden gesteld, veranderen snel. Ont-
wikkelingen op het gebied van samenstelling 
van de bevolking, snelle technologische 
veranderingen, een ingrijpend veranderende 
arbeidsmarkt, internationalisering en het 
belang van een leven lang leren maken dat 
het onderwijs zich aan deze veranderende 
omstandigheden moet aanpassen. Wil het 
onderwijs de aansluiting met ontwikkelingen 
in de samenleving behouden, dan is doelge-
richte innovatie noodzakelijk. Van leraren 
mag worden verwacht dat zij door blijvende 
professionalisering en het delen van ken-
nis bijdragen aan deze ontwikkelingen. 
Van oudsher is het onderwijs niet de meest 
innovatieve sector. Wil Nederland ook in de 
toekomst daadwerkelijk een kenniseconomie 
blijven dan is de transitie van een aanbodge-
stuurd, naar een hoogwaardig, uitdagend en 
gedifferentieerd vraaggestuurd onderwijs-
aanbod noodzakelijk. Een herbezinning op 
de rol van leraar als onderwijsprofessional 
zal de komende jaren hierbij een belangrijke 
voorwaarde voor succes blijken. 

E.H. van Vliet is voorzitter van het College 
van Bestuur van Stichting Lucas Onderwijs, 
een schoolbestuur voor primair- en voortgezet 
onderwijs.
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door Marjolein Moonen en Carien 
Verhoeff
Het hoger beroepsonderwijs (hbo) kent een 
diverse studentpopulatie met verschillende 
onderwijsbehoeften, soms botsende waarden 
en wisselend studiesucces. Hogescholen heb-
ben de ambitie om alle studenten tijdig voor 
te bereiden op de uitoefening van een beroep 
in een liberaal-democratische samenleving. 
De Haagse Hogeschool formuleert dit bon-
dig: ‘Elke afgestudeerde verlaat De Haagse 
Hogeschool als wereldburger’. 

Wij benaderen diversiteit in een inclusieve 
leeromgeving als motor voor een lerende en 
ontwikkelende hogeschool. Van docenten 
en onderwijsmanagers mag immers worden 
verwacht dat zij over de grenzen van de eigen 

professie heen kijken en zich actief bemoeien 
met hoe de hogeschool, als mini-samenle-
ving, maatschappelijke vraagstukken beant-
woordt. Zij dienen wereldburgerschap collec-
tief en actief uit te dragen. De voorbeeldrol 
die zij op dit gebied binnen de leeromgeving 
vervullen, is hierbij cruciaal. Anders blijft het 
bij beleid en mooie woorden. Voor de reali-
satie van een inclusieve leeromgeving binnen 
het hoger onderwijs zijn inclusieve waarden, 
morele moed en gedeeld leiderschap dan ook 
een vereiste!

De maatschappelijk opdracht van het 
hbo
Elke hogeschool dient een essentiële bijdra-
ge te leveren aan de ontwikkeling van de 
samenleving. Dit doen hogescholen door 

Het opleiden van wereldburgers in het hoger 
onderwijs: een maatschappelijke opdracht voor álle 
spelers binnen de leeromgeving
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onderwijs te verzorgen, praktijkgericht 
onderzoek te verrichten en opgedane kennis 
aan de maatschappij beschikbaar te stellen. 
Door ontwikkelingen zoals digitalisering en 
robotisering vervagen grenzen en neemt in-
dividualisering toe. Hiermee heeft het hbo de 
aanvullende opdracht gekregen om professi-
onals op te leiden die succesvol kunnen zijn 
in een globaliserende wereld.

Dit wordt in de strategische visie HBO 2025 
Wendbaar en Weerbaar van de Vereniging 
Hogescholen expliciet aan de orde gesteld: 
‘Globalisering, interculturele en soms ook 
interreligieuze verschillen zijn kenmerkend 
voor de huidige wereld en studenten moeten 
leren niet alleen als hoogwaardig professio-
nal maar ook als verantwoordelijke burger 
in de wereld te functioneren’ (Vereniging 
Hogescholen 2015, 18).

Voor een hogeschool in de Randstad is 
diversiteit tegenwoordig een gegeven: de 
samenleving is in de afgelopen decennia 
sterk veranderd als het gaat om de culturele 
achtergrond van de bevolking. Steeds meer 
hebben hbo’ers verschillende sociaaleco-
nomische, culturele, religieuze en etnische 
achtergronden. Studenten moeten bewust 
leren omgaan met deze diversiteit. Dit is 
niet alleen nodig om later als verantwoorde-
lijke burger en hoogwaardige professional 
te kunnen functioneren, maar ook om de 
hogeschool een gemeenschap te laten blijven 
die gestoeld is op respect, verdraagzaamheid 
en de wil om van elkaar te leren. Studenten 
moeten zich thuis voelen op een hogeschool, 

zich gekend weten en bij een gemeenschap 
horen (Vereniging Hogescholen 2015, 14).

Uit onderzoek blijkt dat vraagstukken die in 
de samenleving spelen rond diversiteit ook 
in het Nederlandse onderwijs zichtbaar zijn. 
Het onderwijs kan immers worden be-
schouwd als een mini-samenleving (vgl. De 
Jong 2017; De Winter 2018). Alle studenten 
worden geacht in een liberale democratie 
samen te leven, individueel en collectief te 
leren, zich te ontwikkelen en maatschappelijk 
meerwaarde te creëren. Juist hier ligt mis-
schien wel de belangrijkste opdracht voor het 
hoger onderwijs. 

“... studenten worden geacht in een 
liberale democratie samen te leven, 
individueel en collectief te leren, zich 
te ontwikkelen en maatschappelijk 
meerwaarde te creëren. Juist hier ligt 
misschien wel de belangrijkste op-
dracht voor het hoger onderwijs ...” 

Een diverse studentenpopulatie kan binnen 
hogescholen namelijk leiden tot gescheiden 
werelden waarin eigen opvattingen en voor-
oordelen bevestigd worden en polarisatie kan 
blijven bestaan (Kleijwegt 2016). Integratie 
is geen vanzelfsprekendheid. Zo komt het 
voor dat verschillende studenten met de-
zelfde achtergrond subgroepen vormen. Als 
dat gebeurt, lopen we een kans mis. In onze 
optiek kan diversiteit de leeromgeving juist 
versterken. Het op constructieve wijze leren 
omgaan met diversiteit binnen het hoger on-
derwijs kan namelijk van grote betekenis zijn 



LIBERALE REFLECTIES  |  Juli 2018 22

voor het leren participeren in een democrati-
sche samenleving.

Wereldburgerschap staat al geruime tijd hoog 
op de onderwijsagenda. In 2005 formuleerde 
de Onderwijsraad dat het onderwijs onder 
meer als doel moet hebben ‘het ontwikkelen 
van kennis en vaardigheden bij studenten, 
leerlingen en docenten waardoor ze bereid 
en in staat zijn tot samenwerken en samenle-
ven met personen en instellingen van buiten-
landse komaf en situering, in Nederland of 
in een ander land’ (Onderwijsraad 2005, 16). 
Een veel gebruikte definitie van wereldbur-
gerschap die hier naadloos op aansluit is die 
van Carabain, Van Gent en Droogstoppel. Zij 
definiëren wereldburgerschap als een uiting 
van ‘gedrag dat recht doet aan de principes 
van wederzijdse afhankelijkheid in de wereld, 
de gelijkwaardigheid van mensen en de ge-
deelde verantwoordelijkheid voor het oplos-
sen van mondiale vraagstukken’ (Carabain, 
Van Gent en Droogstoppel 2012, 30). 

Wat ons betreft raakt de diversiteitsopgave 
dan ook het waarderen en benutten van 
verschillen van alle studenten. Niets doen is 
geen optie. Het hbo heeft een maatschappe-
lijke opdracht die ze met beide handen dient 
op te pakken.

De benadering van de Haagse Hoge-
school: Let’s Change
De Vereniging Hogescholen benadrukt dat 
afgestudeerde hbo’ers vakbekwaam moe-
ten zijn, op de hoogte zijn van de nieuwste 
kennis en ontwikkelingen en over de juiste 

vaardigheden beschikken. Ze voelen zich 
betrokken bij de samenleving en de mensen 
om hen heen, waarbij ze hun plek vinden 
in allerlei sociale verbanden en, bovenal, de 
democratische samenleving. Tegelijkertijd 
zijn ze zelfbewust en onafhankelijk in doen 
en denken. 

De Haagse Hogeschool heeft in lijn met de 
ambities van de Vereniging Hogescholen 
in 2017 een nieuw onderwijskader vastge-
steld. Hierin staan drie principes centraal: 
elke afgestudeerde verlaat De Haagse Hoge-
school als wereldburger, het onderwijs wordt 
gekenmerkt door inclusiviteit en is active-
rend, uitdagend en studeerbaar (De Haagse 
Hogeschool 2017). Iedere opleiding wordt 
geacht dit nieuwe onderwijskader in 2020 te 
hebben gerealiseerd binnen de leeromgeving 
en het curriculum. De ambitieuze titel van 
het visiedocument is: Let’ s change. you. us. 
the world. 

De hogeschool beschouwt de diversiteit van 
haar studenten als een uitdaging die waarde 
toevoegt aan het onderwijs. Deze toegevoeg-
de waarde ontstaat als er omstandigheden 
worden gecreëerd waarin studenten en 
docenten elkaar werkelijk ontmoeten. Dit 
vraagt om een inclusieve onderwijsbenade-
ring die diversiteit erkent, participatie van 
elke student mogelijk maakt, fysieke be-
lemmeringen zoveel mogelijk wegneemt en 
aansluit op leerbehoeften en voorkeuren (De 
Haagse Hogeschool 2017).
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Het visiedocument Let’s change kan rekenen 
op breed draagvlak. Studenten, medewerkers 
en vertegenwoordigers uit het werkveld zijn 
door het College van Bestuur van de Haag-
se Hogeschool uitgenodigd een bijdrage te 
leveren aan de totstandkoming van de visie. 
Het document is inspirerend, richtinggevend 
en laat tegelijkertijd aan opleidingen genoeg 
ruimte hieraan zelf kleur en betekenis te 
geven. Ook de ondersteunende condities en 
enthousiasmerende steun vanuit de top zijn 
aanwezig. Een inspirerende hogeschool in 
een bruisende stad! 

Wie goed kijkt ziet binnen de leeromgeving 
echter wel verschillen tussen opleidingen. 
Wat maakt dat de ene opleiding zich in lijn 
met deze nieuwe visie in rap tempo ontwik-
kelt terwijl aandacht voor wereldburgerschap 
in andere opleidingen lastiger van de grond 
komt? En wat is de rol van de diverse spelers 
in deze ontwikkeling – docenten en onder-
wijsmanagers?

Onderwijsontwikkeling en -innovatie zijn 
onder meer afhankelijk van individuele- en 
collectieve leerprocessen binnen docenten-
teams en het onderwijsmanagement. Ver-
nieuwen gaat om meer dan het op papier 
stellen van vernieuwingsvoorstellen. Die 
voorstellen moeten ook worden ingepast in 
de zich ontwikkelende praktijkkennis (Bol-
huis 2001). Het doel van onderwijsprofessi-
onals is om binnen de school op duurzame 
wijze individueel en samen te leren om het 
onderwijs aan studenten en de resultaten van 
studenten te verbeteren (Verbiest 2008). 

Dit perspectief op onderwijsinnovatie 
toont dat niet zozeer de objectieve onder-
wijsstructuur bepalend is voor het omgaan 
met veranderingen, maar dat met name de 
betekenisgeving van leerkrachten en mana-
gers hier belangrijk zijn. Naast aandacht voor 
individuele betekenisgeving van docenten 
moet er ook belangstelling zijn voor de 
ondersteunende culturele aspecten van de 
professionele leergemeenschap. Die belang-
stelling komt vooral tot stand door interac-
ties in de school tussen alle betrokken spelers 
in de onderwijsomgeving en het creëren 
van condities die leerkrachten ondersteunen 
(Vandenberghe 2002).

Inclusiviteit binnen de leeromgeving
Een inclusieve onderwijsbenadering is mede 
afhankelijk van de mate waarin er sprake 
is van een inclusieve cultuur binnen op-
leidingen. De opleidingen zijn immers de 
leeromgeving voor docenten en studenten. 
Vanuit de cultuur binnen die leeromgeving 
zal een inclusieve onderwijsbenadering vorm 
moeten krijgen. Veel docenten herkennen 
zich echter vanwege de toegenomen diversi-
teit niet (meer) in de studenten die zij binnen 
hun opleiding ontmoeten. Zo stelt socioloog 
Iliass el Hadioui dat de meeste docenten een 
witte middenklasse-achtergrond hebben 
op basis waarvan ze zich moeilijk kunnen 
inleven in de vraagstukken van in de Rand-
stad veelal door straatcultuur gesocialiseerde 
jongeren (Hadioui 2017). 

Als gevolg kan er handelingsverlegenheid bij 
docenten ontstaan. Studenten zijn 
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immers geen onbeschreven blad en nemen 
hun eigen ervaringen mee naar de klas. 
Docenten weten niet waar ze rekening mee 
moeten houden bij het verschaffen van 
onderwijs. Het uitwisselen van de diverse 
ervaringen van studenten versterkt daarom 
de leeromgeving.

“... Groepen zijn zo divers dat het 
moeilijk is er les aan te geven, hoe ga 
je daarmee om zodat iedereen goed 
kan meekomen? We moeten zelf het 
goede voorbeeld geven, inclusiviteit 
verwerken in didactische vaardighe-
den en verschillen meer waarderen 
en benutten  ...” (Moonen 2018)

Bij hogescholen waar sprake is van een 
inclusieve pedagogiek staat de eigen inbreng 
van studenten centraal. Interactie, het delen 
van kennis, een persoonlijke benadering, 
studenten de ruimte bieden om op hun eigen 
manier te leren en hen hierin te faciliteren, 
zijn belangrijke kenmerken (Smeets 2017). 

Frank Tuitt (2012), rector van de universiteit 
van Denver, pleit ervoor dat leren het beste 
in dialoog vorm kan krijgen. Een klaslokaal 
werkt als een democratie waarin leerlingen 
ideeën onderzoeken, uitwisselen en samen 
leren. Ook de Utrechtse pedagoog Micha 
de Winter (2018) benadrukt het belang van 
een maatschappelijke opvoeding en sociale 
verbondenheid. Hij stelt dat er sprake is van 
een pedagogische civil society waarin volwas-
senen zoals ouders en professionals verant-
woordelijk zijn voor de opvoeding. Kern-
waarden als solidariteit, gelijkwaardigheid 
en tolerantie, evenals vrijheid, verantwoor-
delijkheid en respect voor verschillen spelen 
hierbij een belangrijke rol. Als kinderen 
ervaren dat ze deel uitmaken van een groep, 
worden gezien en ergens terecht kunnen, 
leren ze dat het belangrijk is om rekening 
te houden met anderen en dat iedereen 
gehoord moet worden. Volgens De Winter 
ervaren kinderen op deze manier al heel 
vroeg wat het betekent om in een democratie 
te leven. Hij benadrukt het belang van hoop 
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en optimisme en niet alleen voor hun indivi-
duele ontwikkeling: ook de samenleving zit 
te springen om hoopvolle en optimistische 
burgers die met elkaar wat van het leven en 
de wereld willen maken. Leerlingen vormen 
volgens De Winter de motor van maatschap-
pelijke ontwikkeling (De Winter 2017). 

Inclusief onderwijs gaat dus uit van ‘de 
erkenning van verschillen tussen studen-
ten. De ontwikkeling van een inclusieve 
leeromgeving gaat dan ook gepaard met het 
verminderen van uitsluitingsmechanismen 
die volledige participatie van alle studenten, 
docenten en andere medewerkers in de weg 
staan. Deze uitsluitingsmechanismen kun-
nen het gevolg zijn van verstoorde relaties, 
de inhoud van het onderwijs of het gevoel 
niet te worden gewaardeerd’ (Moonen 2018, 
13).

De voorbeeldrol van docenten en 
managers 
Het delen van kennis en het aangaan van een 
dialoog lukt alleen als de onderwijscontext 
een veilige omgeving is, waar mensen elkaar 
vragen durven te stellen en waar ruimte is 
voor twijfel (De Jong 2017). De docent is 
echter niet neutraal: net als studenten is hij 
gekleurd door eigen waarden, overtuigingen 
en aannames en geneigd daarnaar te hande-
len (Smeets 2017). Het hbo vraagt dan ook 
veel van docenten. Werken met een diverse 
studentenpopulatie vereist immers een pro-
fessionele houding en veel flexibiliteit. Daar-
naast is het bewustzijn van het eigen referen-
tiekader, ervaringen en (voor)oordelen en 

daarover op een open en constructieve wijze 
met elkaar kunnen praten een voorwaarde 
voor het opbouwen van contacten met alle 
studenten (De Ranitz 2017). De leeromge-
ving dient een ondersteunende en stimule-
rende plek te zijn voor zowel studenten als 
medewerkers van een onderwijsinstelling. 
IJkpunt voor het principe dat inclusiviteit in 
het onderwijs van De Haagse Hogeschool 
kenmerkt is dat docenten voor studenten 
een veilige leeromgeving creëren en ruimte 
bieden om de dialoog aan te gaan vanuit ver-
schillende perspectieven. Hierbij is expliciet 
benoemd dat docenten op dit gebied voor 
studenten als rolmodel fungeren. 

In de pedagogische literatuur wordt veel 
aandacht besteed aan de kracht van deze 
voorbeeldfunctie: ‘Virtually all schools 
involved in character education recognize 
that the good character consistently model-
led by school personnel is among the most 
powerful means of developing good charac-
ter in students’, is de visie van The Character 
Education Partnership, een Amerikaanse coa-
litie van organisaties die zich inzetten voor 
onderwijs dat zich richt op karaktervorming 
(Klaassen 2012). 

“... Ik voel mij niet veilig als een 
docent geen geduld en inlevingsver-
mogen toont of grapjes maakt over 
onze namen en afkomst ...” (Moonen 
2018)

De docent is echter niet de enige met een 
voorbeeldfunctie als het gaat om het creëren 
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van een inclusieve leeromgeving. Ook mana-
gers zijn belangrijke cultuurdragers: in veel 
organisaties bepaalt het gedrag van leiding-
gevenden de norm. Managers leven als het 
ware in een glazen huis en hun gedrag wordt 
door medewerkers met een vergrootglas ge-
volgd (Kaptein 2002). Wat een leidinggeven-
de doet biedt in zichzelf een rechtvaardiging 
voor medewerkers om hetzelfde te doen. 
Het gedrag van managers kan daardoor een 
sneeuwbaleffect hebben: een goed voorbeeld 
doet immers goed volgen. Dit betekent dat 
onderwijsmanagers ten aanzien van inclusi-
viteit binnen de leeromgeving eveneens een 
veilig klimaat moeten creëren. Dit kunnen zij 
doen door uitsluitingsmechanismen in teams 
te traceren en adequaat op te pakken. Bo-
vendien dienen zij (net als docenten richting 
studenten) álle medewerkers de ruimte te 
bieden om onbevooroordeeld de dialoog aan 
te gaan vanuit verschillende perspectieven.

De HBO docent als wereldburger
Hoogwaardige professionals nemen verant-
woordelijkheid in een complexe samenle-
ving, zij beschikken over de nieuwste kennis 
en verbinden hun expertise aan de behoeften 
van deze samenleving. De Vereniging Hoge-
scholen (2015) stelt dat, bovenal, het be-
schikken over een moreel kompas van belang 
is om overeind te blijven in de samenleving 
en verantwoordelijkheid te kunnen dragen.

De onderzoekende houding van de hbo-
docent lijkt een sleutelbegrip om vorm te 
geven aan zo’n moreel kompas. Pedagogen 
Marjon Bruggink en Frits Harinck (2012) 

formuleren negen generieke kenmerken 
van de onderzoekende houding van lera-
ren: nieuwsgierig zijn, kritisch zijn, willen 
begrijpen, bereid zijn tot perspectiefwisse-
ling, analytische afstand nemen van routines, 
aandacht voor bronnen, aandacht voor het 
zeker weten en willen delen met anderen. 

“... De onveiligheid dat je denkt: ik 
wil niet naar mijn werk want stel dat 
ik ze tegenkom. Die club die maakte 
de rest klein, waar ik ook onderdeel 
van was. Er was een enorm machts-
verschil en dat konden ze gewoon 
doen ...” (Moonen 2018)

Het ontwikkelen van empathisch vermo-
gen maakt nadrukkelijk deel uit van dit 
onderzoekend vermogen. Het is de wil en 
het vermogen om je in te leven in ander-
mans belangen en mogelijkheden en deze te 
verbinden aan gemeenschappelijke nieuwe 
opgaven. In een rapport uit 2012 stelde de 
TeldersStichting dat empathie de derde 
dimensie van onderwijs is (naast kennis en 
vaardigheden). Zonder empathie kan er geen 
sprake zijn van een door waarden gedreven 
organisatie. ‘Een organisatie die vanuit een 
heldere set waarden werkt, die doorleefd zijn, 
van betekenis voorzien en levend worden 
gehouden, functioneert beter, effectiever en 
efficiënter dan organisaties die dat niet doen. 
[…] De sleutel van het succes ligt onder 
andere in het verbinden van kernwaarden 
met die van alle belanghebbenden: klanten, 
relaties en personeel. Wie werkt vanuit waar-
den heeft weinig regels nodig’ (Bouwmeester 
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en Luyer 2017, 115). Wanneer voor iedereen 
helder is waartoe de organisatie op aarde is 
en welke waarde zij wil toevoegen aan haar 
omgeving, is er een helder richtsnoer voor 
alle betrokkenen. De leiding hoeft dan vol-
gens Bouwmeester en Luyer niet meer vanuit 
beheersing en controle te sturen, maar focust 
op het kanaliseren van vrijgemaakte energie 
en commitment.

De docent die zich als wereldburger ge-
draagt, verbindt zijn persoonlijke waarden 
aan die van de organisatie, steekt zijn nek 
uit, stelt bestaande disfunctionele en ondoel-
matige patronen ter discussie, gaat uit van 
wat kan en niet van wat is. Juist dan worden 
botsende waardenpatronen zichtbaar, alwaar 
teams en leidinggevenden zich ongemakke-
lijk bij kunnen voelen. Wanneer diversiteit 
– een veelheid van meningen, overtuigin-
gen en opvattingen – zichtbaar wordt in de 
bovenstroom van organisaties, kan deze 
worden gewaardeerd en worden benoemd of 
ten gunste van de missie van de organisatie 
worden benut.

Het omgaan met conflicterende waardensys-
temen luistert nauw om het gewenste effect 
van onderwijs (leren en ontwikkelen) te 
realiseren. De vraag is of we bereid zijn om 
ons eigen regelsysteem met onderliggende 
waarden ter discussie te stellen en in gesprek 
met anderen tot nieuwe inzichten en collec-
tieve betekenisgeving te komen.

De plek der moeite
Betekenisgeving in een pluriforme omgeving 

komt via dialoog tot stand: ‘De kwaliteit van 
een sociaal systeem is vooral te toetsen door 
te kijken naar wat mensen doen als ze wor-
den geconfronteerd met een meervoudige 
werkelijkheid en een diversiteit aan reacties 
daarop, terwijl ze, om met elkaar aan de 
slag te kunnen, juist grote behoefte hebben 
aan een eenduidige betekenis. Het gebied of 
de periode waarin deze spanning hoorbaar 
en zichtbaar (en meestal ook voelbaar) is, 
is door Kooistra [1988] zo mooi “de plek 
der moeite” genoemd. Het is de spanning 
die optreedt in een situatie, die ambivalent 
is, terwijl er de wens is deze eenduidig te 
interpreteren’ (Wierdsma en Swieringa 2011, 
161). 

Deze spanning ontstaat doordat er sprake is 
van een ordeningsbehoefte: men wil eendui-
dig een meervoudige werkelijkheid interpre-
teren. Hoe groter de spanning, hoe groter de 
kans op verstoringen in het interactieproces, 
en een verstoord interactieproces is een bo-
dem voor disciplinering en uitsluiting door 
docenten of managers. 

Bij disciplinering gaat het dan om begren-
zing door middel van geaccepteerde kaders: 
gedrag binnen het bestaande kader wordt 
beloond en ingezetenen anticiperen op het 
sociaal gewenste. Bij uitsluiting mag men 
niet meer meedoen aan het proces van 
betekenisgeving, er is geen toegang meer 
tot de interactie. Wie zich niet conformeert 
wordt onsympathiek gevonden en uiteinde-
lijk buitengesloten. Dit kan op verschillende 
manieren zichtbaar worden: diskwalificeren, 
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negeren, coalitievorming, groepsvorming, 
kleineren en publiekelijk voor gek zetten 
(vgl. Martijn & de Vries 2007; Van den Berg 
2009). 

“... In een team van docenten en ma-
nagers en binnen leergemeenschap-
pen van studenten, komt ontwikke-
ling tot stand door conflict. Het is 
dan van belang dat de basisgramma-
tica van burgerschap expliciet wordt 
benoemd en bewaakt ...”

Uitsluitingsprocessen, als reactie op het 
ongemak van diversiteit in teams, vragen om 
(persoonlijk) leiderschap: het uitnodigen om 
de plek der moeite te betreden.

Een voorbeeld: een islamitische studente op 
de Pabo wil en kan vanwege haar geloofs-
overtuiging, geen kleurpotloden uitreiken 
aan leerlingen op een christelijke basisschool 
voor het inkleuren van een kerstprent. Zij 

geeft aan alleen op Islamitische basisscholen 
stage te willen lopen. De algemeen-bijzon-
dere Pabo staat voor een dilemma: moet 
de Pabo aan de wens van de student tege-
moetkomen of ook van deze student vragen 
om haar opvattingen in gesprek in te bren-
gen en interesse te tonen in de mening en 
achtergronden van andersdenkenden? Een 
discussie over waarden in relatie tot beroeps-
vereisten ligt hier voor de hand, maar kan 
vermeden worden door ‘disciplinering’ of 
‘uitsluiting’. Kan de student de toegang tot de 
het onderwijs op juridische gronden worden 
geweigerd? Zo niet, kunnen de docenten 
verplicht worden haar te begeleiden onder 
haar condities, ook als deze botsen met hun 
eigen of collectieve waardenpatronen (op 
straffe van veroordeling vanwege ‘werkwei-
gering’ of ‘discriminatie’)? Waarvoor kiest de 
opleiding?

De plek der moeite wordt meer uitnodigend 
als we weten welke spelregels we met elkaar 

Figuur 1. De U-bocht van collectief leren (Wierdsma 1999, 462).
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hanteren bij het aangaan van de dialoog. 
Een open samenleving vernieuwt en ontwik-
kelt zich door conflict. We kunnen dus niet 
zonder. Om dit conflict vreedzaam te laten 
verlopen, tot collectieve betekenisgeving te 
kunnen komen en de individuele vrijheid en 
verantwoordelijkheid van ieder individu te 
respecteren, zijn er algemeen verbindende 
ideeën, minimale spelregels. In een NRC-co-
lumn noemde rechtsfilosoof Afshin Ellian 
die ideeën ook wel de basisgrammatica van 
het Nederlandse burgerschap: ‘De Neder-
landse grondwet vormt een soort omheining 
van onze samenleving. De grondwet van 
een burgerlijke samenleving is de minimale 
grammatica van de politieke orde, waarbin-
nen wetten en rechtspraak maatschappelijke 
conflicten en belangen beslechten’ (Ellian 
2002). Deze basisgrammatica van het Neder-
lands burgerschap omvat een minimale set 
van regels die van burgers vragen om plura-
liteit van ideeën, belangen en wereldbeelden 
te accepteren en deze zonder vooroordelen 
te onderzoeken, het vermogen en het lef om 
zich te uiten en samen te reflecteren op de 
eigen en andermans inbreng, het beschik-
ken over minimale kennis van grondwet 
en democratie en het associëren van de-
mocratie met vreedzame politieke strijd en 
hiervoor op te komen. In Trouw wijst Afshin 
Ellian recent nog op de kwetsbaarheid van 
de democratie: ‘De democratie politiseert, 
polariseert en institutionaliseert tenslotte 
maatschappelijke conflicten. Zij loopt vaak 
langs de afgrond. Wie bang is in een demo-
cratie te leven, moet uitkijken dat die niet 
door een despoot omhelsd wordt. Geen de-

mocratie zonder het principiële vertrouwen 
in een collectieve vorm van common sense. 
De democratie wordt ook bedreigd wan-
neer de niet-gewelddadige partijen worden 
uitgesloten van bestuursdeelname […] Hen 
uitsluiten zonder politieke onderhandelingen 
getuigt van wantrouwen in de collectieve 
common sense. Dat schaadt de democratie’ 
(Ellian 2018).

In de mini-samenleving van de hogeschool 
is het niet anders. In een team van docenten 
en managers en binnen leergemeenschappen 
van studenten, komt ontwikkeling tot stand 
door conflict. Het is dan van belang dat deze 
basisgrammatica van burgerschap expliciet 
wordt benoemd en bewaakt. Hbo-docen-
ten zijn niet alleen de dragers, maar ook de 
hoeders van deze basisgrammatica in de 
school. Datzelfde geldt voor leidinggevenden 
en bestuurders.

Leiderschap binnen de professionele 
leeromgeving
Collectief leren vraagt volgens Wierdsma en 
Swieringa (2011) dan ook om het regelmatig 
betreden van de plek der moeite. Dat kan 
leiden tot een confrontatie met het (geac-
cepteerde) zelfbeeld en de (mogelijk vast-
gelopen) onderlinge relaties. Herbezinning 
op collectieve gedragspatronen gaat hand 
in hand met collectief leren. Dit vraagt met 
name van de leidinggevende dat hij de moed 
toont bestaande patronen ter discussie te 
stellen, tegenspraak te organiseren, werke-
lijke interesse te hebben in de overtuigingen 
van anderen en daarbij alle betrokkenen 
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is. Zij luisteren bovendien naar studenten en 
nemen hen serieus (Angelides 2012). 

Van Dijk (2018) benadrukt daarbij het be-
lang van reflectie door leiders: ‘Goede leiders 
weten met complexiteit, tegenstrijdigheden 
en paradoxen om te gaan en onder druk uit 
hun reflex te blijven. Reflectie helpt hen zich 
steeds opnieuw te realiseren dat ze zelf het 
belangrijkste leiderschapsinstrument zijn. 
Dan gaat het om de innerlijke gesteldheid 
van de leider als de bron waaruit alle acti-

actief te vragen hun bijdrage te leveren.
Onderwijsbestuurders met een heldere visie 
kunnen medewerkers intellectueel stimu-
leren bij te dragen aan de ontwikkeling 
en vernieuwing van onderwijs. Inclusieve 
leiders omarmen diversiteit, zijn flexibel, 
hebben een open houding, kunnen goed 
luisteren, zijn bereid om te reflecteren op de 
opvattingen, drijfveren en de rol van leider 
zelf en zijn bereid deze te veranderen en zich 
aan te passen aan de omgeving als dat nodig 

Figuur 2. Perspectieven op diversiteit en inclusie binnen de leeromgeving



LIBERALE REFLECTIES  |  Juli 2018 31

viteiten ontspringen […] Dat kun je nooit 
alleen, reflectie doe je in dialoog, in relatie 
met anderen’. 

Het realiseren van een inclusieve leeromge-
ving betekent niet alleen een heroriëntatie op 
de inrichting van het onderwijs, de definitie 
van studiesucces, het curriculum, de peda-
gogisch-didactische aanpak en de toetsing 
(Glastra en Van Middelkoop 2018; Sluijs-
mans en Segers 2018), maar bovenal een 
herwaardering van onderwijsrelaties geken-
merkt door participatie, dialoog, rechtvaar-
digheid en reflectie (Berding 2018).

Burgerschapsonderwijs vereist 
morele moed
Het hbo staat voor de opgave wereldburger-
schap vorm te geven en publieke waarde te 
creëren in de samenleving. Een inclusieve 
leeromgeving lijkt de sleutel tot succes. In dit 
artikel hebben we verkend hoe alle spelers 
binnen de professionele leeromgeving van 
hogescholen diversiteit vanuit een inclusieve 
benadering kunnen vormgeven om aan deze 
maatschappelijke opgave te voldoen. 
Daarbij trekken we een aantal conclusies. 
Allereerst is voor de ontwikkeling van stu-
dent, onderwijs en samenleving het pu-
bliekelijk betreden van ‘de plek der moeite’ 
essentieel, zodat voor iedereen zichtbaar 
wordt wat onderliggende waarden en prin-
cipes zijn. Deze transparantie creëert veilig-
heid doordat betekenisgeving gezamenlijk tot 
stand komt en iedereen zich daar persoonlijk 
toe kan verhouden. Dit wordt gevraagd van 
studenten, docenten, maar zeker ook van 

hun leidinggevenden en bestuurders. Het 
vooronderstelt dat de professionals in het ho-
ger onderwijs zelf ‘wereldburgers’ zijn die de 
plek der moeite als vanzelfsprekend betreden 
als de (publieke) opgave waarvoor zij staan 
hierom vraagt. 

Ten tweede, om op ‘de plek der moeite’ 
tot zinvolle collectieve betekenisgeving te 
komen, moeten professionals in het hbo er 
bewust van zijn dat zij een rol hebben als 
dragers en hoeders van wat wij met Afshin 
Ellian de basisgrammatica van burgerschap 
noemen. Deze grammatica kennen, expli-
ciet kunnen benoemen, herkennen als deze 
wordt genegeerd en de moed hebben dit on-
der de aandacht te brengen, is de kern van de 
professionaliteit van de toekomstbestendige 
docenten en leiders in het hoger onderwijs.

Ten derde: de ontwikkeling van de onderzoe-
kende houding van docenten en onderwijs-
managers, waarbij een empathisch vermogen 
past, is voorwaarde voor het zich profileren 
als wereldburgers. Daarnaast vraagt zo’n 
houding van onderwijsprofessionals om zich 
uit te spreken over wat hen drijft en hoe zij 
hun persoonlijke waarden willen verbinden 
aan de kernwaarden van hun onderwijsin-
stelling. Op die manier kunnen zij een inspi-
rerend voorbeeld zijn voor de studenten.

Ten vierde zal het bestuur op systeemniveau 
alert moeten zijn – en ook blijven – op signa-
len die erop wijzen dat de gewenste inclu-
sieve leeromgeving (nog) niet overal van de 
grond komt. Het toedekken van signalen 
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over onveiligheid binnen de leeromgeving en 
uitsluiting binnen opleidingen (door studen-
ten, docenten en leidinggevenden), maakt 
het onderwijs kwetsbaar. We realiseren dan 
ook immers het omgekeerde van wat we 
beogen: disciplinering, aanpassing en segre-
gatie in plaats van inclusie en ontwikkeling. 
Het opvangen van signalen, deze benoemen 
en bespreken in direct contact met betrokke-
nen zelf, maakt het onderwijs sterk, zeker als 
bestuur en management bereid zijn ook zelf 
hun overtuigingen en waarden in bespreking 
te brengen. Hiermee kan een bestuur een 
krachtig voorbeeld neerzetten door de plek 
der moeite te betreden en confronterende en 
ongemakkelijke situaties lerend te maken. 

Van toezichthouders mag, ten vijfde, worden 
verwacht dat zij zich actief informeren over 
de realisatie van de burgerschapsopdracht en 
over de daarvoor noodzakelijke inclusieve 
leeromgeving van de instelling waarop zij 
toezicht houden, omdat dit immers de kern 
van ons onderwijs raakt. Door waarden ge-
dreven toezicht vraagt ook van toezichthou-
ders de morele moed om de plek der moeite 
te betreden. 

Tot slot: waar conflicterende meningen en 
belangen niet genoemd mogen worden en 
deze met macht worden weggedrukt voordat 
de discussie daarover heeft plaatsgevonden, 
moet dit worden herkend als een ernstige 
aanval op de kern van ons hoger onderwijs 
en op onze democratie. Publieke leiders – 
zeker in het onderwijs – zouden niet (meer) 
mogen handelen op basis van positiemacht. 

Publieke leiders in het onderwijs – waar 
leren en ontwikkelen centraal staan – zijn 
per definitie dienende leiders. Zij werken 
vanuit kernwaarden, benoemen de publieke 
waarden waarvoor zij staan, nodigen actief 
alle teamleden uit hun inbreng te geven en 
omarmen tegenspraak teneinde individueel 
en collectief leren mogelijk te maken. 

Het hoger onderwijs staat voor de maat-
schappelijke opdracht alle studenten tijdig 
voor te bereiden op de uitoefening van een 
beroep in een liberaal-democratische sa-
menleving. Studenten zullen hierbij vooral 
geïnspireerd worden door hun docenten, 
en de docenten door hun studenten, colle-
ga’s, leidinggevenden en bestuurders. Goed 
voorbeeld, doet goed volgen. Wat ons betreft 
is er geen weg terug: Let’s change. you. us. the 
world!
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door Ockje Tellegen
In september 2017 maakte Coöperatie Laat-
ste Wil (CLW) bekend een zelfdodingsmid-
del ter beschikking te stellen voor mensen 
die hun leven voltooid achten. Op het eerste 
gezicht een begrijpelijk streven om mensen 
die weloverwogen en zonder dwang tot de 
conclusie komen dat hun leven voltooid is, 
de mogelijkheid van een menswaardig einde 
te bieden.

Maar nu, ruim een half jaar later, is het een 
stuk ingewikkelder om begrip op te bren-
gen voor dit initiatief. Het online platform 
verstrekte zeer nauwkeurige en gedetail-
leerde informatie over (de werking van) het 
zelfdodingsmiddel. Ook viel uitgebreid te 
lezen hoe het middel te gebruiken en hoe 

eventuele bijwerkingen konden worden 
voorkomen. In maart 2018 werd bekend dat 
een jonge vrouw van negentien jaar zich met 
uitgerekend dit middel van het leven had 
beroofd. Voor haar ouders, familie en andere 
bekenden een afschuwelijke gebeurtenis die 
terecht de vraag oproept of dit de weg is die 
we in Nederland willen inslaan; of wij het 
aanvaardbaar vinden dat er organisaties als 
CLW bestaan die op zeer laagdrempelige 
wijze informatie verstrekken over ‘humane 
zelfdoding’. Het middel zelf bleek tot enkele 
weken geleden voor twee tientjes beschik-
baar op Marktplaats. Momenteel loopt er 
naar aanleiding deze tragische gebeurtenis 
een strafrechtelijk onderzoek en heeft CLW 
besloten haar activiteiten voorlopig op te 
schorten.

Dilemma’s rond het levenseinde liberaal belicht  

 Ondertussen op het Binnenhof
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Ik ben over deze gebeurtenis in de media kri-
tisch geweest. De CLW voorziet in de wens 
van een aanzienlijke groep mensen om op 
een menswaardige manier te kunnen ster-
ven, dat blijkt alleen al uit het aantal leden 
dat zij in korte tijd wist te vergaren. Daar 
mogen we onze ogen zeker niet voor sluiten. 
Maar tegelijkertijd ligt misbruik op de loer. 
En daar schuilt het dilemma. Enerzijds wens 
je mensen die hun leven voltooid achten 
een menswaardig einde toe. Over het feit 
dat organisaties zoals CLW mensen die hun 
leven voltooid achten actief willen helpen – 
eerder zagen we eenzelfde discussie rondom 
Stichting De Einder – kunnen we een aparte 
discussie voeren. De VVD is van mening 
dat ieder mens op menswaardige wijze moet 
kunnen sterven, dus ook die mensen die hun 
leven voltooid achten. Anderzijds willen we 
mensen die om andere redenen het leven 
(tijdelijk) niet zien zitten, goede hulp bieden. 
We hebben als samenleving een verantwoor-
delijkheid voor de jonge vrouw die naar 
dit middel greep. Haar dood had mogelijk 
voorkomen kunnen worden als ze goede 
hulp had gekregen en niet zo makkelijk aan 
dit zelfdodingsmiddel en de bijbehorende 
informatie had kunnen komen. 

We moeten wel realistisch zijn. Mensen die 
echt niet meer willen leven, zullen altijd een 
uitweg vinden. Een heel pakje Paracetamol 
inslikken of een fles ammoniak leegdrin-
ken kan al fataal zijn. Bij de supermarkt, de 
drogist en de bouwmarkt zijn voldoende 
stoffen te verkrijgen die bij verkeerd gebruik 
kunnen leiden tot de dood. Informatie over 

zelfmoord zal ook altijd te vinden zijn. Maar 
als samenleving moeten we ons wel afvragen 
of wij organisaties die zo laagdrempelig zo-
wel een zelfdodingsmiddel als de informatie 
daarover beschikbaar stellen, moeten laten 
bestaan. Immers, hoe goed de bedoelingen 
mogelijk ook zijn, de kans op misbruik is 
simpelweg te groot. 

Voltooid leven
De VVD is van mening dat iemand die, vaak 
na een lang leven, zonder druk van buitenaf 
en weloverwogen tot het besluit komt dat het 
leven mooi is geweest, de mogelijkheid zou 
moeten krijgen op een menswaardige wijze 
afscheid van dat leven te nemen. Dat stond 
glashelder in ons laatste verkiezingsprogram-
ma: ‘Iedereen moet de mogelijkheid hebben 
om zelf te kiezen voor een waardig leven-
seinde’. Dit uitgangspunt was de reden dat ik 
minister Schippers in 2013 al gevraagd heb 
om de Commissie Schnabel onderzoek naar 
dit vraagstuk te laten doen. De uitkomst van 
de Commissie Schnabel? De praktijk is weer-
barstig. Voor een deel van de mensen kan 
de huidige euthanasiewet uitkomst bieden. 
Maar voor die mensen die gezond en wel op 
een dag zeggen ‘het is mooi geweest’, biedt de 
euthanasiewet op dit moment geen uitkomst. 
De vraag is en blijft of er aan de volstrekt 
legitieme wens van deze mensen om waardig 
te sterven in de toekomst tegemoet gekomen 
kan worden. 

De kwestie voltooid leven roept een hoop 
vragen op. Wanneer is iemands leven vol-
tooid? Hoe weet je zeker dat iemand echt 
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weloverwogen en vooral ook zonder druk 
of dwang tot dat besluit komt? Moeten we 
een leeftijdsgrens invoeren? En wie moet die 
wens dan inwilligen? De arts? Of een ster-
vensbegeleider? 

“... hoe goed de bedoelingen moge-
lijk ook zijn, de kans op misbruik is 
simpelweg te groot ...”

Al deze vragen zijn actueel. Tegelijkertijd 
zien we de laatste jaren wel een verschui-
ving in de uitleg die wordt gegeven aan de 
euthanasiewet. Steeds vaker erkennen we 
dat ondraaglijk en uitzichtloos lijden niet 
betekent dat je alleen fysieke klachten hoeft 
te hebben. Ook geestelijk lijden, bijvoorbeeld 
door dementie, kan een reden zijn om een 
euthanasieverzoek in te dienen. Met andere 
woorden, de euthanasiewet biedt ruimte en 
de wetspraktijk zal uitwijzen of lijden aan 
het leven of het voltooid achten van je leven 
op enig moment ook een reden kan vormen 
op basis waarvan een arts bereid is mee te 
werken aan een stervenswens.

Goede zorg
Dat neemt niet weg dat we oog moeten 
hebben voor situaties zoals die van de jonge 
vrouw die in paniek was, het niet meer 
zag zitten en zich plotsklaps van het leven 
beroofde. Met de juiste hulp had zij dat 
misschien niet gedaan. En daar schuilt het 
gevaar in de goede bedoelingen van CLW. 
Als zo’n organisatie alleen die mensen hielp 
die hun leven voltooid achten, dan zouden 
we misschien een andere discussie voeren. 

Maar nu ligt misbruik op de loer. Het vinden 
van informatie over een effectief zelfdo-
dingsmiddel en het zo makkelijk verkrijgen 
ervan, heeft er mogelijk toe geleid dat deze 
jonge vrouw zichzelf van het leven beroof-
de. Iemand die zich niet gehoord, geholpen 
of begrepen voelde, vond de instructies en 
informatie over een zachte dood eenvoudig 
en laagdrempelig op internet. Terwijl in dit 
soort situaties goede hulp het antwoord moet 
zijn. Marktplaats mag geen plek zijn waar je 
voor een paar tientjes een zelfdodingsmiddel 
kunt krijgen. Helemaal voorkomen is een 
illusie, maar we hebben hier wel een inspan-
ningsverplichting als overheid om de kans op 
misbruik zo klein mogelijk te maken. 

Tot slot
Het maatschappelijk debat over dit dilemma 
is verre van afgerond. Ik spreek veel men-
sen die het openlijk kunnen verkrijgen van 
een effectief zelfdodingsmiddel zien als de 
voltooiing van de liberale vrijheden die we 
in Nederland hebben verworven. Maar ik 
spreek net zo veel mensen die zich hier heel 
erg zorgen over maken. Daarom moeten we 
dit debat blijven voeren. Zodat we de zorg 
voor mensen die hulp nodig hebben kunnen 
verbeteren maar tegelijkertijd blijven zoeken 
naar de mogelijkheid om mensen die hun 
leven voltooid achten, menswaardig afscheid 
van het leven te kunnen laten nemen.

Drs. O.C. Tellegen is Tweede Kamerlid voor de 
VVD en woordvoerder medische ethiek.
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door Miriam de Bontridder en 
Niek Kok
Op 8 maart 2018 betoogde advocaat Gerard 
Spong in het SBS6 programma De Raad-
kamer dat tabaksfabrikanten strafrechtelijk 
vervolgd zouden kunnen worden voor 
hulp bij zelfdoding. Dat klinkt vergezocht. 
Maar, zo zei Spong, in artikel 294 van het 
Wetboek van Strafrecht (art. 294 Sr) staat 
dat wie opzettelijk een ander bij zelfdoding 
behulpzaam is of hem de middelen daartoe 
verschaft, strafbaar is. De presentator van De 
Raadkamer, Peter R. de Vries, merkte op dat 
rokers helemaal niet dood willen en dat er 
daarom ook geen sprake kan zijn van hulp 

bij zelfdoding. Spong gaf niet op. De aard 
van het doodsverlangen, zo stelde hij, doet 
helemaal niet ter zake bij het verbod op hulp 
bij zelfdoding (Fortuin 2018). 

Hoewel er momenteel een strafrechtelijke 
hetze tegen de tabaksindustrie aan de gang 
is, lijkt het absurd om de tabaksindustrie te 
vervolgen op basis van het verbod op hulp bij 
zelfdoding. Het tegenargument van Peter R. 
de Vries is immers zo gek niet: rokers willen 
helemaal niet sterven. 

Maar neem dan nu een tegenovergesteld ge-
val: de casus Coöperatie Laatste Wil (CLW). 

De overheid verzuimt wat Coöperatie Laatste Wil 
nastreeft: waarom artikel 294 Sr in strijd is met het 
recht op sterven 

Levenseinde
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CLW faciliteert, net als de tabaksindustrie, 
de aanschaf van een middel met een dode-
lijk vermogen. Maar terwijl rokers in eerste 
instantie niet de intentie hebben om zichzelf 
daarmee te doden, hebben leden van CLW 
dat wel. Het Openbaar Ministerie (OM) 
heeft besloten om strafrechtelijk onderzoek 
te doen naar CLW. Aan het strafrechtelijk on-
derzoek ligt de vraag ten grondslag of CLW 
een criminele organisatie is. Daarvan is spra-
ke als de doelstellingen van CLW activiteiten 
bevatten die door de wet verboden zijn. Het 
is ingevolge art. 294 Sr verboden om iemand 
bij zelfdoding opzettelijk behulpzaam te zijn, 
alsmede iemand ten behoeve van zelfdoding 
opzettelijk de middelen te verschaffen. Een 
woordvoerder van het OM stelde dat er in 
beginsel eerst doden moeten vallen voordat 
er zo’n onderzoek wordt ingesteld1 , maar: 
‘Nu we zien dat er ernstig gevaar dreigt, wil-
len we in een vroeg stadium ingrijpen. Wij 
willen niet wachten totdat leden het middel 
daadwerkelijk innemen en overlijden,’ merk-
te de woordvoerder op (Effting 2018). 

Al jaren pleit advocate Bénédicte Ficq voor 
vervolging van tabaksproducenten door het 
OM. Het OM wil daar echter niet in mee: 
sigaretten zijn weliswaar dodelijk, maar ook 
een legaal genotsmiddel (Volkskrant 2018). 
Hier doet zich ogenschijnlijk iets frappants 
voor: de tabaksindustrie, die een potentieel 
dodelijk middel verschaft aan mensen die 
niet willen sterven, is niet strafbaar. Tege-
lijkertijd is CLW, wanneer zij een dodelijk 
middel verschaft aan mensen die wel willen 
sterven, wel strafbaar. De sigaret, die onbe-

doeld mensen die niet willen sterven ziek 
maakt, wordt niet als een ernstig gevaar 
gezien, terwijl het zogeheten ‘middel X’ van 
CLW, dat een ultimum remedium is voor 
mensen die wel willen sterven, wel als een 
ernstige dreiging wordt gezien.

“... de tabaksindustrie, die een poten-
tieel dodelijk middel verschaft aan 
mensen die niet willen sterven, is 
niet strafbaar. Tegelijkertijd is CLW, 
wanneer zij een dodelijk middel 
verschaft aan mensen die wel willen 
sterven, wel strafbaar ...”

Art. 294 Sr lijkt daarmee een vertekend 
wetsartikel. Hoewel strafpleiter Gerard 
Spong wellicht gelijk heeft dat er in het 
wetsartikel, noch in de memorie van toelich-
ting daarbij ergens iets staat over de aard van 
het doodsverlangen, legt de vergelijking tus-
sen de tabaksindustrie en CLW wel bloot dat 
aan het wetsartikel de gedachte ten grondslag 
ligt dat een doodsverlangen niet te rechtvaar-
digen valt. Wederom: wie een dodelijk mid-
del verschaft aan iemand die niet dood wil, is 
niet strafbaar, maar wie een dodelijk middel 
verschaft aan iemand die wel dood wil, is wel 
strafbaar. Art. 294 Sr keurt daarmee impliciet 
de individuele doodswens af. 

Art. 294 Sr is een instrument van wat Michel 
Foucault biopolitiek noemt: een wet die we 
kunnen scharen onder een politiek die het 
biologische leven van mensen centraal stelt 
en probeert te beïnvloeden, te sturen of te 
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beschermen – een politiek waarin de over-
heid mede wordt geacht beleid te maken aan 
de hand van geboorte- en sterftecijfers (Fou-
cault 2003, 243). In de biopolitiek is een hoog 
sterftepercentage slecht en een hoog geboor-
tecijfer goed. De overheid bevordert actief 
gezondheidszorg en een gezonde leefstijl.

Maar hoe rijmen we zo’n politiek met het 
idee dat individuen autonoom en zelfbe-
schikkend zijn? Waarom wordt naar CLW 
een strafrechtelijk onderzoek gestart, maar 
deinst het OM terug om tabaksfabrikanten te 
vervolgen?

Een recht op sterven 
Gemakshalve definiëren we het recht op ster-
ven voorlopig als een recht waarbij iemand 
met een doodswens die de gevolgen van 
het uitvoeren van die wens helemaal over-
ziet en in het kader van de uitvoering met 
de gerechtvaardigde belangen van anderen 
rekening houdt, toegang heeft tot een veilig 
en betrouwbaar middel dat een vreedzame 
zelfgekozen dood tot gevolg heeft of beroep 
op iemand kan doen die in zijn wens om 
vreedzaam te sterven, wil bewilligen.

Voorstanders van een recht op sterven wijzen 
er op dat individuen over zichzelf moeten 
kunnen beschikken. Wie niet wil leven, hoeft 
niet te leven. Tegenstanders zijn van mening 
dat je niet over je eigen leven mag beschik-
ken. Waarom zou je wel over je eigen leven 
mogen beschikken? Waarom zou je dat niet 
mogen?

We analyseren alleen de eerste vraag. Zou 
aan een individu een recht op sterven mogen 
toekomen? En als aan een individu een recht 
op sterven wordt toegekend, dient hij2 dan 
ook, om dat recht te kunnen waar maken, het 
recht te hebben om bij zelfdoding geholpen 
te worden of het recht te hebben om de mid-
delen tot zelfdoding verstrekt te krijgen?

De Zuid-Afrikaanse filosoof David Benatar 
geeft een bevestigend antwoord op die vraag 
door te redeneren vanuit de gedachte dat een 
individu nooit de plicht heeft om te sterven: 
Als hij nooit de plicht heeft om te sterven, 
heeft hij ook nooit de plicht om te leven. 

Benatar vraagt ons een samenleving voor te 
stellen waarin individuen – of ze dat nu wil-
len of niet – routinematig worden vermoord 
als hun lijden niet kan worden voorkomen 
zonder dat daarbij hun bewustzijn wordt uit-
geschakeld, of als zij hun onafhankelijkheid 
of waardigheid verliezen. Een dergelijke sa-
menleving waarin niet het individu maar het 
‘systeem’ over de dood van het individu be-
slist, druist geheel tegen ons rechtsgevoel in: 
hoewel lijden en een onwaardig levenseinde 
onwenselijk zijn, kan alleen het individu 
bepalen of hij daarom wil sterven of niet. Als 
het individu het leven de moeite waard vindt, 
zelfs al verliest hij bijvoorbeeld zijn onaf-
hankelijkheid, dan moet het hem worden 
toegestaan om te blijven leven (Benatar 2010, 
2). Met andere woorden: het individu heeft 
nooit de plicht om te sterven.

Dat klinkt als een open deur. Niemand heeft 
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een plicht om te sterven. Maar Benatar draait 
zijn voorbeeld ook om. Hetzelfde argument 
tegen een plicht om te sterven moet ook 
gelden voor een systeem als het onze waarin 
mensen verplicht lijken te zijn om te leven. 
Er zijn in ons systeem mensen die lijden aan 
het leven. Net zoals het verkeerd wordt ge-
oordeeld om mensen om te brengen die niet 
de wil kenbaar gemaakt hebben omgebracht 
te willen worden, is het verkeerd om mensen 
die lijden aan het leven te forceren om te 
blijven leven (Benatar 2010, 2). Het individu 
heeft dus ook nooit de plicht om te leven.

Benatar leidt hieruit af dat individuen, net 
zoals zij een recht op leven hebben, een com-
plementair recht op sterven moeten hebben 
– een recht dat voor het eerst expliciet werd 
geformuleerd door de Amerikaanse filosofe 
Charlotte Perkins-Gilman in het essay The 
Right to Die (1935). In voornoemd essay 
wordt verdedigd dat de overheid mogelijk 
moet maken dat aan iemand die daar vrijwil-

lig om vraagt, een stervensmiddel – een ‘pil 
van Drion’ – niet mag worden onthouden. 
Zo’n recht werd echter lang daarvoor al be-
pleit door de klassiek liberale filosoof David 
Hume in zijn essay On suicide (1777) en 
lang daarvoor door stoïcijnen zoals Seneca 
(2015). Onder al hun betogen ligt de veron-
derstelling dat het soms rationeel kan zijn 
om de dood te verkiezen boven het leven. 
Zij zagen het recht op sterven als een soort 
natuurrecht: een recht dat je onafhankelijk 
van de rechtsorde waarin je leeft zou moeten 
hebben.

Nu is het lastig te bepalen waar ‘natuurrech-
ten’ of ‘mensenrechten’ vandaan zouden 
moeten komen. Het is veel sterker om te 
spreken van rechten die in ieders belang zijn. 
Een hedendaagse, rationele manier om over 
rechten na te denken is de liberale rechtvaar-
digheidstheorie van de vermaarde filosoof 
John Rawls. Rawls stelt dat als we willen 
weten wat rechtvaardigheid is, we moeten 
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doen alsof we niet weten wie we zijn: we 
weten niet wat onze plek in de samenleving 
is, wat onze geloofsovertuiging is, wat onze 
talenten zijn, ons IQ, onze lichaamskracht of 
onze persoonlijke of psychische neigingen. 
Deze hypothetische positie van onwetend-
heid noemt Rawls de oorspronkelijke positie. 
Vanuit die positie kunnen we volgens Rawls 
vaststellen wat rechtvaardige grondregels zijn 
(Rawls 2015, 59). 

“... Net zoals het verkeerd is om 
mensen om te brengen die niet de 
wil kenbaar gemaakt hebben omge-
bracht te willen worden, is het ver-
keerd om mensen die lijden aan het 
leven te forceren om te blijven leven 
...”

In de oorspronkelijke positie denkt ieder in-
dividu zelf na over de grondregels die hij no-
dig heeft in een samenleving waarin hij nog 
niet weet wat zijn positie en gesteldheid is. 
Dit individu overweegt van alles en nog wat: 
heeft hij belang bij een recht op eigendom? 
Heeft hij er belang bij dat hij zijn mening 
vrij mag uiten? Heeft hij er belang bij dat hij 
vrij is om zijn eigen geloof te belijden? Al die 
vragen zal hij met ‘ja’ beantwoorden. Volgens 
Rawls zal niemand vanuit de oorspronkelij-
ke positie concluderen dat het rechtvaardig 
is om christenen te verbieden hun geloof te 
belijden. Immers, ieder individu weet dat hij 
misschien christelijk is in de samenleving 
waarin hij terecht komt en niemand wil 

christen zijn in een samenleving die vijandig 
staat tegenover christenen. 

De filosofische methode die Rawls toepast, 
heet de ‘method of avoidance’, de methode 
van vermijding. Rawls vermijdt dat me-
tafysische posities zoals het christendom, 
die op rationele wijze niet kunnen worden 
bestreden, iets tegen rechtvaardige vrijheden 
inbrengen. Dat doet Rawls door te doen alsof 
al die metafysische posities in de oorspron-
kelijke situatie niet bestaan en individuen 
louter en alleen op politieke wijze onderhan-
delen over vrijheden (Rawls 1985, 231). De 
rechten die we kiezen aan de hand van de 
Rawlsiaanse filosofie zijn daarom redelijk en 
eerlijk. Zelf is Rawls nooit expliciet geweest 
over een potentieel recht op sterven3, maar 
ook dat recht zou kunnen worden afgeleid 
uit zijn filosofie. In de hypothetische positie 
van onwetendheid moet het individu incal-
culeren dat hij in de samenleving waarin 
hij terecht komt aan een ernstige ziekte of 
anderszins ondragelijk lijdt. Is dan niet voor 
de hand liggend dat hij vanuit die oorspron-
kelijke positie kiest voor een maatschappelijk 
bestel met bijvoorbeeld een grondwet waarin 
een recht op een pijnloze dood verankerd is?

Een grondwettelijk recht op sterven is niet 
strijdig met de liberale rechtvaardigheids-
theorie van Rawls. Door zijn ‘method of 
avoidance’ te gebruiken, kunnen we basale 
vrijheden, rechten en plichten vaststellen: de 
basis van de hypothetische grondwet. Met 
die grondwet kunnen we art. 294 Sr moreel 
en rechtsfilosofisch toetsen.
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Niet beperken maar reguleren
Het recht op sterven wordt ook wel eens 
aangeduid als het laatste nog vast te leggen 
mensenrecht (Kay 2017). Beschikken over 
dat recht betekent dat een individu naar de 
overheid zou kunnen stappen en zou kun-
nen afdwingen dat die overheid hem een 
stervensmiddel geeft. Dit recht is dus, net als 
veel andere grondrechten, niet afdwingbaar 
bij andere burgers, maar louter en alleen bij 
de overheid. Dat wil ook zeggen dat wie een 
beroep doet op dit recht, de overheid inscha-
kelt.

Nu delen overheden geen pil van Drion 
uit. Wie niet langer verder wil leven, is in 
de meeste landen uitsluitend aangewezen 
op zelfdoding die zich dan veelal nog in de 
vorm van een gruwelijke zelfmoord voltrekt. 
De Benelux-landen voorzien in de mogelijk-
heid van euthanasie (een ‘goede dood’): via 
wetgeving (in casu de euthanasiewet) heeft 
de overheid geregeld dat onder strikte voor-
waarden iemand die ondraaglijk en uitzicht-
loos lijdt aan een dokter kan verzoeken om 
hem van het leven te benemen. Maar iemand 
die uitzichtloos en ondraaglijk lijdt en ook 
voor het overige aan alle voorwaarden die 
de euthanasiewet stelt, voldoet, kan in de 
Benelux-landen tegenover zijn overheid geen 
recht op euthanasie claimen. 

Het recht op sterven maakt, zoals Rawls zou 
uitdrukken, niet deel uit van ons systeem 
van openbare regels omdat de vrijheid om 
over het eigen leven te beschikken niet is 
verankerd in de structuur van onze politieke 
instituties – zoals de grondwet (Rawls 2015, 

229). Hoewel het lijkt alsof de euthanasiewet 
mensen meer vrijheid heeft gegeven, zijn de 
voorwaarden in die wet feitelijk een beper-
king van zelfbeschikking en het recht op 
sterven dat we daaruit afleiden. Ook art. 294 
Sr legt een restrictie op ten aanzien van het 
recht om over het eigen leven te beschikken. 

Sceptici stellen dikwijls dat individuen des-
ondanks vrij zijn om zelfmoord te plegen. 
Maar van iemand die op zelfdoding in de 
vorm van een gruwelijke zelfmoord aange-
wezen is, kan, in een samenleving waarin 
vreedzame en betrouwbare euthanatica 
gemakkelijk en goedkoop te produceren zijn, 
moeilijk worden beweerd dat hij een recht 
op sterven heeft. Een recht op sterven in 
een samenleving als de onze vereist dat het 
stervensproces vreedzaam en pijnloos kan 
verlopen. 

Een grondwettelijk vastgelegd recht op 
sterven voorkomt dat beperkingen mogen 
worden opgelegd aan de vrijheid van het 
individu om het eigen levenseinde te kie-
zen. Verankering van een recht op sterven 
in een grondwet zou als sequeel hebben dat 
die vrijheid in hoge mate wordt gereguleerd. 
Op brute wijze uit het leven stappen of via 
schimmige kanalen illegale euthanatica 
kopen, hoeft niet meer. De overheid staat 
garant voor een vreedzame en pijnloze dood. 
Het recht op sterven wordt niet beperkt door 
de voorwaarden in de euthanasiewet of het 
strafrecht, het wordt juist gereguleerd. Hulp 
bij zelfdoding wordt een ordelijke transactie 
van overheid naar individu.
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Dat het recht op sterven plichten oplegt aan 
de overheid en niet aan de arts is essenti-
eel. Van iemand wiens levenseindebesluit 
van een arts afhankelijk is in die zin dat hij 
tegenover zijn arts nimmer zijn dood kan 
‘opeisen’, kan immers niet worden beweerd 
dat hij een recht op sterven heeft. De arts 
is in het huidige systeem de poortwachter 
tussen leven en dood. En zijn grondhouding 
lijkt te zijn dat een doodsverlangen nau-
welijks te rechtvaardigen valt. Zo blijkt uit 
onderzoek uit 2015 dat, hoewel 86 procent 
van de artsen van tevoren zegt bereid te zijn 
om euthanasie uit te voeren, maar 27 procent 
dat zou doen voor iemand die lijdt aan het 
leven, 29 procent voor iemand die lijdt aan 
dementie en iets minder dan één derde voor 
mensen met een psychiatrische aandoening. 
Voor kanker, een aandoening die biologisch 
gezien aantoonbaar dramatische gevolgen 
heeft, ligt de bereidheid maar liefst op tachtig 
procent (De Volkskrant 2015). Dat wekt dus 
de indruk dat veel geneeskundigen denken 
op biopolitieke wijze – een gedachte die ook 
achter artikel 294 Sr schuilgaat. Zij zien het 
als hun taak om biologie te bevorderen – niet 
om die tegen te gaan. Psychiatrische patiën-
ten hebben niet altijd somatische klachten en 
zijn biologisch gezien dus vaak levensvatbaar. 
Heleen Dupuis stelt zo dat er in de genees-
kunde, net zoals in een religie, hardnekkige 
dogma’s zijn die leidend zijn voor het hande-
len van artsen. Zo hebben artsen doorgaans 
een voorkeur voor behandelen ten opzichte 
van niet behandelen, zelfs als daar geen 
rationele onderbouwing voor is. Het woord 
‘uitbehandeld’ is een vloek in de kerk. Ook is 

er sprake van een dogmatisch ‘hoop houden’ 
en hebben artsen meer eerbied voor het le-
ven dan voor de keuze van personen (Dupuis 
1998, 22-23).

“... Ook de overheid is gebonden aan 
de wet. Zolang art. 294 Sr bestaat, 
kan ook de overheid geen hulp bij 
zelfdoding bieden. Maar wat in de 
wet staat, kan in vraag worden 
gesteld ...” 

De arts zal dus zelden prima facie akkoord 
gaan met een euthanasieverzoek. Dat geldt 
bovenal voor de psychiater, die de meeste 
moeite ondervindt bij euthanasieverzoeken. 
Zo blijkt uit een evaluatie van de euthana-
siewet in 2017 dat psychiaters steeds meer 
weerstand voelen bij een euthanasieverzoek. 
Ruim zestig procent van de ondervraagde 
psychiaters noemde het ondenkbaar ooit aan 
euthanasie mee te werken. Volgens Steven 
Pleiter, bestuurder van de Levenseindekli-
niek, is euthanasie in de psychiatrie een 
enorm taboe (Van Steenbergen 2017). Dat 
een arts een euthanasieverzoek niet inwilligt 
wil overigens niet noodzakelijk zeggen dat 
hij de doodswens niet begrijpt of redelijk 
vindt, maar wel dat hij denkt dat de wet het 
inwilligen van het verzoek niet toestaat. Zo 
constateert Agnes Wolbert dat artsen terug-
houdender worden in de euthanasiepraktijk 
vanwege het steeds strengere optreden van 
het OM (Nyst 2018).
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Als vanuit de Rawlsiaanse beginpositie wordt 
gekozen voor een overheid die het haar 
burgers toestaat om over het eigen indivi-
duele levenseinde te beschikken, dan dient 
de vraag zich aan welke overheidsinstantie 
daarmee belast moet worden. Het is niet 
zo dat burgers dat recht tegenover elkaar 
kunnen inroepen. Een arts mag niet gedwon-
gen worden om tegen zijn geweten in hulp te 
bieden bij zelfdoding. Maar iemand die aan 
het leven lijdt, mag tegelijkertijd niet ver-
plicht worden de beker die leven heet leeg te 
drinken. De afdwingbaarheid van een recht 
op sterven dient daarom bij de overheid te 
worden gelegd. 

Suggestie onzerzijds: Laat de overheid zorgen 
voor een apparaat van hooggekwalificeer-
de ambtenaren die een zware opleiding in 
stervensbegeleiding hebben genoten en die 
hetgeen CLW in gang heeft gezet tot een 
goed einde brengen. 

Voor het geval de vraag rijst waarom ambte-
naren wel verplicht mogen worden om mee 
te gaan met de wens van iemand om uit het 
leven te stappen en artsen niet: omdat, zo 
moet volgens ons het antwoord daarop zijn, 
artsen vrije beroepsbeoefenaars zijn die mo-
gen kiezen om aan het leven boven de dood 
prioriteit te geven; een ambtenaar die zich 
als stervensbegeleider verbonden heeft aan 
een maatschappelijk bestel dat op een recht 
op sterven is ingericht, heeft die keuze niet: 
van hem mag worden verwacht dat hij een 
juiste invulling aan het stervensbeleid van de 
overheid geeft.

Conclusie
Kort door de bocht, in de huidige situatie 
kunnen individuen op autonome wijze wel 
voor de brute dood kiezen, maar niet zonder 
meer voor een zachte dood. Om dit laatste 
is het CLW te doen. Zij is ontstaan vanuit 
de behoefte van een tamelijk grote groep 
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mensen4 om autonoom te kiezen voor een 
zorgvuldig, waardig, betrouwbaar en vreed-
zaam levenseinde zonder dat anderen daarbij 
uiteindelijk de beslissende factor zijn.

Dat is wat autonomie bij CLW betekent: dat 
niet anderen of ‘het systeem’ uitmaken of 
iemand uit het leven kan stappen maar dat 
die beslissing wordt gelegd bij degene die 
het regardeert. Dat is in de eerste plaats het 
individu om wiens leven of dood het gaat. 
Wat CLW nu doet, is wat ons betreft iets dat 
de overheid moet doen. De casus CLW legt 
niet bloot dat CLW strafbaar is, maar dat de 
overheid verzuimt om een fundamenteel en 
van de ratio afleidbaar individueel recht te 
erkennen.

Dat het OM onderzoek doet naar CLW als 
een criminele organisatie die ervan verdacht 
wordt een doelstelling na te streven die door 
art. 294 Sr wordt verboden, is begrijpelijk als 
we louter en alleen kijken naar wat er in de 
wet staat. Wetteksten moeten immers leidend 
zijn voor hoe het OM besluiten neemt en 
onderzoek doet. Ook de overheid is gebon-
den aan de wet. Zolang art. 294 Sr bestaat, 
kan ook de overheid geen hulp bij zelfdoding 
bieden. 

Maar wat in de wet staat, kan in vraag 
worden gesteld. Zeker wanneer we ietwat 
gechargeerd kunnen vaststellen dat CLW wel 
strafbaar is wanneer zij hulp biedt bij zelf-
doding van mensen die dood willen, terwijl 
de tabaksindustrie niet strafbaar is wanneer 
zij hulp biedt bij zelfdoding van mensen die 

niet dood willen. Zulke vergelijkingen leggen 
bloot dat dit wetsartikel op z’n minst een 
ambigue uitwerking heeft en gevolgen kan 
hebben die de wetgever niet heeft bedoeld.

Wij zijn van mening dat art. 294 Sr in strijd 
is met wat een grondrecht zou moeten zijn: 
een recht om niet verplicht te worden tot 
leven wanneer geleden wordt aan het leven. 
Een recht om niet de toegang tot hedendaag-
se euthanatica te worden ontzegd wanneer 
na een zorgvuldig afwegingsproces van het 
individu dat daarin de belangen van zijn 
naaste omgeving mede incalculeert, de dood 
boven het leven verkozen wordt. Een recht 
om bij zelfdoding geholpen te worden en 
aanspraak op de middelen daartoe te kunnen 
maken.

Mr.drs. M.J.J. de Bontridder is bestuurslid van 
stichting De Einder.

H.N. Kok MSc is wetenschappelijk medewer-
ker bij de TeldersStichting.
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____________________________________
1. Om op de voet van art. 294 Sr strafbaar te zijn, is 
vereist dat op de hulp bij zelfdoding ook daadwerkelijk 
de dood volgt.  
2. Waar ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’ staat, wordt eveneens ‘zij’ of 
‘haar’ bedoeld. 
3. Wel was hij één van de zes politieke filosofen die de 
Philosopher’s brief aan de New York Review of Books 
ondertekende, waarin zij het Amerikaanse hoogge-
rechtshof opriepen op het erkennen van een recht om 
te kiezen voor de dood bij ondragelijk leiden (Dworkin 
et al 1997).
4. Coöperatie Laatste wil heeft om en nabij 23.000 
leden. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwil-
lig Levenseinde rapporteert 167.286 leden te hebben 
(NVVE 2018).



LIBERALE REFLECTIES  |  Juli 2018 48

door Rinus Otte
De Bontridder en Kok ondernemen een 
niet onverdienstelijke poging om euthanasie 
verder bij de tijd te brengen door relevan-
te vragen te stellen, maar ik meen dat het 
afgewogen antwoord nog ontbreekt. Ik zal 
daarbij niet ingaan op de ietwat wonderlijke 
vergelijking tussen tabak en euthanasie. Van 
veel tabak roken kan de roker overlijden, 
maar zeker is dat niet, terwijl dat bij een 
euthanaticum uitdrukkelijk de bedoeling is 
en mij geen gevallen bekend zijn waarin de 
patiënt na het toedienen van het euthanati-
cum gewoon verder leeft.

De belangrijkste reden voor het tekort-
schietende betoog van de auteurs ligt in het 

uitvoerige exposé van de schrijvers dat de 
mens recht heeft om te mogen sterven. Wie 
onkerkelijk is zal dat toch niet betwisten? 
Vanuit seculiere optiek, en de Nederland-
se wetgeving is seculier van aard, heeft elk 
mens het recht niet meer te (willen) leven. 
Maar dat is toch niet het probleem? Het gaat 
anno 2018 om de vraag of de mens recht 
heeft op hulp door een arts of recht heeft op 
een middel dat arts en/of overheid moeten 
verstrekken. En dat recht heeft de mens niet. 
Er is geen recht op een euthanaticum dat een 
ander moet verstrekken of toedienen en er 
is voor een arts geen plicht om voor die ver-
strekking of toediening zorg te dragen. Het 
artikel laat ten onrechte enige beschouwing, 
laat staan van fundamentele aard, achterwege 

Pleidooi voor debat en wetgeving langs lijnen van 
geleidelijkheid: repliek op De Bontridder en Kok
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die deze vraagstelling in welke richting dan 
ook beslecht. Ik probeer enige tegenspraak 
aan de stellingen van de auteurs te bieden 
vanuit rechtssociologisch en vervolgens 
juridisch perspectief. Daarbij merk ik op dat 
mijn reactie niet refereert aan of samenhangt 
met lopende onderzoeken van het Openbaar 
Ministerie naar enkele euthanasiezaken van 
dit moment. Ik wil uit de buurt blijven van 
huidige casuïstiek.

Als een mens zijn leven niet meer draaglijk 
vindt, voltooid of te vol van lijden staat het 
hem of haar vrij te stoppen met leven, maar 
waarom regelt hij dat niet zelf? Natuurlijk, 
ik ken de tegenwerpingen. Dat die middelen 
niet legaal zijn, maar dat houdt toch nie-
mand tegen? Bovendien zijn er tegenwoor-
dig voldoende legale middelen. Psychiater 
Chabot bepleit de heliummethode. 

Verder meen ik dat in het artikel het begrip 
lijden onvoldoende omlijnd en uitgekris-
talliseerd is. Wat we lijden noemen is voor 
een deel tijdgebonden en plaats bepaald. Of 
speelt dit in hun denkraam geen rol omdat 
zij de autonomie boven elke andere afweging 
plaatsen? Is een negentienjarig meisje met 
depressieve klachten, die naar deskundig 
oordeel ook de wilsvrijheid kunnen infecte-
ren, louter op grond van het autonomieframe 
vrij om te bepalen dat het lijden diep genoeg 
is zodat de overheid haar moet faciliteren in 
die doodswens?

Het meest intrigerende pleidooi van de au-
teurs is naar mijn smaak de overheidsplicht 

de burger een zachte dood te bezorgen. De 
overheid zou het stervensproces moeten 
gaan reguleren en controleren op basis van 
een ordelijke transactie van overheid naar 
individu. Daarmee zou de beperkende rol 
met het stellen van strafrechtelijke voorwaar-
den tot het verleden gaan behoren. Ik begrijp 
deze redenering niet goed. Bij een transactie 
gaat het immers om een wederkerigheidsre-
latie. Als de overheid in deze denkconstruc-
tie niet verwordt tot een eenzijdig trekkings-
recht of een zelfbedieningsautomaat, dan 
zal genoemde wederkerigheidsrelatie tussen 
twee partijen automatisch landelijk beleid, 
voorwaarden en restricties meebrengen. 
Berekenbaar en voorzienbaar beleid zodat 
er geen willekeur tussen de verschillende 
overheidsdienaren gaat ontstaan waaraan 
juridische gevolgen kunnen worden verbon-
den. De kanttekening bij deze insteek van 
de auteurs is dan ook niet moeilijk te raden: 
het ene stelsel van waarborgen, voorwaarden 
en richtlijnen zal door een soortgelijk stelsel 
worden vervangen. 

“... een zo roerig onderwerp als eu-
thanasie moet nog maar even aan de 
maatschappelijke discussie en driften 
blijven blootgesteld voor de overheid 
intervenieert en wetgeving entameert 
die beter past bij een socialistische 
heilstaat dan bij een terughoudende 
wetgever ...” 

Deze maatschappelijke, ethische, rechtsfilo-
sofische vragen zijn nog slechts in betrekke-
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lijk korte tijd in zwang. Moeten we op grond 
van een debat dat een relatief korte tijdspan-
ne omvat overgaan tot een beslechting in de 
richting zoals deze auteurs bepleiten? Gelet 
op het korte bestek van mijn reactie laat ik 
de voorbeelden achterwege van wetten en 
amendementen die tot stand kwamen onder 
invloed van te schielijke overdenkingen en 
die met enige distantie niet tot invoering 
zouden hebben geleid, maar onder invloed 
van de publicitaire en politieke emotie wel 
het Staatsblad bereikten. Ik heb van veel his-
torici geleerd dat we als deelnemers aan het 
tijdgewricht niet optimaal in staat zijn om 
breuklijnen in onze eigen generatie te 
definiëren. Dat pleit voor behoedzame 
aanpassingen van wetten met een beoogde 
langdurige houdbaarheid. Het is voor mij de 
vraag of we nu al met een breuklijn van doen 
hebben die maakt dat de euthanasiepraktijk 
nog verder moet worden gedejuridiseerd. 
Voor wat betreft het liberalisme merk ik op 
dat we nog eens goed moeten nadenken of 
een overheid zich wel moet willen bemoeien 
met het privé domein van burgers met deze 
nog voluit in ontwikkeling zijnde emoties, 
spanningen, wensen en claims. Wie het 
staatsrechtelijke en strafrechtelijke debat 
sinds de negentiende eeuw over codificatie 
en modificatie kent heeft ook weet van de 
klassiek liberale stroming die niet noopt tot 
forse overheidsbemoeienis met het menselijk 
domein en slechts in uitzonderlijke omstan-
digheden tot sturing via wetgeving aanzet. 
Tegen die achtergrond is op zijn minst pleit-
baar dat een zo roerig onderwerp als eutha-
nasie nog maar even aan de maatschappelijke 

discussie en driften moet blijven blootgesteld 
voor de overheid hierin intervenieert en 
wetgeving entameert die beter past bij een 
socialistische heilstaat dan bij een terughou-
dende wetgever waarbij in ieder geval ik me 
meer thuis voel.

“... Niet de zelfverwerkelijking van de 
burger vormt het hoogste rechtsgoed 
maar de wijze waarop we het orden-
telijk samenleven via de staatsmach-
ten van wet en rechtspraak vormge-
ven ...“ 

Navolgende zinnen zijn niet per se gericht 
tot de auteurs maar zijn generiek bedoeld. 
De drang en druk die van kommer en kwel 
uitstralende participanten aan een maat-
schappelijk debat uitgaat om een maatschap-
pelijk overgevoelige kwestie snel te beslech-
ten roept de noodzaak op om naar andere 
conflictbeslechters om te zien. Die conflict-
beslechter is sinds duizenden jaren het recht. 
Wetten, regels en beleid gaan immers boven 
de autonomie van patiënt en arts. Gelukkig 
maar, we leven niet in een bananenrepubliek 
of in een rechteloze staat. Autonomie klinkt 
sympathiek, oogt tegemoetkomend aan een 
liberaal vrijheidsbegrip, maar kan in de kern 
anarchie opleveren omdat artsen noch rech-
ters op de stoel van de wetgever mogen zit-
ten. Wetten, regels, beleid, rechtshandhaving 
en rechtspraak vormen een bundeling aan 
normatieve en koersbepalende inzichten die 
krachtens de (grond)wettelijke opdrachten 
rekening houdt met inzichten in de samenle-
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ving. Het recht in de brede zin van het woord 
is niet losgezongen van maatschappijstrijd 
rond een thema, maar ontwikkelt zich, in 
verband met de benodigde voorzienbaar-
heid van het recht, ook in het bijzonder voor 
artsen die de aansprakelijkheidsgrenzen ter 
zake hun medisch handelen willen kennen, 
heel langzaam. Het recht is volgend van aard 
en dat is ook nodig omdat thematiek als 
euthanasie maatschappelijk een bepaald on-
rustig bezit is. Zolang medici, politici en ju-
risten zo verdeeld denken over (de grenzen) 
van euthanasie is het zaak dat het Openbaar 
Ministerie en de Rechtspraak normstellend 
en normbevestigend bezig zijn. 

Indien ik in de laatste passage van het artikel 
het pleidooi voor het centraal stellen van 
autonomie goed begrijp, te weten dat de indi-
viduele burger de reikwijdte van het recht 
kan bepalen, ervaar ik spanning met wat een 
rechtsstaat (ook) inhoudt. Ik vermoed dat ik 
de schrijvers mis versta, ik kan me niet goed 

voorstellen dat het individu zich boven wet 
en recht stelt. Niet de zelfverwerkelijking van 
de burger vormt immers het hoogste rechts-
goed maar de wijze waarop we het ordente-
lijk samenleven via de staatsmachten van wet 
en rechtspraak vormgeven. Natuurlijk kan in 
elk debat maatschappijkritiek plaatsvinden 
en kan er een oproep plaatsvinden om de wet 
te wijzigen, maar er ontstaat pas een (vol)
waardig debat indien de goede parameters 
worden gebruikt en recht gedaan aan alle 
facetten rond de zoektocht naar een zachte 
en waardige dood die we allemaal als mensen 
hopen mee te maken voor onszelf en onze 
geliefden.

Prof.dr.mr. M. Otte is sinds 2016 Procu-
reur-Generaal bij het Openbaar Ministerie. 
Daarvoor was hij strafrechter bij verschillende 
gerechten en raadadviseur bij het ministerie 
van Justitie. Ook bekleedt hij sinds de jaren 
negentig een leerstoel bij de Rijksuniversiteit 
Groningen.
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door Joop Remmé

Bespreking van Robin te Slaa, Wat is fascisme? 
Oorsprong en ideologie, Boom uitgevers, 
Amsterdam, 2017, ISBN 978 94 6105 798 3, 
€ 24,90.

Het is eigen aan het politieke debat dat 
terminologie aan verandering onderhevig 
is. Daarmee kunnen begrippen aan duide-
lijkheid verliezen. Dat is waarschijnlijk nog 
het meest zo met de term ‘fascisme’, dat meer 
dan de meeste termen, en wel om begrijpe-
lijke redenen, beladen is. Je zou zelfs kunnen 
zeggen dat het begrip vooral als scheldwoord 
wordt gebruikt, waardoor het des te meer 
met emotie beladen wordt en aan slijtage on-
derhevig is. Daarom is het goed dat het boek 
van Robin te Slaa, Wat is fascisme? Oorsprong 
en ideologie duidelijkheid verschaft.

Een belangrijk thema dat al vroeg in het 
boek aan de orde wordt gesteld is de vraag 
of fascisme een uitgewerkte theoretische 
grondslag had. Dit is door wetenschappe-
lijke onderzoekers naar fascisme onderling 
uitgebreid besproken. Te Slaa voert ons mee 
in die discussie. Hij schrijft over de Italiaanse 
fascistische leider Benito Mussolini, die zich 
met enig dedain afzette tegen ideologieën, 
maar ook over ideologieën publiceerde. 
Te Slaa stelt de vraag: ‘Zijn wij tegenwoordig 
misschien te veel geneigd te denken dat gees-
telijke ontwikkeling en een tolerante levens-
houding meestal samengaan?’ 

In de loop van het boek zal duidelijk wor-
den dat de denkbeelden van fascisten en 
nazis elementen van ideologieën hadden. 
Zij hadden denkbeelden met elkaar gemeen 
over de organisatie van de economie, over 

Wat is fascisme? Oorsprong en ideologie

 Boekrecensies
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de gelijkheid van burgers, over trouw aan 
vaderland en leider, en over het ontstaan van 
een nieuwe mens.

Hierbij zijn er raakvlakken tussen fascisme, 
nazisme en communisme. Zo kunnen we 
voor al die bewegingen personele raakvlak-
ken zien, waar leidende figuren tot beide 
stromingen hadden behoord en waardering 
voor elkaar hadden, zoals Lenin dat had voor 
Mussolini na diens machtsgreep in 1922. 
Overeenkomsten waren er ook waar het ging 
over de massa: die werden door deze bewe-
gingen gewantrouwd. Ook dachten alle drie 
in termen van een voorhoede die de primi-
tieve massa in goede richting zou moeten 
leiden, met dien verstande dat de fascisten 
dachten aan de massa als bestaande uit gelij-
ken en de communisten aan enkel arbeiders, 
zich afzettend tegen de middenklasse (als we 
kijken naar nu, dan zien we in een recent on-
derzoek van NRC onder de eigen lezers over 
de voorgenomen afschaffing van het raadge-
vend referendum dat veel respondenten ant-
woordden in termen van ‘de meeste mensen 
zijn te dom om over politiek mee te kunnen 
praten’, wat aangeeft dat een democratische 
mentaliteit ook in de huidige samenleving 
niet algemeen is). Beide bewegingen waren 
vergelijkbaar in hun afwijzing van democra-
tie, kapitalisme en rechtsstaat. Zij kwamen 
ook overeen, zoals Te Slaa opmerkt, in hun 
afwijzing van individualisme (de liberale fi-
losoof Karl Popper merkte ooit op ‘Socialism 
is essentially collectivism’, maar dit geldt ook 
voor het fascisme). Wel merkt Te Slaa op dat 
het bolsjewisme verder ging dan het fascisme 
in het scheppen van een totalitaire staat en 
het afwijzen van de rechten van individuele 

burgers.
Verschillen waren er natuurlijk ook wel. Zo 
dachten de communisten de economie te or-
ganiseren vanuit de staat, terwijl de fascisten 
en nazis dachten aan een soort van getemd 
corporatistisch kapitalisme, gezuiverd van 
speculatie en met een doelstelling die we 
tegenwoordig maatschappelijk verantwoord 
ondernemen zouden noemen.

Te Slaa gaat ook in op een belangrijk verschil 
tussen nazisme en fascisme. Voor fascis-
me gold het Italiaanse fascisme als model, 
dat net als de stromingen in Nederland, 
Vlaanderen en Engeland verschilde van het 
nazisme in hoe over ras werd gedacht. Bij die 
bewegingen werd vooral gedacht in termen 
van het eigen volk, dat zelfs door Mussolini 
in bescheiden mate als multicultureel werd 
gezien; niet in termen van ras. 

“... In de loop van het boek zal dui-
delijk worden dat de denkbeelden 
van fascisten en nazis elementen 
van ideologieën hadden. Zij hadden 
denkbeelden met elkaar gemeen over 
de organisatie van de economie, over 
de gelijkheid van burgers, over trouw 
aan vaderland en leider, en over het 
ontstaan van een nieuwe mens ...” 

Het belangrijkste verschil was het virulente 
antisemitisme dat de nazis kenmerkte en bij 
het Italiaanse fascisme nauwelijks aanwezig 
was (de minnares van Mussolini was zelfs 
een Jodin), tot het in 1938 een officieel stand-
punt werd; ook toen weigerde Mussolini 
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Joden aan de Duitsers over te leveren. Te Slaa 
maakt duidelijk wat kenmerkend was voor 
dat antisemitisme. Het was niet het antisemi-
tisme dat we kennen uit de Europese traditie, 
met overwegend Christelijke wortels. Ook 
al waardeerden de nazis het antisemitisme 
van Luther, hun antisemitisme was van een 
andere aard. Het was veeleer verweven met 
darwinisme en werd sterk gekenmerkt door 
kritiek op het kapitalisme, waarvan men alle 
uitwassen aan Joden toeschreef, zoals men 
ook het bolsjewisme als Joods beschouwde 
(niet helemaal onterecht, want ook Stalin 
was in de jaren dertig bezorgd over de Joden 
in zijn partij en voerde om die reden een 
antisemitische zuivering uit). Wel kende dat 
antisemitisme een ontwikkeling. Hitler liet 
zich aanvankelijk namelijk nog gematigd uit 
over het lot van Joden terwijl Himmler al 
voorstelde hen naar Madagaskar te verban-
nen, waar er later steeds meer werd gespro-

ken over het vermoorden van Joden en al 
snel ook over genocide. Wat Te Slaa beter 
had mogen aangeven, is dat de hardere taal 
jegens Joden gelijke tred liep, na 1939, met 
de toename van Joden onder Duits bestuur. 
Immers, in de jaren dertig kende Oost-Euro-
pa veel grotere Joodse gemeenschappen dan 
West Europa.

Ook was het nazisme uniek in het denken 
over Lebensraum. Dit begrip speelde in 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk 
nauwelijks een rol vanwege de koloniale 
gebieden, waarmee die twee landen al volop 
Lebensraum hadden.

Op een paar plaatsen komt Te Slaa terug op 
zijn eerdere boek Is Wilders een fascist? uit 
2012 dat ging over de vraag of populisme en 
fascisme hetzelfde zijn. Zo wijst hij er op dat 
het fascisme over het algemeen de massa als 
wilsonbekwaam opvatte, en om die reden 
een autoritaire vorm van leiderschap voor 
stond, wat hij dan contrasteert met de bijna 
verheerlijking van de massa als een bron van 
wijsheid bij het populisme. Daarmee heeft hij 
wel een terecht punt, maar het is jammer dat 
hij het terloops noemt, zonder uitwerking of 
verwijzing.

Soms is Te Slaa iets te makkelijk met zijn uit-
spraken. Als hij bijvoorbeeld schrijft dat ‘elke 
vorm van verkiezingen in een totalitair sys-
teem of een dictatuur, zonder persvrijheid, 
oppositionele partijen of mogelijke tegen-
kandidaten per definitie niet democratisch is’, 
dan lijkt dit een platitude, maar zou het toch 
beter zijn geweest als met een paar zinnen en 
een noot wordt aangegeven wat in de regel 
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wel onder democratie wordt verstaan.
Zeker in de eerste hoofdstukken lopen de 
termen ‘extreem rechts’ en ‘extreem links’ 
betrekkelijk door elkaar heen. Dit is geen 
verwijt aan Te Slaa, want hij maakt duidelijk 
hoezeer de personen die met die noemers 
verband houden in de vroege tijd van het fas-
cisme veel met elkaar gemeen hadden; zelfs 
respect voor elkaar hadden. Maar je kunt je 
afvragen, of de term ‘extreem rechts’ wel van 
toepassing is op het fascisme. Immers, die 
term gaat terug op het Franse parlement van 
voor de Revolutie, toen de behoudende adel 
en hoge geestelijkheid rechts van de koning 
gezeten waren en de veranderingsgezinde 
burgerij links van de koning. 

Maar, zoals Te Slaa duidelijk maakt, de 
fascisten waren niet conservatief of reactio-
nair; zij waren voorstanders van een bepaald 
type vooruitgang (hoezeer we ook sinds de 
tragedies van de Tweede Wereldoorlog moei-
te zullen hebben de door hen gekoesterde 
idealen als ‘vooruitgang’ aan te merken).

Hiermee is het meest controversiële aspect 
van het boek de stelling dat fascisme pas 
begrepen kan worden als men ziet hoe de 
aanhangers het als ‘vooruitstrevend’ zagen. 
Mogelijk is de belangrijkste les die we van dit 
boek meekrijgen dat we nadenken over wat 
(politieke) vooruitgang is. Is het pluriformi-
teit van perspectieven of consensus in trouw 
aan een leider? Is het verbetering in de levens 
van de leden van één ras of klasse, of van de 
samenleving als geheel? Is het afgeleid van 
het inzicht van een bewonderde leider of het 
resultaat van intense dialogen tussen mensen 
die elkaars stellingnames aandacht gunnen? 
En dan is er de les die ons zegt dat wat wij 

kennen als ‘democratie’ kwetsbaar is; ook nu.

Te Slaa schreef een boek dat wetenschappelij-
ke kwaliteit heeft, zonder ten prooi te vallen 
aan de onleesbaarheid van veel wetenschap-
pelijke teksten. Hij baseert zich op een grote 
rijkdom aan archiefstukken en ego-docu-
menten, naast de beschikbare literatuur, die 
hij goed bespreekt. Hoewel hij hier en daar 
nog wel een voetnoot had kunnen toevoegen 
en hij soms een op spreektaal lijkend taal-
gebruik hanteert (hij spreekt bijvoorbeeld 
van een ‘Madurodam-achtige omvang’ en 
‘misdaden van het fascisme’ – een isme be-
gaat geen misdaden, dat doen de aanhangers 
van dat isme) – is het resultaat toch een goed 
leesbaar boek waarin een complexe materie 
duidelijk uiteen wordt gezet. Dit is waardevol 
als men bedenkt dat die materie controver-
sieel is en de gevoeligheid van de besproken 
thema’s vraagt om duidelijkheid. 

Niet alle thema’s zijn volledig duidelijk 
geworden. Daarin is Te Slaa eerlijk. Zo is het 
virulente en uiteindelijk genocidale antisemi-
tisme van de nazis iets dat Te Slaa goed be-
schrijft, terwijl hij lijkt aan te geven dat een te 
makkelijke verklaring voor die kwestie geen 
recht zou doen aan de daaruit voortgekomen 
tragiek. Daarin heeft hij, naar mijn idee, de 
juiste toon gevonden, zonder de analyse te 
verstoren met waardeoordelen.

Dr. J. Remmé geeft onderwijs aan de Webster 
University, de Maastricht School of Manage-
ment en de Hochschule für Oekonomie und 
Management op het gebied van bedrijfsethiek 
en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
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door Fleur de Beaufort

Bespreking van: Remieg Aerts, Thorbecke wil 
het. Biografie van een staatsman, Uitgeverij 
Prometheus, Amsterdam, 2018. ISBN: 978 90 
351 4479 8, € 49,95.

Vrijwel direct na het heengaan van Johan 
Rudolf Thorbecke op dinsdag 4 juni 1872 
ontstond onder vrienden en medestanders 
discussie over een passend en duurzaam 
huldeblijk. Naast een standbeeld, werd ook 
de aankoop van zijn huis aan de Koningin-
negracht in overweging genomen, evenals 
een gedenksteen bij zijn graf. Uiteindelijk 
werd gekozen voor een standbeeld, destijds 
(nog) geen gebruikelijk eerbetoon in Neder-
land, zeker niet als het een eigentijds persoon 
betrof. De voorkeur ging uit naar plaatsing 

op het Binnenhof, doch deze locatie bleek 
al snel op veel verzet te stuiten. Na lang-
durig beraad, waarbij antithorbeckianen 
nadrukkelijk van zich lieten horen, bood de 
gemeenteraad van Amsterdam aan om in de 
hoofdstad een passende locatie te zoeken. 
Aldus geschiedde, sedertdien kijkt Thorbecke 
met een wetsrol in de hand uit over de Am-
sterdamse Reguliersgracht en Herengracht. 
Het zou nog tot 2017 duren eer er voor de 
staatsman een standbeeld in Den Haag zou 
worden onthuld.

De man die de Nederlandse geschiedenis zou 
ingaan als één van de grootste staatsmannen, 
wier naam bij uitstek verbonden wordt aan 
de grondwet van 1848 en de vormgeving 
van onze moderne parlementaire democra-
tie, wekte reeds gedurende zijn leven zowel 

Thorbecke: een even fascinerende als afstotende 
wilskracht
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bewondering en lof als diepe afkeer. Zijn 
volgelingen – beter bekend als de thorbecki-
anen – moesten het zowel binnen als buiten 
de politieke arena geregeld opnemen tegen 
zijn talrijke opponenten – de antithorbec-
kianen. Daartussen bevonden zich degenen 
die bij vlagen onder de indruk waren van de 
politicus, maar meer dan eens ook tegen zijn 
onbuigzame karakter opbotsten. Het was dus 
niet vreemd dat zoiets ogenschijnlijk eenvou-
digs als het plaatsen van een standbeeld op 
zoveel weerstand stuitte.

Thorbecke investeerde niet in draagvlak, 
doch meende dat zijn inhoudelijk gelijk vol-
doende was. ‘Zijn polemische persoonlijk-
heid kende alleen maar onvoorwaardelijke 
vrienden, volgelingen feitelijk, en afvalligen 
en tegenstanders. Pragmatisme beschouwde 
hij als beginselloosheid en karakterzwakte. 
Hij erkende alleen intellectuele argumenten, 
maar zelfs op dat vlak was hij “een man, qui 
ne discute pas, mais qui impose ses idées”.’ 
(Aerts, 369). Met de recent verschenen 
biografie Thorbecke wil het. Biografie van een 
staatsman belicht biograaf Remieg Aerts op 
meesterlijke wijze juist ook de persoon ach-
ter de staatsman en schuwt daarbij de voor 
biografieën zo kenmerkende petite histoire 
gelukkig niet. Daarmee is het lijvige werk 
niet alleen een uiterst leesbare, maar ook zeer 
welkome en waardevolle aanvulling op de 
eerder verschenen levensbeschrijvingen.

Geen makkelijk mens
Thorbecke wekte bij een eerste ontmoeting 
nooit onmiddellijk sympathie, maar straalde 
veeleer autoriteit uit. ‘Als Thorbecke in een 
vergadering komt en zegt “goedenavond 
mijne heeren” maakt men hem gelijk tot 

voorzitter’, aldus een tijdgenoot (Aerts, 392). 
Hij maakte doorgaans direct indruk en zijn 
kwaliteiten werden breed geaccepteerd. Toch 
maakte zijn persoonlijkheid dat eigenlijk 
niemand hem er van harte bij wilde hebben. 
Zowel zijn wetenschappelijke als zijn politie-
ke loopbaan kende daardoor een moeilijke 
start. Hij lag als kandidaat misschien wel 
voor de hand gezien zijn capaciteiten, maar 
de keuze voor Thorbecke ging nooit zonder 
slag of stoot.

Eenmaal door koning Willem II benoemd 
tot voorzitter van de commissie ter voor-
bereiding van de grondwetsherziening in 
1848, groeide en tussen hem en de overige 
commissieleden – D. Donker Curtius, J.M. 
de Kempenaer, L.C. Luzac en L.D. Storm 
– zeker geen grote vriendschap. ‘Zoals 
gewoonlijk legden de anderen zich neer bij 
Thorbeckes onophoudelijke gelijk, maar ook 
in dit gezelschap ging de erkenning van zijn 
deskundigheid niet gepaard met persoonlij-
ke sympathie’ (Aerts, 363). Desalniettemin 
meende Willem II na de eerste ontmoeting 
met Thorbecke ‘die man is zoo kwaad niet als 
zij zeggen’. De koning vond hem zelfs wel ‘te 
hanteren’ (Aerts, 355).

Met teleurstellingen kon Thorbecke maar 
moeilijk omgaan. Als sinds zijn vroegste 
jeugd werd teleurstelling gevolgd door een 
extreme mate van verongelijktheid. Dit werd 
duidelijk in de rancuneuze houding en com-
promisloze oppositie die Thorbecke tegen 
het kabinet Donker Curtius/De Kempenaer 
voerde. Alleen al over de samenstelling van 
het kabinet was de penvoerder van de grond-
wetscommissie niet te spreken, niet in de 
laatste plaats omdat hij er zelf geen deel van 
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uitmaakte. Bij zijn rentree in de Kamer na de 
herziening van 1848 stemde Thorbecke tegen 
elk wetsvoorstel van het kabinet. Hij had er 
geen belang bij dat de regering resultaten 
zou boeken, nu hij zelf niet tot regeren was 
geroepen, en dat liet Thorbecke goed blij-
ken. ‘Thorbecke was in principe altijd tegen 
alles wat niet van hemzelf uitging. Hij wilde, 
volgens zijn medestander Van Zuylen, “her-
stellen” wat sinds april 1848 buiten hem om 
of anders dan hij bedoeld had geregeld was’ 
(Aerts, 401).

“... Anderen legden zich neer bij 
Thorbeckes onophoudelijke gelijk, 
maar de erkenning van zijn deskun-
digheid ging niet gepaard met per-
soonlijke sympathie ...”

Toen de voorzitter van de Amstelsociëteit 
zich afvroeg waarom Thorbecke eigenlijk 
geen lid werd kreeg hij van De Kempenaer 
het advies maar eens het leven van Caesar 
te lezen. Voor Thorbecke gold dat hij zich 
onmogelijk kon committeren aan iets wat hij 
niet zelf had bedacht of waaraan hij niet zelf 
de leiding gaf. Hij was in de aanloop naar 
1848 weliswaar voorstander van liberale or-
ganisatie op plaatselijk niveau, ‘in den meest 
lossen en vrijen vorm’, maar zeker niet in het 
kader van de reeds bestaande Amstelsociëteit 
(Aerts, 325).

Hoe anders was Thorbecke in huiselijke 
kring. Thorbecke was idolaat van zijn ‘aller-
liefst Madonnaatje’, dat hij als jong meisje 
had leren kennen in Duitsland toen hij 
Henriëtte Solger-Von der Groeben – wedu-
we van de filosoof Karl Wilhelm Ferdinand 

Solger – frequent als huisvriend bezocht. Hij 
had haar leren kennen via de Duitse schrijver 
Ludwig Tieck. Aanvankelijk was ook de zeer 
jonge weduwe gecharmeerd van Thorbecke, 
maar hij gaf uiteindelijk, dertien jaar later, 
de voorkeur aan haar tweede dochter. Op 
14 augustus 1934 vroeg hij zijn Adelheid 
ten huwelijk. Thorbecke had op persoonlijk 
vlak zijn bestemming gevonden en voelde 
een diepe innerlijke vrede, ‘(a)lsob ich eine 
Verkündigung des Himmels, alsob ich den 
Schlüssel meines ganzen Wesens und Lebens 
empfangen hätte’ (Aerts, 246).

Zijn hele leven zou Thorbecke zielsveel 
van zijn vrouw blijven houden, getuige de 
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briefwisseling tussen de echtelieden, waarin 
Thorbecke een onuitputtelijke hoeveelheid 
liefdesbetuigingen aan het papier toever-
trouwde. Adelheid wordt door Remieg Aerts 
getypeerd als geestig, opmerkzaam en vrien-
delijk. ‘Waar mevrouw Thorbecke presideert, 
vereenigt zich alles wat er aan geluk en gratie 
bestaat’, aldus memoreert een tijdgenoot die 
zeer gecharmeerd was van Adelheid. 
Na haar overlijden meende Thorbecke ‘het 
leven heeft geene waarde meer voor mij’ 
(Aerts, 690). Het openlijk getoonde verdriet 
van de politicus tijdens de begrafenis van 
Adelheid maakte een diepe indruk op de 
aanwezigen. Eerder liet Thorbecke verstek 

gaan bij de begrafenis van een zeer goede 
vriend, uit angst dat hij zijn emoties niet de 
baas zou blijven.

Op eigen kracht
De rancuneuze houding van Thorbecke 
jegens het kabinet Donker Curtius/De 
Kempenaer wordt door Aerts ook verklaard 
door de groeiende weerzin jegens notabelen 
van de gevestigde orde met hun bestuurlijke 
dubbelfuncties en gemakkelijke relatienet-
werken. De jeugd van Thorbecke kenmerkte 
zich niet door het gespreide bedje dat velen 
waar hij zowel in zijn academische als poli-
tieke loopbaan mee te maken kreeg wel ten 
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beurt was gevallen. Vader Frederik Willem 
Thorbecke beschikte niet over de financiële 
middelen om zijn kinderen een goede start te 
gunnen. Het lukte de man niet zijn leven op 
de rails te krijgen. Hij verkocht zijn aandeel 
in het familiebedrijf, mede omdat het met 
zijn broer, tevens medefirmant, nooit echt 
klikte. Aerts typeert vader Thorbecke als ‘een 
opgewekte, innemende figuur, maar weinig 
realistisch en volstrekt onzakelijk, geïnteres-
seerd in van alles zonder duidelijke gericht-
heid’ (Aerts, 27).

“... Thorbecke was in principe altijd 
tegen alles wat niet van hemzelf uit-
ging ...”

Het gezin Thorbecke leefde hoofdzakelijk 
van geleend geld en een incidenteel succesje 
in de loterij. Hoewel Frederik Thorbecke van 
de opleiding van zijn oudste zoon Johan Ru-
dolf een levensproject maakte met als ambitie 
deze pientere jongen naar een positie in de 
geleerde wereld te leiden, zouden geldzorgen 
hem daarbij steeds weer parten spelen. Meer 
dan eens waren de Thorbeckes aangewezen 
op de bereidheid van docenten om colleges 
tegen half geld of zelfs geheel gratis te laten 
volgen. Adviezen van familieleden om het 
eigen huis in Zwolle nu eindelijk eens te ver-
kopen en een etage te huren werden vriende-
lijk afgewezen, het zou immers statusverlies 
betekenen en als vader Thorbecke al niet op 
succes kon bogen, dan toch tenminste op 
zijn status.

Hoewel de financiële misère van het gezin 
Thorbecke van kwaad tot erger ging – na 
het faillissement van het oude familiebedrijf 

waar broer Jan Everard de scepter zwaaide, 
kon ook Frederik Thorbecke nergens in de 
omgeving van Zwolle aan een lening komen 
– lukte het om via invloedrijke vrienden 
voor Rudolf een beurs te krijgen, zodat de 
veelbelovende student een ‘Bildungsreis’ 
naar Duitsland kon maken. Zijn verblijf in 
Duitsland wist hij meer dan eens te rekken 
dankzij financiële steun uit zijn groeiende 
eigen netwerk van gelijkgestemden en vrien-
den die over voldoende middelen beschikten. 
Overigens paste dankbaarheid voor deze 
financiële steun niet bij het karakter van de 
jonge Thorbecke. Hij leek het eerder vanzelf-
sprekend te vinden, overtuigd als hij was van 
zijn eigen grootsheid. Zijn ouders zagen met 
lede ogen aan dat hij trots en hoogmoedig 
was geworden.

Opmerkelijk genoeg bepaalde Thorbecke in 
zijn testament dat zijn zoon Willem niet al-
leen een hooggeacht advocaat moest worden, 
maar hij diende hem ook ‘naderhand als lid 
der Tweede Kamer (te) vervangen’ (Aerts, 
726). Terecht merkt Aerts op dat hier een 
parlementair vorst zijn opvolging leek te wil-
len regelen, alsof de kiezers er in het geheel 
niet toe deden. Bovendien lijkt Thorbecke 
hier, eenmaal lid van de gevestigde orde, op-
eens geen moeite meer te hebben met zonen 
die welhaast als vanzelfsprekend hun vaders 
opvolgen op maatschappelijke posities.

De liberaal Thorbecke
Het is jammer dat biograaf Remieg Aerts 
zich aan het einde van zijn verder zo voor-
treffelijke biografische werk heeft laten 
verleiden tot een korte analyse van 
Thorbecke en het Nederlandse liberalisme, 
waarbij hij zich niet beperkt tot de negen-
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tiende eeuw. Thorbecke zou zich – evenmin 
overigens als enkele andere grote liberale 
politici van lang vervlogen tijden – niet 
herkennen in het huidige liberalisme en er 
ook weinig waardering voor kunnen opbren-
gen. Nogal wiedes denk je dan als lezer en 
Aerts lijkt het daarmee eens als hij toegeeft 
dat Thorbecke c.s. zich waarschijnlijk de hele 
eenentwintigste-eeuwse wereld niet zullen 
kunnen voorstellen.
Interessanter is het om te kijken hoe de 
liberaal Thorbecke getypeerd kan worden. 
Terecht merkt Aerts op dat Thorbecke moei-
lijk ideologisch te typeren is. Etiketjes als 
conservatief, ultraliberaal, liberaal geworden 
conservatief en conservatief geworden libe-
raal worden op Thorbecke geplakt. Met name 
door zijn Duitse jaren kan het denken van 
Thorbecke veelmeer Romantisch dan Ver-
licht genoemd worden. Zijn voorkeur voor 
de samenleving als organisch geheel maakt 
dat hij minder op had met het sterk op het 
individu gerichte Verlichtingsdenken.

In de ogen van zijn biograaf was Thorbecke 
sinds 1825 grotendeels zichzelf gebleven. Dat 
is misschien ook niet zo vreemd. ‘Thorbe-
cke hield bijna altijd vast aan een eenmaal 
ingenomen positie, al tonen zijn persoonlij-
ke aantekeningen dat hij lang over dezelfde 
vraagstukken bleef nadenken’ (Aerts, 681). 
Zijn organische filosofie liet dan ook ruimte 
voor interpretatie en het inpassen van ver-
anderende omstandigheden. Als geen ander 
wist Thorbecke dat ‘het gevaar hetwelk men 
van verandering vreest, soms juist in het niet 
veranderen ligt’ (Aerts, 319). Precies daarom 
was Thorbecke in de aanloop naar 1848 van 
mening dat ingrijpende herziening van de 
grondwet nodig was.
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“... Zijn polemische persoonlijkheid 
kende alleen maar onvoorwaardelij-
ke vrienden, volgelingen feitelijk, en 
afvalligen en tegenstanders ...”

Tegen het einde van zijn leven leek de staats-
man steeds minder tot dergelijke verande-
ringen in staat. Hoogleraar staatsrecht J.T. 
Buys meende in een artikel in De Gids dat 
Thorbeckes ‘Narede’ – waarin deze de balans 
opmaakte van zijn politieke erfenis – een li-
beralisme van onthouding propageerde. Een 
negatief liberalisme, defensief van strekking. 
Daar waar deze terughoudendheid in 1848 
nodig was, kon een dergelijk liberalisme in 
de ogen van Buys niet het programma van 
1870 zijn. Bekend is de kritiek van de jonge 
liberaal Samuel van Houten – geestelijke 
vader van het Kinderwetje van 1874 – die 
Thorbecke verweet een tevreden liberaal te 
zijn, niet meer in staat tot vernieuwing. Deze 
kritiek was echter breder gedragen, al durfde 
lang niet iedereen het hardop te zeggen. De 
Groningse liberaal Geertsema beperkte zich 
tot brieven, maar stelde daarin in niet mis te 
verstane woorden: ‘In ieder geval, er is geen 
redding meer moogelijk zoolang Thorbecke 
leeft’ (Aerts, 695).

Thorbecke zag in zijn liberalisme en dat van 
de volgende generatie een wezenlijk, ideo-
logisch verschil. ‘Gij hebt de vrijheid der 
individus, ieder voor zichzelf, op het oog, 
wij een organisme der vrijheid’ (Aerts, 703). 
Voor Thorbecke was het een taak van de 
overheid om de burgers zoveel mogelijk vrij 
te laten en daarbij obstakels die de vrijheid 
in de weg zaten op te ruimen. De volgende 
generatie liberalen wenste duidelijk verder te 

gaan in het scheppen van voorwaarden om 
de individuele vrijheid mogelijk te maken. 
De ‘leus van staats-onthouding’ vonden zij 
‘geheel verouderd’, de staat moest juist actie-
ver worden (Aerts, 631). Thorbecke deelde 
deze mening niet.

Er schuilt een kern van waarheid in de 
kritiek van de nieuwe generatie liberalen op 
de oude voorman. Zijn biograaf roemt in het 
slotwoord terecht Thorbeckes verdiensten, 
met name ten aanzien van de grondwet van 
1848, maar erkent tegelijkertijd dat de staats-
man in de laatste jaren niet meer over een 
programma beschikte. In feite remde hij de 
noodzakelijke vernieuwing van het liberalis-
me en de parlementaire praktijk. Thorbecke 
zag zichzelf liever als een garantie voor rust 
en orde in onzekere tijden. De Nederlandsche 
Spectator publiceerde een prent van de mi-
nister aan zijn bureau met het bijschrift: ‘Lieb 
Vaterland kannst ruhig sein, der alte Thor 
sitzt treu am Schrein’ (Aerts, 704).

De links-liberale kritiek klinkt er voor de 
goede verstaander al in door, want ‘Tor’ 
stond zowel voor poortwachter als voor 
ouwe gek. Thorbecke had zelf niet voor nach-
wuchs gezorgd, maar de volgende generatie 
liep zich in feite gedurende de laatste jaren 
van de grote staatsman al warm om ieder 
voor zich bij te dragen aan volgende veran-
deringen. Daarbij bleven de meest wezenlijke 
elementen van het werk van Thorbecke ook 
in de toekomst gehandhaafd. 

Drs. F.D. de Beaufort is wetenschappelijk me-
dewerker bij de Prof.mr. B.M. TeldersStichting 
en lid van de redactie van Liberale Reflecties.
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