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Column Louise O. Fresco

Kieswijzer voor
Ve r w e g g i s t a n

Wanneer is deze
onder schatting
van de kiezer
begonnen?

De verkiezingen kunnen alleen
gaan over het hier en nu, zo is

de mantra. Kiezers kijken nu een-
maal niet verder dan hun neuzen
lang zijn. En die neuzen zijn niet
langer dan hun eigen portemon-
nee, of hoogstens die van de buren.
Dus mag iets alleen een onderwerp
in de campagne zijn als het gaat
over geld. Begin alsjeblieft niet
over andere zaken, want het is al
moeilijk genoeg voor die eenvou-
digen van geest die ons kiezersvolk
uitmaken! Europa? Alleen als je
vertelt hoeveel we eraan verdienen
– of als je tegen Europa bent, hoe-
veel het ons kost. De rest van de
wereld? Zwijg alsjeblieft, voor de
kiezer is het allemaal een groot
Ve r w e g g i s t a n !

Wanneer is deze schromelijke
onderschatting van de kiezer ei-
genlijk begonnen? Ik weet het niet,
maar ik heb het idee dat deze hou-
ding van de meerderheid van de
politici steeds erger wordt. Het is
een zichzelf bevestigende strate-
gie. Als je ervan uitgaat dat kiezers
naar niets anders willen luisteren
dan hun eigen belang en je iedere
politieke keuze verpakt in de taal
van eigen portemonnee en eigen
groep eerst, dan trek je voortdu-
rend het niveau van het debat naar
beneden. Dan gaan kiezers inder-
daad denken dat democratie draait
om hoeveel je er zelf uit kunt sle-
pen.

Ik geloof er helemaal niets van
dat kiezers de wereld buiten Ne-

derland onbelangrijk vinden. Bij-
na iedere burger beseft zo langza-
merhand wel dat we door talloze
netwerken met elkaar verbonden
zijn, dat ons voedsel grotendeels
van elders komt, net als onze tele-
foons en onze auto’s, en binnen-
kort onze verpleegsters en loodgie-
ters. Dat Brazilië meer is dan lek-
kere stranden, China meer dan een
economische dreiging, dat er lan-
den bestaan als Soedan die er veel
slechter aan toe zijn dan wij. Na-
tuurlijk begrijpt niet iedereen alle
finesses (wie wel?), maar de belang-
stelling voor de rest van de wereld
is aanzienlijk groter en breder dan
de gemiddelde politicus doet voor-
komen. Die belangstelling heeft
zelfs nauwelijks iets te maken met
economisch voordeel, maar alles
met cultuur. Denk alleen al aan de
vele honderdduizenden die jaar-
lijks tentoonstellingen bezoeken
over andere beschavingen, zoals in
De Nieuwe Kerk in Amsterdam, of
in de Hortus in Haren, of het aan-
tal mensen dat buiten Nederland
op reis gaat of een tijdje studeert.

Het weerwoord luidt dat de ver-
kiezingen niet kunnen gaan over
andere landen, want daar heeft Ne-
derland niets over te zeggen. Dat is
nog maar de vraag. Alles wat een
toekomstige regering doet, heeft
te maken met de rest van de we-
reld, en omgekeerd, veel van wat
de rest van de wereld doet, heeft
zijn weerslag op Nederland. Mi-
gratie is een van de meest heikele
thema’s van onze tijd, en daar we-
ten de meeste kiezers heus van dat
de Nederlandse grenzen sluiten
geen mogelijkheid is. Het belang
van Europa ligt echt niet alleen in
banen, maar minstens zozeer in
onderwijs en onderzoek, milieu en
cultuur. We zijn lid van de NAVO,

dus we moeten een standpunt heb-
ben over interventie, destijds in Li-
bië en misschien ooit in Syrië. Dat
standpunt komt van regering en
parlement, maar de kiezers moe-
ten erop kunnen vertrouwen dat
ze niet geleid worden door een
kortzichtige, laat staan nationalis-
tische en xenofobe club, maar door
een die begrijpt dat het om meer
gaat dan geld.

Ondertussen ziet men vanuit
Verweggistan een in zichzelf ge-
keerd landje, dat af en toe een gro-
te mond open doet, maar allang
niet meer de vanzelfsprekende ver-
dediger is van internationale be-
trekkingen, humanitaire waarden
en culturele vooruitstrevendheid.
Dat moeite heeft om zijn talenten
vast te houden, dat zich wentelt in
somberheid terwijl het een van de
meest welvarende ter wereld is. De
beschaving van een land lees je uit-
eindelijk af aan hoe een land om-
gaat met andere culturen. We heb-
ben er alle belang bij, om dan toch
maar op de politieke mantra terug
te vallen, onze internationale re-
putatie te verbeteren.

Wat wachten we dan nog met
het toetsen van verkiezings-

programma’s op hun gehalte aan
Verweggistan? Laat de partijen
maar eens vertellen wat ze van de
wereld buiten Nederland denken,
in het bijzonder de niet-westerse,
niet rijke wereld, waar van alles
speelt dat ons aangaat, van islami-
tische facties tot nationalisaties.
Dan weten we tenminste voor wie
Verweggistan meer is dan een
kruitvat, een melkkoe of een bron
van angst. Laten ze dan tegelijk
vertellen of het nog iets wordt met
de internationale culturele betrek-
kingen of dat ze de huidige coalitie
volgen in zinloze acties zoals de
sluiting van het Institut Néer-
landais in Parijs.

Ik weiger te geloven dat verkie-
zingsdebatten moeten gaan over
de kleinste gemene deler, het hier
en nu en de portemonnee, en dat
Nederlanders niet ook de rest van
de wereld en andere belangen dan
economische mee willen laten tel-
len. Dat kunnen de kiezers best
aan, als ze de kans krijgen. En dat
is nodig. Want wie kortzichtig ei-
genbelang zaait, zal egoïsme oog-
sten.

Correcties en aanvullingen

Palliatieve sedatie

In de serie Het laatste woord (25 au-
gustus, Opinie & Debat, pagina 16)
wordt palliatieve sedatie geduid
als „met morfine buiten bewust-
zijn gehouden worden”. De correc-
te verklaring is dat het bewustzijn
van een patiënt wordt uitgescha-
keld met het middel midazolam
en dat morfine zo nodig als pijn-
stiller wordt toegediend.

Gokkantoor Ladbrokes

In het artikel Al na 10 minuten laat
hij het zien op Old Trafford (27 augus-
tus, Sport, pagina 26 en 27) staat
dat gokkantoor Ladbrokes 1,20
pond uitkeert voor elke pond die
een gokker inzet op een doelpunt
dat wordt gemaakt door de spits
van Manchester United Robin van
Persie. Dat bedrag moet 1,80 pond
z ij n .

Als je de politiek in gaat, moet je
leren debatteren. Want in elke

politieke arena vindt een botsing
van meningen plaats. Dat is de es-
sentie van democratie: respect voor
andermans opvatting, maar wel ook
het recht die ander te mogen onder-
vragen. Ik heb heel wat gedebatteerd
in mijn leven, eerst zeventien jaar in
de gemeenteraad en vanaf 1994 zes-
tien jaar in de Tweede Kamer. Ik
vond en vind het leuk om te doen,
vooral als het echt om de inhoud
gaat en het toch met humor kon.

In de aanloop naar de verkiezin-
gen van 12 september zien we de
lijsttrekkers dagelijks op tv met el-
kaar debatteren. Die debatten heb ik
ook veel gedaan, en – al zeg ik het
zelf – ze gingen me redelijk goed af.
Toch heb ik me altijd verbaasd over
de formats die door de redacties van
de verschillende programma’s wor-
den bedacht. De NOS laat in ander-
half uur acht partijen aan het woord.
Ze wilden er eigenlijk elf hebben.
RTL trekt er ietsiepietsie meer tijd
voor uit. EenVandaag zet twee politici
tegenover elkaar en vraagt hen in
twee minuten de toekomst van de
zorg te bediscussiëren. Op de radio
gaat het er niet beter aan toe. Daar
mogen de politici in zestig seconden
zeggen hoe ze denken ons land uit
de crisis te halen. Elk groot verkie-
zingsdebat in ons land verloopt

langs hetzelfde devies van kort en
snel. Nergens wordt mij de kans ge-
boden te vernemen wat de mens- en
maatschappijvisie van de politici is.
Nergens gaat het de diepte in.

En natuurlijk, een politicus moet
helder en bondig kunnen formule-
ren en niet wollig praten. Maar inge-
wikkelde vraagstukken laten zich
niet in één minuut behandelen. Die
vragen tijd, en die tijd wordt de poli-
tici niet gegund. Het gevolg is dat
zaken vrijwel nooit in historisch per-
spectief worden geplaatst. De reden
waarom bepaalde wetten en regelin-
gen ooit in het leven zijn geroepen,
blijven onvermeld. Het is ook niet
mogelijk voorstellen publiekelijk
door te denken en te extrapoleren.
De debatten zijn nu vaak niet meer
dan een wedstrijdje elkaar vliegen
afvangen, gescripte tekstjes ten beste
geven en oneliners opdreunen.

Wordt de kiezer daar wijzer van?
De zogenaamd ‘ijzeren televisie-

wetten’ verbieden blijkbaar voor-
lichting aan de kijker door middel
van meer diepgaande vraaggesprek-
ken. Ooit heeft men bij de media be-
dacht dat ook de politiek gebracht
moet worden als een spel. Men ver-
moedt dat de kijker afhaakt wanneer
men dat niet doet. Misschien is dat
zo, maar dat hoeft toch niet beteke-
nen dat álle debatten op diezelfde
oppervlakkige manier in elkaar ge-
zet moeten worden?

Het succes van het programma Zo-
mergasten laat zien dat er wel degelijk
publiek is voor programma’s die
meer laten zien. Zeker, ook niet elke
aflevering van dit programma is
even informatief, maar het door-
slaande succes van het format maakt
duidelijk dat zo’n soort programma
ook nuttig zou kunnen zijn in de
aanloop naar verkiezingen.

Na het eerste debat bij de NOS
hoorde ik een commentator zeggen:
‘Ik heb van geen van de politici echt
een visie op de toekomst van ons
land gehoord'. Nee, gek hè. Mis-
schien hebben ze die visie ook niet,
maar daar komen we zo nooit achter.

Jan Marijnissen is voorzitter van de
SP. Deze wisselcolumn op woens-
dag verzorgt hij beurtelings met
voormalig VVD-leider Hans Wiegel.

Debatten

Wisselcolumn M a ri j n i s s e n W i e ge l

Illustratie Siegfried Woldhek

S
oevereiniteit moet wel een
kostbaar goed zijn, want nie-
mand wil het kwijt. Volgens de

PVV zijn we al veel te veel soevereini-
teit kwijtgeraakt aan ‘Brussel’. Vol-
gens de SP mag er geen gram soeve-
reiniteit meer worden weggegeven
en als premier Rutte terugkomt uit
Brussel vertelt hij dat er van alles is
gebeurd, maar één ding niet: er is
geen soevereiniteit afgestaan.

Soevereiniteit is dus kennelijk iets
heel moois, maar wat is het eigenlijk?
Dat is niet eenvoudig te zeggen, want
het woord heeft in het verleden ver-
schillende betekenissen gehad en dat
heeft het nog steeds. Het begrip soe-
vereiniteit in zijn moderne betekenis
danken we aan de Franse politieke
denker Jean Bodin (1530-1596). Vóór
hem was de staat gebaseerd op de re-
latie tussen een soeverein (de vorst)
en zijn onderdanen (de burgers). Dit
was de filosofische grondslag voor de
politiek onbeperkte macht van de ab-
solute vorst. Alleen een vorst kon
soeverein zijn. Toen de opstandige
Nederlanders de soevereiniteit van
Filips II opzegden, gingen zij dan
ook op zoek naar een nieuwe soeve-
rein, de koning van Frankrijk of de
koningin van Engeland. Toen dat
mislukte, namen zij zelf de soeverei-
niteit op zich. Daarmee liepen zij een
paar eeuwen vooruit op de andere
landen, want het idee van de volks-
soevereiniteit vond pas bij de Franse
Revolutie (1789) algemeen ingang.

Als we het nu over soevereiniteit
hebben, bedoelen we meestal iets an-
ders, namelijk volkenrechtelijke soe-
vereiniteit. Zo zeggen we dat Neder-
land in 1949 de soevereiniteit over
Nederlands-Indië overdroeg aan de
Republiek Indonesië. Dat betekende
dat voortaan alleen de regering van
die republiek iets over Indonesië te

zeggen had. Nederland had deze
vorm van soevereiniteit al veel eerder
verkregen, namelijk bij de Vrede van
Westfalen (wij zeggen meestal Vrede
van Münster), die een einde maakte
aan onze Tachtigjarige (1568-1648)
maar ook aan de Europese Dertigja-
rige (1618-1648) Oorlog. Dat staten
soeverein zijn en geen land zich met
de binnenlandse aangelegenheden
van een ander soeverein land mag be-
moeien, werd toen als volkenrechte-
lijk beginsel aanvaard.

D
eze zogenoemde ‘We s t f a a l s e
Orde’ werd vaak geschon-
den, maar heeft als volken-

rechtelijk beginsel nog steeds een ze-
kere betekenis. Ze werd echter in de
afgelopen decennia niet alleen in de
praktijk geschonden maar ook in
theorie ter discussie gesteld. Zou de
internationale gemeenschap of een
deel daarvan er niet goed aan doen te
interveniëren, om genocide en bur-
geroorlog te beëindigen of te voorko-
men en de onderdanen van een dicta-
tor te verlossen van hun wrede heer-
ser? Velen vinden van wel.

We erkennen dus in beginsel de
nationale soevereiniteit als hoogste
norm, maar wat betekent dat in de
praktijk? Sinds 1648 was Nederland
een soeverein land, de Republiek der
Verenigde Nederlanden. In 1806
werd het onder druk van Frankrijk
een koninkrijk onder de broer van
Napoleon. In 1810 hield het hele-
maal op te bestaan. De soevereine re-
publiek werd teruggebracht tot een
aantal provincies van het Franse kei-
zerrijk. Op 10 mei 1940, om een an-
der voorbeeld te noemen, was Neder-
land een soeverein land, op 15 mei
capituleerde de opperbevelhebber.
Daarop volgden vijf jaren waarin Ne-
derland niets meer over zichzelf te

In het verleden is

soevereiniteitsverlies heilzaam

geweest. Kleine landen hebben

door het deels afstaan van

soevereiniteit feitelijk meer

macht kregen, schrijft H. L

Wesseling .

Nederland kan wel 
zeggen had. Dat deden de Duitsers
voortaan. Weg soevereiniteit.

Wat dit duidelijk maakt is, dat soe-
vereiniteit bestaat bij de gratie van
macht. Alle staten zijn soeverein,
maar grote mogendheden zijn meer
soeverein dan minder grote mogend-
heden. Soevereiniteit is dan ook geen
garantie voor een vredig en welva-
rend bestaan. De geschiedenis van de
twintigste eeuw laat dit duidelijk
zien. De eerste helft wordt geken-
merkt door het optreden van vol-
strekt soevereine staten. Het gevolg
was een wereld van internationale
spanningen en conflicten, resulte-
rend in twee wereldoorlogen, tien-
tallen miljoenen doden en onbe-
schrijflijke verwoestingen. Tijdens
de grote economische crisis tussen
die wereldoorlogen voerden de mo-
gendheden een volstrekt soevereine
en autonome economische politiek
die gebaseerd was op protectie en de-
valuaties, en die resulteerde in een
collectieve en uitzichtloze depressie.

N
a de Tweede Wereldoorlog
besloten veel landen delen
van hun soevereiniteit af te

staan. De ondertekening van het
Handvest van de Verenigde Naties –
waar je nooit iemand over hoort –
was daar een vroeg voorbeeld van
(zoals de Zwitsers beseften; die de-
den niet mee). In Oost-Europa be-
stond helemaal geen soevereiniteit
meer. Daar heerste de Sovjet-Unie. In
West-Europa werd op vrijwillige ba-
sis, door middel van door democra-
tisch gekozen parlementen geratifi-
ceerde verdragen, samengewerkt:
EGKS, EEG etc. Het verhaal is be-
kend. Anders dan tijdens de jaren
1914-1945 volgden nu, ondanks het
verlies van de koloniën, dertig jaren
van vrede, welvaart en ongekende
economische groei. De paradox is dat
kleine landen door delen van hun
soevereiniteit op te geven in feite
meer macht kregen, omdat zij dat de-
den door middel van een constructie
waarin de grote dat ook deden. Niet
voor niets – en niet ten onrechte –
klagen met name de Britten dat de
kleine landen relatief te veel macht
hebben. Generaal De Gaulle had daar
ook een hekel aan.

Vrede en welvaart waren niet uit-
sluitend en zelfs niet primair het ge-
volg van de Europese integratie. De
belangrijkste factor was de Koude
Oorlog, die in feite een Gewapende
Vrede was en die de Europese

15

NRC Handelsblad Wo e n s d a g 29 augustus & Donderdag 30 augustus 2012

l wat soevereiniteit missen

Zaterdag 1 september in de opiniebijlage bij

NRC WEEKEND
bijdragen van lezers, eurocommissaris Karel de Gucht en Paul Scheffer

Wat isEuropauwaard?

A d v e rt e n t i e

Wij tonen het lef en de
ambitie voor zo’n film

In zijn bespreking van de film A royal
affair (NRC Handelsblad, 22 augus-
tus) spreekt Raymond van den Boog-
aard de hoop uit dat iemand „het lef
en de ambitie” toont een dergelijke
film te maken over de Nederlandse
p a t r i o t t e n t ij d .

Die wens is heel terecht. Daarom
zijn wij al enkele jaren bezig met de
voorbereidingen voor de verfilming
van het leven van Dirk en Gijsbert
Karel van Hogendorp. Twee broers
tegenover elkaar in de tijd dat de
pruiken afgingen en de musketten
werden geladen. Van de Bataafse
omwenteling en de Franse bezetting
tot en met het uitroepen van het Ko-
ninkrijk der Nederlanden. In 2013
zal een dubbelbiografie verschijnen

en een musical voor amateurmu-
ziektheatergezelschappen. In 2015,
als de financiering wil lukken, gaan
we dan eindelijk filmen.
Edwin van Meerkerk

Historicus
Robert Schliessler

Regisseur

Kortstudeerbeloning leidt
niet tot snellere studenten

De suggestie van Doekle Terpstra
om niet een langstudeerboete te hef-
fen, maar kortstudeerders te belo-
nen (Opinie, 22 augustus) zal niet tot
snellere studenten leiden. Deze
maatregel is namelijk al uitgepro-
beerd met de zogenaamde Bètabeur-
zen. Er is tussen 2003 en 2005 aan
studenten van bepaalde masterstu-
dies een premie aangeboden. Deze

gold voor het kiezen voor bepaalde
studies en voor het snel doorlopen
van de studie. De uitvoering is in op-
dracht van het Platform BètaTech-
niek geëvalueerd door het bureau
CHEPS van de Universiteit Twente.

Uit deze evaluatie bleek dat vooral
studenten die al een grotere kans
hadden om snel af te studeren in
aanmerking kwamen voor deze pre-
mie. Bijvoorbeeld zijn dit hbo-stu-
denten met een vwo-vooropleiding
of studenten die gemiddeld hogere
eindexamencijfers hadden, dan wel
hoog opgeleide ouders hebben: ver-
klarende factoren die aanzienlijk
meer effect op studiesucces hebben.

De meeste studenten die een belo-
ning of beurs kregen, hadden al een
grotere kans om snel en succesvol
hun studie af te ronden. Ongeveer de
helft van de studenten gaf aan dat de
beurs geen effect had gehad op stu-

diekeuze, studiesnelheid en het af-
ronden van de opleiding. Bovendien
is het niet aan te tonen dat door de
beurs meer studenten op tijd zijn af-
gestudeerd.

De kortstudeerbeloning is daar-
mee niet inzetbaar om langstuderen
tegen te gaan: de potentieel succes-
volle studenten zullen toch wel op
tijd afstuderen en dan ook een belo-
ning innen, terwijl de risicostuden-
ten zich door deze prikkel niet laten
leiden om sneller te studeren.

Het lezen van rapporten over
reeds uitgeteste politieke ballon-
netjes zou wel aan te raden zijn voor
een bestuurder van een grote hbo-
instelling en oud-voorzitter van de
hbo -raad.
Rebecca Hamer

Voormalig programmaregisseur on-
derzoek van het Platform Beta Tech-
niek

B ri e ve n

m a ch t s tegenstellingen reduceerde
tot wat in de mondiale machtsstrijd
slechts een zijtoneel was. Ook de
nieuwe Bretton-Woods instellingen
(IMF, Wereldbank) en het Marshall-
plan droegen bij tot het internatio-
nale economische herstel, maar de
Frans-Duitse verzoening en de Euro-
pese integratie waren daarom niet
minder belangrijk. Nederland speel-
de een actieve rol in de opbouw van
de Europese Economische Gemeen-
schap en de uitbouw daarvan tot de
Europese Unie, en profiteerde daar

buitengewoon van. Het Europese
verhaal is dus een succes, zeker voor
Nederland. Misschien hadden enke-
le landen wat langer in de wacht
moeten staan, maar zij klopten toch
maar op de deur en de EU heeft hen –
vooral uit welwillendheid en schuld-
gevoel over hun verleden – toegela-
ten. Van eigenbelang, laat staan im-
perialisme, was geen sprake.

En dan is er nu de EMU, een poli-
tiek project waarbij economen van
stonde af aan vraagtekens hebben ge-
zet. De Unie bestaat immers nog

steeds uit nationale staten met een
eigen financieel en economisch be-
leid. Het belang van de natiestaat is
namelijk door de Europese integra-
tie niet verminderd. Het is, integen-
deel, eerder versterkt omdat de Euro-
pese samenwerking de opbouw van
de verzorgingsstaat mogelijk heeft
gemaakt. Die verzorgingsstaat
kraakt nu in haar voegen. Onder
druk van ‘de markten’ worden lan-
den als Griekenland, Spanje, Portu-
gal en tot zekere hoogte ook Neder-
land gedwongen hun verzorgings-

staten af te breken, dan wel de EU te
verlaten, met alle gevolgen van dien.
De nationale verzorgingsstaat heeft
de grenzen van haar mogelijkheden
bereikt. Als de EMU blijft bestaan,
zal de nationale staat verder aan be-
tekenis verliezen. Soevereiniteitsver-
lies is dan onvermijdelijk. In het ver-
leden is dat heilzaam geweest.

Emeritus-hoogleraar algemene ge-
schiedenis. Dit jaar verscheen van
hem een biografie van De Gaulle:
De man die nee zei.

O
veral in Syrië verkeren stu-
denten in onzekerheid; kun-
nen ze hun studie nog voort-

zetten en zo ja, waar? Buitenlandse
universiteiten bieden een uitkomst,
en ook Nederland zou Syrische stu-
denten moeten opvangen.

Syrië heeft veel studenten; 60 pro-
cent van de bevolking is onder de 25.
Het gros van de studenten studeert
aan staatsuniversiteiten. Maar wat
als je je slottentamen niet kon maken
omdat je universiteit bezet was door
het leger, zoals studenten uit Aleppo
overkwam? Of als er met de resulta-
ten wordt gesjoemeld vanwege je po-
litieke overtuiging, zoals studenten
in Homs beweren? Of studenten hun
universiteit nog kunnen bereiken
wanneer die open gaat in september,
blijft onduidelijk. Binnen Syrië van
universiteit veranderen is verboden.

Veel studenten wijken dus uit naar
het buitenland. De Libanese Univer-
siteit, de enige staatsuniversiteit in
het buurland, krijgt al sinds kerstmis
een verhoogd aantal aanvragen uit
Syrië. Degenen die het kunnen beta-
len, gaan vaak naar een van de vele
particuliere universiteiten van Liba-
non. Maar dat is duur: studeren aan
de Universiteit van Damascus kost
twintig dollar per jaar, de American
University in Beirut 10.000 dollar.

Universiteiten in Europa kunnen
hen helpen. Maar in Nederland zijn
nu veel van de beurzen waar Syrische
studenten aanspraak op kunnen ma-
ken gesneuveld door bezuinigingen.
Via het Nuffic is er nog een zeer be-
perkt aanbod, gericht op bètastudies.
Een bevriende Syriër gaat volgend
jaar, met een beurs, sociaal beleid in
Zweden studeren, want ‘dat soort
kennis hebben we straks nodig in Sy-
rië’. Ook Nederlandse universiteiten
zouden zulke ambities moeten on-
dersteunen. Hoeveel interessanter
wordt het vak ‘democratisering van
het Midden-Oosten’ met een Syri-
sche klasgenoot?

Een bijkomend voordeel is dat de
Syrische studenten door uitwisseling
een kritische geest ontwikkelen. In
een dictatuur is het lastig zelfstandig
nadenken. Zelfs je studie wordt in
Syrië voor je bepaald: zij met de
hoogste eindexamenresultaten wor-
den ingenieur en arts, zwakke leer-
lingen moeten het met de sociale we-
tenschappen doen.

Hoewel de ontwikkelingskara-
vaan zich al voorbereidt op het Syrië
van na Assad ligt de wederopbouw
van het land straks in handen van de
Syrische bevolking. De meerderheid
hiervan is, net als in de rest van de re-
gio, jong. Onderwijs kan deze zoge-
heten youth bulge vormen. Laat Ne-
derland daar aan bijdragen.

Fernande van Tets woont in Beiroet
en is journalist.

Help
S y r i s ch e
studenten
studeren

Juist nu Syrische studenten

problemen ondervinden,

bezuinigt Nederland op

buitenlandse studenten. En

geeft een unieke kans op om

Syrische jongeren te vormen,

vindt Fernande van Tets.
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