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Inleiding

In deze oratie nodig ik u uit om samen met mij een historische reis te maken. 
We zullen op zevenmijlslaarzen door een halve eeuw van veranderende domi-
nante ideologieën in Nederland lopen. In acht delen zal ik ingaan op de gevol-
gen van de meritocratie voor het wetenschappelijk onderwijs. Ik zal uitleggen 
wat we op ons bescheiden University College ondernemen om de internationale 
meritocratische effecten lokaal tegen te gaan.
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De socioloog en politicus Michael Dunlop Young bedacht het woord meritocra-
tie. Merit betekent ‘verdienste’ in de zin van intelligentie/talent + inspanning. 
In 1958 voorspelde Young dat verdienste het centrale principe van klasse als 
basis voor sociale hiërarchie in de samenleving zou verdringen: vandaar meri-
tocratie.1 We weten nu dat Young een adequate voorspelling heeft gedaan. Van-
af de jaren vijftig kwam een universitaire studie in Nederland voor veel meer 
mensen dan ooit tevoren binnen handbereik. Als gevolg daarvan is het aantal 
mensen dat naar de universiteit ging, sterk gestegen.   

Aantal ingeschreven studenten aan Nederlandse universiteiten

1900 900

1935 2.500

1951 5.414

1960 6.887

1970 10.079

2002 178.531

2017 276.713

Geboren twee jaar voor de publicatie van Youngs boek, schreef ik me in 1975 in 
aan de universiteit. Tegenwoordig is de gemiddelde leeftijd waarop het ouderlijk 
huis verlaten wordt 23,5 jaar (CBS, 2017). In de jaren zeventig bestond de gene-
ratiekloof nog en ontworstelde ik mij op een destijds gebruikelijke leeftijd van 
19 jaar aan het ouderlijk gezag. 

Toen ik in 1975 een eerstejaarsstudent was, viel dit precies in het midden van de 
regeringsperiode van het centrumlinkse kabinet van Den Uyl (1973-1977). Joop 
den Uyl streefde naar een rechtvaardiger verdeling van macht en inkomen on-
der de Nederlandse bevolking. Daartoe was, volgens deze premier, verspreiding 
van kennis (informatie en onderwijs) een absolute noodzaak. Hij redeneerde dat 
degenen die kennis hebben, in staat zullen zijn om inkomen en eigendom te 
genereren en ook macht te verwerven. Gelijke kansen op het gebied van onder-

Meritocratie, een utopie
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wijs werden door de overheid als zeer belangrijk beschouwd. Op deze manier 
zou iedereen zijn of haar talent kunnen ontwikkelen, precies zoals Young had 
beschreven. 

Hoewel ik graag aan het ouderlijk toezicht wilde ontsnappen, wilde ik mijn 
geboorteplaats Amsterdam niet verlaten. Dat betekende de keuze tussen de Ge-
meentelijke Universiteit, de GU, nu de Universiteit van Amsterdam of de Vrije 
Universiteit. Als de eerste in de familie die ging studeren, was er niemand die 
me hierbij kon adviseren. Mij niet bewust van de calvinistische overtuiging van 
de grondlegger (Abraham Kuyper), koos ik de naam die ik het leukst vond: Vrije 
Universiteit. In die tijd was de Nederlandse verzuiling weliswaar aanzienlijk 
verzwakt, maar nog niet voorbij. Pas toen ik de colleges Wijsbegeerte der Wet-
sidee van Prof. Troost bijwoonde, een filosofische onderbouwing van de protes-
tantse wetenschappelijke benadering,2 besefte ik de christelijke wortels van de 
universiteit. Ik was geïntrigeerd door de colleges, omdat ze over ethiek gingen, 
over de uiteindelijke doelstellingen van de wetenschappen, zelfs een beetje 
over de zin van het leven. Als jonge student had ik veel vragen en ik verlangde 
naar kennis en discussies over talloze onderwerpen. Maar mijn medestudenten 
verafschuwden de cursus en besloten de colleges te boycotten. Toch waren er in 
mijn eerste jaar nieuwe mogelijke wereldbeelden aan de horizon verschenen. 
In mijn studie kwam ik interessante visies op menselijk gedrag tegen. Ik werd 
geconfronteerd met fascinerende vragen over rechtvaardigheid, hele kennis-
gebieden werden ontsloten en nieuwe inzichten doemden op. Dat alles had ik 
inderdaad te danken aan de nieuwe meritocratische mogelijkheden, die genera-
ties voor mij ontbeerden.
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Na de ontzuiling van de jaren zestig en zeventig kwamen niet-confessionele 
ideologieën op. Jongeren distantieerden zich van de waarden van de oudere 
generaties. ‘De verbeelding aan de macht’ zo luidde de slogan. Misdaden wer-
den opgevat als logische resultaten van maatschappelijk onrecht; waanzin werd 
gezien als maatschappijkritiek; de vrouwenemancipatie barstte los; kinderen 
werden opgevoed tot ongehoorzaamheid; en de bezitloze maatschappij was in 
de mode. Aan het eind van de jaren tachtig nam de dominantie van deze maat-
schappijkritiek af.

In de jaren negentig verloren de grote verhalen, de confessionele en de niet-con-
fessionele ideologieën nog meer van hun suprematie en taande de invloed 
van de kritische engagementen. Het postmodernisme, anti-essentialisme en 
constructivisme bekritiseerden toen al enige tijd de westerse waarden. Zij be-
nadrukten het niet bestaan van superieure waarden voor het beoordelen van 
culturele normen. Dit maakte de weg vrij voor verdere meritocratische redene-
ringen: iedereen is gelijk en we hebben allemaal recht op gelijke kansen. In dat 
geval kan en zal alleen verdienste (intelligentie/talent + inspanning) het ver-
schil maken. Het negeren van geërfde privileges en macht en het streven naar 
diversiteit en openheid was niet meer dan terecht.3 Niemand mag gediscrimi-
neerd worden op grond van geslacht, religieuze overtuiging, sociale achtergrond 
of etniciteit. De morele rechtvaardiging van meritocratie is dan ook eenvoudig: 
het geeft iedereen wat hij of zij verdient. Hardwerkende, getalenteerde mensen 
dienen beloond te worden, ongetalenteerde, luie mensen niet. 

Ook buiten de politiek correcte kringen van de postmodernisten werd de 
overtuiging breed gedeeld dat de politiek niet moralistisch mag zijn en dat al 
het paternalisme moet worden afgezworen. Met de verwerping van zowel de 
traditionele ideologieën als de meer actuele concepten zoals het valse en ware 
bewustzijn, hadden we ons afgewend van verheffingsidealen in het algemeen 
en van verheffing door onderwijs en opvoeding in het bijzonder. In de paarse 
regeringen (de mix van liberalen en sociaal-democraten, Kok I 1994-1998 en 
Kok II: 1998-2002) vonden de sociaal-democraten dat alle mensen gelijke kan-
sen verdienden. De liberalen waren van mening dat door de meeste macht te 
geven aan degenen die het best in staat zijn om die te hanteren, de meritocratie 
een betere samenleving voor iedereen zou opleveren. Het zou gewoon efficiënt 
zijn.4 Het beleid werd dan ook in de richting van efficiëntie gestuurd. De rege-
ring trok zich terug, haar politiek werd meer technocratisch en er werd ruimte 

De wegbereiding voor 

de meritocratie
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gemaakt voor de vrije markt waarin de besten konden komen bovendrijven.

De Nederlandse universiteiten werden steeds meer als bedrijven opgevat en als 
zodanig bestuurd. De vrije markt ideologie, het denken in termen van vraag en 
aanbod, in consumenten en producenten, en in kosten en opbrengsten, werd 
dominant. Dit gedachtengoed sloot aan bij het meritocratische idee van concur-
rentie. ‘New Public Management’, met als prioriteit het meten van prestaties 
die nu ‘output’ werden genoemd, domineerde het academisch beleid. Op die 
manier zou een objectieve en eerlijke methode de kwaliteit bepalen en kan een-
voudig vastgesteld worden wie het beste presteert. In het internationale, com-
petitieve academische onderwijssysteem werden steeds meer ranglijsten van 
universiteiten opgesteld en gepubliceerd.5 Universiteiten werden bedrijven in de 
markt van onderwijs en onderzoek. We begonnen met de bouw van het merito-
cratisch academisch labyrint. 

De overheid geeft een enorme hoeveelheid geld uit aan het universitair onder-
wijs. Maar omdat het aantal studenten jaarlijks blijft toenemen, wordt de over-
heidsbijdrage per student steeds kleiner.6 

Samen krijgen de universiteiten een groot budget. Dat wordt verdeeld naar 
het aantal ingeschreven studenten en de diploma’s die per universiteit worden 
uitgereikt. Dus als een universiteit qua studentenaantallen groeit, krijgt ze een 
groter deel van de taart, ten koste van andere universiteiten. Daarom willen 
de meeste universiteiten hun marktaandeel behouden of uitbreiden. De taart 
groeit minder snel dan de Nederlandse universiteiten. 

Ook vanwege de wens het eigen marktaandeel te stabiliseren of te vergroten 
werden de public relations en marketing aan de universiteiten vanaf de eeuw-
wisseling steeds professioneler. Informatiebrochures en websites zien er tegen-
woordig uit als promotiemateriaal, en toekomstige studenten en hun ouders 
beschouwen deze informatie dan ook vaak als reclame. Deze mondige consu-
menten lijken te denken dat ze een opleiding kopen. In werkelijkheid halen 
universiteiten het grootste deel van hun inkomsten uit publieke middelen en 
bestaat slechts 9% van de inkomsten van de universiteit uit het collegegeld van 
studenten.7 

Studenten en hun ouders weten vaak niet hoe universiteiten worden gefinan-
cierd. Wel weten ze dat ze collegegeld moeten betalen. Ze zijn zich bewust van 
de kosten van het levensonderhoud, het systeem van studieleningen en het feit 
dat de meeste studenten aan het eind van hun studie een schuld hebben opge-
bouwd. Het idee dat onderwijs een publiek goed is (goed voor iedereen) maakte 
door al deze ontwikkelingen plaats voor de overtuiging dat onderwijs een posi-
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tioneel goed is (een deel van de waarde komt voort uit het feit dat niet iedereen 
het heeft). Een academische opleiding is dan een investering in een persoonlij-
ke toekomst geworden. In de informatie over hun studieprogramma’s, verwij-
zen universiteiten naar de studie als een positioneel goed. Studenten beschou-
wen hun diploma’s als tickets voor een goed betaalde baan en zijn daardoor 
meer ‘credential oriented’ geworden. Het besef de samenleving verschuldigd 
zijn, is getransformeerd in de vaste overtuiging van individuele recht.

In het kielzog van de meritocratie is de studentenpopulatie aan de Nederlandse 
universiteiten sinds de eeuwwisseling met 54% gegroeid. Hoewel er sindsdien 
ook meer personeel is aangesteld, kon dit de stijging van het aantal studenten 
niet bijhouden.8 

 
De studentenpopulatie is niet alleen groter, maar is vooral de laatste 15 jaar ook 
meer divers geworden. Vrouwen hadden hun weg naar de universiteit al eerder 
gevonden. Daar moet bij aangetekend worden dat meisjes beter lukt succesvol te 
studeren, dan vrouwelijke wetenschappers om de top in de universiteit te be-
reiken. Ik ben blij dat mijn hoogleraarschap getalsmatig een, weliswaar minus-
cule, maar toch positieve invloed heeft. Daarnaast stroomt een groeiend aantal 
internationale studenten de Nederlandse universiteiten in. 
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Universiteiten concurreren wereldwijd om slimme studenten en universiteiten 
publiceren hun positie op een van de vele ranglijsten als dat voor hen voordelig is. 

INSERT IMAGE 3 and IMAGE 4

Met hun hoogwaardig onderwijs, internationale omgevingen en goede infra-
structuur, zijn de Nederlandse universiteiten aantrekkelijk voor buitenlandse 
studenten. Simon Kuper schrijft bijvoorbeeld: ‘Ik zeg tegen mijn kinderen: ‘In 
plaats van 500.000 dollar uit te geven om je toegang tot de Universiteit van 
Zuid-Californië te verschaffen, sturen we je naar de hoger gerangschikte Uni-
versiteit van Amsterdam voor € 2.083,- collegegeld per jaar’.9

Ook een groeiend aantal studenten van hogescholen schrijft zich in op de uni-
versiteiten.10 Dit alles valt toe te juichen om redenen van gelijke kansen en om 
de pedagogische waarde van diversiteit in de collegezaal. De studieperiode is 
steeds vaker ook een ontmoeting met andere jonge mensen die verschillende 
vormende ervaringen hebben gehad, diverse achtergronden hebben en uiteenlo-
pende overtuigingen zijn toegedaan.
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Omdat vrouwen, eerste generatie studenten, studenten van hogescholen en inter-
nationale studenten werden verwelkomd en omdat alle universiteiten hun markt-
aandeel willen behouden of uitbreiden, was een massale toename van het aantal 
studenten onvermijdelijk. De toenemende bezorgdheid over de intellectuele ca-
paciteiten van studenten en de wens om toekomstige studenten te selecteren zijn 
enkele van de gevolgen van deze massale toestroom. Begrijp me niet verkeerd. 
Afgestudeerden van een hogeschool of studenten van de eerste generatie zijn niet 
noodzakelijkerwijs het probleem. Mijn ervaring is dat studenten waar we ons 
zorgen om maken, heel goed afkomstig kunnen zijn van ouders die zelf hebben 
gestudeerd, en geen genoegen nemen met ‘minder’ dan een academische oplei-
ding voor hun kind. Ook in Nederland groeit de business van dure en intensieve 
studiebegeleiding.11 Ouders met bescheiden financiële middelen kunnen zich 
deze vormen van ondersteuning niet veroorloven.12 Bovendien zijn ouders in soci-
ale klassen die niet bekend zijn met de academie vaak niet op de hoogte van der-
gelijke mogelijkheden. Toelatingsfraude op prestigieuze universiteiten zoals Yale 
en Stanford leidde tot heftige discussies in de Verenigde Staten.13 Zoals Michel 
Young voorspelde, zullen ouders met macht en invloed, proberen om alle eerlijke 
en alle oneerlijke voordelen voor hun kinderen te krijgen. Mike Savage verklaarde 
in dit kader dat: ‘in een zeer competitief onderwijssysteem en op een arbeids-
markt waar heftig geconcurreerd wordt, zijn het degenen die elk mogelijk voor-
deel kunnen maximaliseren en die vanuit de meest bevoorrechte posities starten 
die het beste in staat zijn om te slagen binnen deze meritocratische structuur’.14

Youngs boek over meritocratie was geen pleidooi voor gelijke kansen voor ieder-
een; het was een waarschuwing. Hij bedacht het woord voor iets dat hij vreesde. 
Young voorspelde dat het ontstaan van meritocratie, voor velen slechts verne-
dering zou betekenen. De geslaagden zullen hun privileges rechtvaardigen op 
grond van hun capaciteiten en inspanningen. Zij vinden dat zij het verdienen 
om aan de top te staan. Degenen die niet succesvol zijn, hebben eenvoudigweg 
elke kans die hen werd geboden, onbenut gelaten. Uit dit jaar gepubliceerd on-
derzoek blijkt dat één op de zeven Nederlanders zich schaamt voor haar finan-
ciële situatie. Dat geldt vooral voor mensen die neerwaartse mobiliteit hebben 
doorgemaakt.15 Zij lijden onder de heersende overtuiging dat hun situatie alleen 
henzelf te verwijten valt.16 Dit is een van de keerzijden van de meritocratie, die 
ondanks Youngs waarschuwingen nog steeds - vooral door politici - vrijwel uit-
sluitend wordt gezien als een vorm van opwaartse sociale mobiliteit. Michael 
Young klaagde hier herhaaldelijk en vergeefs over.17 

Meritocratie een Dystopie
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Naarmate grotere aantallen de toegang tot het hoger onderwijs verwierven, 
groeide ook de segregatie. In deze situatie ontstonden de Nederlandse Universi-
ty Colleges. Met hun selectieprocedures, kleinschalige klassen en hogere colle-
gegelden werden zij de crème de la crème van het academisch onderwijs. Toen 
Willem Witteveen mij in 2007 uitnodigde om samen met enkele collega’s een 
Liberal Arts and Sciences programma te ontwerpen, was ik vereerd en voelde 
me uitgedaagd om mee te helpen aan het bouwen van een onderwijsprogram-
ma van hoge kwaliteit dat tevens toegankelijk zou zijn. Het was een genoegen 
om mee te werken in het Liberal Arts and Sciences programma en de laatste 
jaren heb ik het voorrecht om als Dean voor UC Tilburg te mogen werken. Van-
af het begin hebben we de vraag besproken: Hoe kan het University College 
Tilburg een waardevol instituut zijn zonder elitair te worden? We besloten om 
met een bescheiden collegegeld te werken. Ook werd het College midden op de 
campus gevestigd, in tegenstelling tot de gebruikelijke residentiële omgeving, 
los van de universiteit. De docenten werden niet benoemd binnen het College, 
maar zouden afkomstig zijn van alle faculteiten van Tilburg University. We 
hebben nog steeds maar heel weinig vaste medewerkers binnen het University 
College.

Een andere beslissing was om niet alleen te selecteren op uitmuntendheid, vaak 
uitgedrukt in de behaalde cijfers van toekomstige studenten, maar nadrukke-
lijk ook op motivatie en mogelijkheden voor intellectuele groei. UC Tilburg wil 
een transformerende ervaring bieden. Zij richt zich op ‘output excellence’, niet 
zozeer op ‘input excellence’. In de toelatingsprocedure selecteert UC Tilburg 
studenten niet alleen op basis van hun cijfers, maar verwelkomt zij ook studen-
ten met het potentieel om intellectuele nieuwsgierigheid en betrokken burger-
schap te ontwikkelen. Wij menen dat de uitmuntendheid van onze opleiding 
wordt bepaald door het verschil tussen de aspirant-student en de afgestudeerde. 
De uiteindelijke ambitie van het UC Tilburg is om afgestudeerden af te leveren 
die hun intellectuele, volledige academische en persoonlijke potentieel hebben 
bereikt en voldoen aan de door de UC Tilburg vastgestelde criteria van ‘output 
excellence’. In een van onze nieuwe projecten zullen we een instrument ont-
wikkelen om nog beter te beoordelen of onze afgestudeerden voldoen aan onze 
criteria van ‘output’ excellentie. Gegevens over cijfers, het niveau van de scriptie 
en het studietempo zijn eenvoudig beschikbaar. De ‘zachte’ elementen van onze 
definitie van excellentie, zoals maatschappelijke betrokkenheid, geëngageerd 
burgerschap en ethisch bewustzijn, zijn moeilijker te beoordelen. Het project 

dat we van start gaan, is gericht op het verzamelen en analyseren van autobio-
grafische verhalen van onze afgestudeerden. Hierin reflecteren de afgestudeer-
den op onderwerpen als: academische groei tijdens hun studie, persoonlijke 
en academische ontwikkeling in termen van sociale betrokkenheid en ethisch 
bewustzijn en over de manier waarop de studie aan dit alles heeft bijgedragen.

Dit zijn alvast enkele bescheiden antwoorden van het UC Tilburg op de meri-
tocratische verwachtingen. Ons idee was dat we een uitstekend programma 
moesten zijn, maar een toegankelijk en betaalbaar programma. Ik kan met trots 
zeggen dat we daar tot dusverre in geslaagd zijn.
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Concurrentie, gekwantificeerde en gedigitaliseerde kwaliteitscontrolemetingen 
en transparantie leiden tot steeds veranderende en toenemende eisen voor aca-
demisch onderwijs. Cursussen worden voortdurend geëvalueerd en studenten 
worden regelmatig uitgenodigd om hun oordeel over het programma te geven. 
Jaarlijks worden de resultaten hiervan verwerkt in de Elsevier Special en de Keu-
zegids Universiteiten. Kandidaat-studenten en hun ouders gebruiken deze publi-
caties als leidraad bij hun studiekeuze. Omdat universiteiten hun marktaandeel 
niet willen verliezen, is het belangrijk om door studenten en hoogleraren hoog 
gewaardeerd te worden. Verder houdt het programmamanagement voortdurend 
toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en moet het de resultaten presenteren 
aan bijvoorbeeld her-accreditatie-commissies. 

Wat betekent dit alles voor docenten? Hun cursussen worden voortdurend geë-
valueerd. Zij werken met steeds wisselende cursusmanagementsystemen, met 
videocolleges, proefexamens, plagiaatdetectiesoftware en pre-examen feedback. 
Ze ontwerpen online quizzen en PowerPoint slides. Ze vullen de cijfermatrices 
in en moeten een universitaire onderwijskwalificatie behalen. Ik denk dat we, 
naast de studeerbaarheid, moeten spreken over de doceerbaarheid van het on-
derwijs. Want onderwijs is moeilijk op een manier die niet kan worden opgelost 
met technische hulpmiddelen of gevangen kan worden in de kwaliteitscontro-
lemetingen die nu in universiteiten worden gehanteerd. Colleges zijn per defi-
nitie onvoorspelbaar omdat de docent te maken heeft met menselijke relaties 
en daardoor met onzekerheid. College geven is een complexe taak. Het lesgeven 
biedt de docent ervaring, maar nooit de garantie op succes bij een volgende 
groep studenten. Elke groep en elke situatie in de collegezaal is uniek.18 Door 
het hoger onderwijs te beschouwen als handelswaar wordt de rol van de docent, 
die bestaat uit het cultiveren van talenten en capaciteiten van studenten en het 
bieden van begeleiding aan deze jonge mensen, miskend. Een docent kan een 
rolmodel zijn, een inspiratiebron en een steun voor studenten. Dit is iets dat 
een technisch instrument niet kan garanderen en dat een kwantitatief kwali-
teitsborgingssysteem voor het onderwijs bijna niet kan meten. 

Docenten, gevangen in het 

Meritocratische Labyrint
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Op ons University College hebben we een onderzoek gedaan naar de waarde-
ring van studenten voor docenten en we hebben gezien dat zorgzaamheid van 
de docent een heel belangrijke kernkwaliteit is. Zorgzaamheid valt bijna niet te 
kwantificeren. In de afgelopen 36 jaar die ik aan deze universiteit werkte, wer-
den allerlei metingen van onderwijskwaliteit ontwikkeld, vaak gekwantificeerd 
en steeds verder verfijnd. Mijn probleem is dat deze steeds verder doorontwik-
kelde metingen ons verleiden om er ons vertrouwen in te stellen.19 Deze mee-
tresultaten zijn echter per definitie gebrekkig, wat betekent dat ze vaak hetgeen 
ze geacht worden te meten niet echt representeren.20 Een voorbeeld, stel je voor 
we meten hoeveel je van je partner houdt door kussen, bossen bloemen die je 
hem of haar hebt gegeven en het aantal foto’s dat je van hem of haar hebt ge-

maakt, te tellen. De resultaten zullen openbaar worden gemaakt. Je zorgt ervoor 
dat je hoog scoort en je weet wat je moet doen, maar zal het ertoe leiden dat je 
meer van je partner houdt? Stel je voor dat je de hele dag bezig bent geweest 
met scoren en je bent uitgeput. Je gaat doodvermoeid naar bed en midden in 
de nacht hoor je je partner zachtjes huilen. Je weet dat er geen extra punten te 
winnen zijn, wat ga je doen?21 

Ik gebruik dit voorbeeld om te laten zien dat het gevaar bestaat dat de energie 
van de docenten wordt afgeleid door het verbeteren van de scores van meetbare 
doelen ten koste van de activiteiten waarvan de score een afspiegeling moeten 
zijn, namelijk de kwaliteit van het onderwijs.22 Hoewel we weten dat het sco-
resysteem gebrekkig is, kunnen we deze metingen eenvoudigweg niet terzijde 
schuiven, dus we noemen deze gebrekkige scores dan maar ‘indicatoren’.23 Ver-
volgens beïnvloeden deze gebrekkige indicatoren onze dagelijkse praktijk. We 
zijn druk bezig met afvinken en omdat we het zo druk hebben, zijn we geneigd 
het behoud van de kwaliteit van ons onderwijs te verwaarlozen.24 De uitkom-
sten van de scoresystemen houden ons af van de dingen waar we om geven. Dit 
wordt gevaarlijk als de meetresultaten weinig of geen relatie hebben met wat we 
echt willen weten. In dat geval leveren ze ons verstoorde kennis op: kennis die 
betrouwbaar lijkt maar bedrieglijk is.25 In het University College Tilburg hebben 
we een kwalitatieve meting van het onderwijs geïntroduceerd: semesterpanel-
sessies met studenten. Dit zijn gestructureerde gesprekken met studentengroe-
pen over hun beoordeling van de gevolgde cursussen. We gaan uitgebreid in op 
de ervaringen van de studenten, incluis hun eigen inspanningen of het gebrek 
daaraan. Deze evaluaties blijken veel waardevoller dan de digitale individuele 
vak-evaluaties omdat het altijd een dialoog is en er doorgevraagd kan worden. 
We bespreken mogelijkheden voor verbetering. De persoonlijke beoordeling 
van een student staat altijd binnen de context van de mening van de andere 
studenten en we kunnen vragen stellen.
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Zoals eerder besproken, is de verzuiling beëindigd. De morele autoriteit van 
instituties, zoals kerk, overheid en gezin, zijn afgenomen. Politici lijken zich 
voornamelijk bezig te houden met efficiëntie, met kosten en kwaliteitscontrole. 
Het enige geloof waar ik onze regeringen de afgelopen decennia op kan betrap-
pen, is een rotsvast geloof in de vrije markt. 

In deze tijden van meritocratie, individualisme en vrijheid worden studenten en 
toekomstige studenten, die nog jonger zijn, onder druk gezet om hun passie te 
volgen, om naar hun harten te luisteren. Dit is een vreselijke last voor hen om-
dat ze weinig hebben om in te geloven, behalve zichzelf natuurlijk. Studenten 
willen ‘goed doen’, maar hebben geen gearticuleerd idee wat dat in hun latere 
leven kan betekenen. De afkeer van paternalisme en de wens om ongezonde 
autoritaire relaties te doorbreken, hebben ons ertoe verleid om studenten te zien 
als zelfsturende volwassenen. Hoewel ze wettelijk volwassen zijn, tonen psy-
chologische studies aan dat studenten nog in een formatieve levensfase zijn.26 
Hun passies zijn nog niet ontwikkeld. Ze krijgen te horen dat ze het beste uit 
zichzelf moeten halen, maar wat zou dat kunnen zijn? Ze hebben genoeg ener-
gie om ergens naar te streven, maar missen een zinvol doel. Ze zijn verdwaald 
in het meritocratische labyrint. Juist omdat ze niet zeker weten wie ze zijn en 
wat ze willen, zijn ze uitermate ontvankelijk voor verwachtingen. Die zijn toren-
hoog. ‘Matigheid is voorbij, einde van de zesjescultuur’, zo wordt hen verteld.27 
Als gevolg daarvan maken angst en stress het leven zwaar voor veel studenten, 
en velen van hen voelen zich bang en alleen. 

Studenten, Verdwaald in het 

Meritocratische Labyrint
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Britse onderzoekers stelden vast dat 27% van de studenten zegt last te hebben 
van mentale gezondheidsproblemen.28 Ook in de VS melden studenten dat ze 
geconfronteerd worden met ongekende niveaus van stress die van invloed zijn 
op hun mentale gezondheid.29 In 2018 bleek uit een onderzoek naar mentale 
gezondheid en stress onder studenten van de University Colleges in Nederland 
dat de helft van de studenten psychische problemen zegt te hebben.30 

Yale professor William Deresiewic maakte een scherpe analyse van dit feno-
meen.31 Hij schrijft: ‘Het systeem produceert studenten die slim, getalenteerd 
en gedreven zijn, maar ook angstig, verlegen en verloren, met weinig intellectu-
ele nieuwsgierigheid en een beperkt en gemankeerd idee van een doel: gevan-
gen in een luchtbel van privileges, gaan ze allemaal timide dezelfde richting 
op, ze zijn geweldig goed in wat ze doen, maar hebben geen idee waarom ze het 
doen.’ Door het gebrek aan grote verhalen en de ethiek die deze met zich mee-
brengen, werden studenten niet alleen mondige consumenten, maar ook een-
zame CV bouwers in het meritocratisch labyrint. Studenten vertellen ons dat ze 
zich alleen voelen in een ratrace. Ze hebben niet het idee dat ze een bescheiden 
deel van een groter geheel zijn, of dat ooit zullen worden. Ze zijn onzeker en 
twijfelen en ervaren mede daardoor keuzestress. Als ik hen vraag waar ze last 
van hebben, zeggen ze dat ze niet zeker weten wat hen van een interessante 
baan zal verzekeren, en dat ze ook niet zeker weten wat hen op de langere ter-
mijn zal boeien. Ze ambiëren een succesvolle carrière, maar ze willen ook ‘goed 
doen’. Met andere woorden: studenten willen een zinvol leven leiden. Op hun 
leeftijd is dit een grotendeels prospectieve en stressvolle aangelegenheid. On-
dertussen leggen ze examens af, schrijven ze essays, maken ze opdrachten en 
zijn ze verdwaald in het meritocratische labyrint.
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Volgend academische jaar start ons University College met een nieuw project: 
Het Veerkracht Project. Dit is een antwoord op het probleem van de angst en 
eenzaamheid van de studenten. Het wil studenten inzicht geven in zichzelf en 
instrumenten aanreiken om adequaat met faalervaringen om te gaan. Falen is 
een integraal onderdeel van elk leerproces, zowel tijdens de studie als daarna. 
Het project wil het stigma tegengaan dat nog te vaak rond falen hangt en een 
cultuur van openheid en eerlijkheid rond tegenslagen bevorderen. We hopen 
ook dat we met dit project studenten kunnen toerusten voor meer uitdagingen 
dan alleen het slagen van hun carrière.
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Moreel kompas als 

navigatiemiddel in het 

meritocratische labyrint

Het was mijn genoegen om samen met mijn collega Herman de Regt de onder-
wijsvisie van deze universiteit te mogen schrijven.32 Met collega’s bespraken we 
onze ideeën over het belang van het ontwikkelen van een moreel kompas voor 
studenten, voor henzelf en voor de samenleving. We kwamen zeer verschillen-
de opvattingen tegen over de relatie tussen ethiek en onderwijs.

Sommige collega’s waren erg enthousiast. Maar zelfs onder degenen die het 
eens zijn over de wenselijkheid van moraal en ethiek in het onderwijs, is er 
geen overeenstemming over wat dit precies zou kunnen betekenen. Zou het 
doel van morele vorming moeten zijn om van studenten goede mensen te ma-
ken? En zo ja: Wie bepaalt wat een goed mens is? Moeten we het hebben over 
karaktervorming of moet de universiteit alleen een omgeving voor morele groei 
zijn? 33 Degenen die voor morele elementen in het onderwijs zijn, zijn het vaak 
niet eens over wat dit zou moeten inhouden. Laat staan over de wijze waarop 
morele elementen in onderwijsprogramma’s moeten worden geïmplementeerd.

Andere collega’s leken onverschillig te staan tegenover ethische elementen in 
het onderwijs, terwijl weer anderen het niet eens zijn met ethiek in het on-
derwijs. Deze wetenschappers koesteren vaak het ideaal van onderzoekers die 
‘waardevrij’ onderzoek nastreven binnen welomschreven disciplinaire grenzen. 
Zij vinden dat ethiek geen plaats heeft in het academisch onderwijs, behalve 
misschien de ethiek van de wetenschappen. Zij staan op het standpunt dat mo-
raal en ethiek de verantwoordelijkheid zijn van gezinnen, gemeenschappen en 
misschien kerken. Deze collega’s zijn van mening dat ethiek in het onderwijs 
betekent dat de persoonlijke vrijheid van studenten wordt aangetast. 

De kritiek op deze houding van minimale ethiek in het wetenschappelijk on-
derwijs neemt toe. Zo blijkt uit dit jaar gepubliceerd Nederlands onderzoek dat 
de houding van bedrijfsjuristen gekenmerkt wordt door ethisch minimalisme.34 
De onderzoeker stelt dat het belangrijk is dat de universiteit studenten helpt 
om te voorkomen dat ze een klein radertje in de machine worden, waarin grote 
bedrijven machtige opdrachtgevers zijn.35 Een ander Nederlands onderzoek 
concludeerde, ook dit jaar, dat studenten en afgestudeerden in bedrijfskunde en 
economie te veel gericht zijn op efficiency. Dit is in overeenstemming met de 
meritocratische verwachting. Hayes zegt: ‘Pure meritocraten (...) zijn opgeleid 
om genadeloos en overal op efficiëntie gericht te zijn’.36 Volgens dit Nederlandse 
onderzoek verdelen deze studenten hun verantwoordelijkheden in comparti-
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menten. Zij vinden: ‘We maken alles efficiënter en we bouwen kostenefficiënte 
infrastructuren, het is de verantwoordelijkheid van de politiek om maatschap-
pelijke vragen te beantwoorden’. Sommige geïnterviewde studenten zeiden 
ambitieus te zijn; ze wilden rijk worden. Anderen gaven aan dat ze ‘goed’ wil-
len doen, maar ze hadden geen idee wat dat zou kunnen zijn. De onderzoeker 
concludeert dat het deze studenten aan ethisch onderwijs ontbreekt, omdat de 
opleidingen vooral gericht zijn op efficiëntie.37 

In ons University College hebben we interdisciplinaire cursussen over ethische 
problemen geïntroduceerd. We bieden cursussen aan zoals: Individuen en Col-
lectieven, Het Kwaad, Huidige Europese Kwesties, Hersenen en Moraal, Sa-
menleving en Recht, Morele Waarden in Europa, Rechtvaardigheid, Diversiteit 
en Gemeenschap, en Diversiteit Ontdekken. In deze cursussen worden morele 
problemen besproken vanuit verschillende disciplinaire gezichtspunten. We 
doen dit niet alleen omdat we denken dat studenten iets missen wanneer er niet 
over ethische kwesties in het onderwijs gesproken wordt, maar ook omdat we 
denken dat het gevaarlijk is om de ethiek achterwege te laten.
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Meritocratische interpretaties 

van leerdoelen

Het gevaar van het negeren van ethische componenten in het academisch on-
derwijs is niet alleen dat afgestudeerden training in ethische reflectie ontberen, 
maar ook dat de leerdoelen van studieprogramma’s gecorrumpeerd kunnen 
worden. Bij gebrek aan ethische overwegingen en discussies zullen de eindre-
sultaten op een meritocratische, individuele en competitieve manier worden 
geïnterpreteerd. Enkele voorbeelden: het eerste is ‘Global Citizenship’, wereld-
burgerschap. Dit is een eindleerdoel dat vaak wordt genoemd, zozeer zelfs dat 
het een modewoord is geworden. Wat bedoelen we precies als we stellen dat we 
willen dat onze afgestudeerden Global Citizens zijn? Vaak bedoelen we dat de 
studie interdisciplinair georiënteerd is en dat afgestudeerden in staat zijn om 
in teamverband te werken met mensen van diverse achtergronden en vanuit 
verschillende disciplines. Daar is niks mis mee, maar als ik me dit voorstel, heb 
ik het gevoel dat we onze afgestudeerden opleiden om deel uit te maken van een 
internationale elite: mensen die overal kunnen wonen en die geen deel uitma-
ken van een lokale gemeenschap. Ignatieff omschreef zulke kosmopolitische, 
academici als voorbeelden van globalisering: ‘ze waren bekend met de internati-
onale literatuur ... en frekwente bezoekers van internationale conferenties. Te-
gelijkertijd stonden deze lokale kosmopolieten soms (…) ver van de realiteit van 
hun sloppenwijken, favela’s en arme buurten’.38 Met andere woorden: het zijn 
koude kosmopolieten, niet verbonden met de lokale bevolking en ze ontmoe-
ten alleen andere kosmopolieten. In plaats daarvan zouden we onze studenten 
moeten opleiden tot geëngageerde en verantwoordelijke burgers: burgers die op 
lokale, nationale of internationale schaal kunnen werken. Als studenten wereld-
burgers worden, hoop ik dat ze warme kosmopolieten zijn die zich betrokken 
voelen bij de lokale gemeenschap en haar geneugten en problemen. 

Als reactie op het ideaal van Global Citizenship hebben we in het UCTilburg 
een ideaal van betrokken burgerschap geformuleerd en is het Social Innovation 
Project ontworpen. In kleine groepjes moeten studenten een maatschappelij-
ke uitdaging in de stad Tilburg identificeren. Studenten worden begeleid door 
coaches van bedrijven uit de regio. Vervolgens ontwerpen ze een sociaal innova-
tieproject dat dat probleem oplost of in ieder geval bijdraagt aan een oplossing. 
Daarna moeten studenten hun ideeën in de praktijk brengen. Studenten nemen 
de verantwoordelijkheid op zich voor hun projecten, voor andere mensen, en ze 
houden zich bezig met problemen die verder gaan dan hun eigen bestaan als 
student. In ons University College werken studenten vaak in groepen. Op deze 
manier hopen we in te gaan tegen ‘het fundamenteel individualistische model 
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van prestatie’ dat deel uitmaakt van de meritocratie.39 We hopen dat de studen-
ten zullen ervaren dat collectieve betrokkenheid het individuele concurrentie-
vermogen kan overtroeven.40 Werken in groepen is niet alleen een antwoord op 
het individuele prestatiemodel, het is ook een voorbereiding van de studenten 
op toekomstig werk. En dit geldt niet alleen voor interdisciplinair opgeleide 
professionals. Chirurg, onderzoeker en schrijver Atul Gawande werd gevraagd: 
‘Wat ontbreekt er vandaag de dag in het medisch onderwijs, voor artsen?’ Ga-
wande: ‘Ik denk dat het belangrijkste is dat we niet langer een vak hebben. 
Het is niet langer een individueel vak van de slimste, van het meest ervaren en 
bekwame individu. Het is een beroep dat het vermogen van een individu om 
de hoeveelheid kennis en vaardigheden die nodig zijn te beheersen, ver heeft 
overtroffen. Dus presteren we nu als groep. En weten hoe je een effectieve 
groep kunt zijn, hoe je problemen kunt oplossen wanneer je groep niet effectief 
is, en hoe je die capaciteit - die, denk ik, niet wordt onderwezen, die niet wordt 
onderzocht - mogelijk kunt maken. Het is de grootste kans om de menselijke 
gezondheid te bevorderen, en dat laten we liggen.’41

Het tweede voorbeeld van het gevaar van het negeren van morele elementen en 
de manier waarop dat de uiteindelijke leerdoelen corrumpeert, is ‘Leiderschaps-
vaardigheden’, vaak als leerdoel genoemd. Een strikte scheiding tussen leiders 
en volgelingen als een statische persoonlijke karaktertrek, lijkt me correct noch 
wenselijk. Als leiderschap een vaste karaktertrek zou zijn, zouden we slechts 
Mexicaanse legers creëren: alleen maar generaals. Bovendien, met een pure 
meritocratische interpretatie van “leiderschapsvaardigheden” ontdoen we dit 
concept van z’n oorspronkelijke betekenis. Zelfs als we dit niet zo bedoelen, 
interpreteren studenten een leider als iemand die de baas kan spelen over an-
deren en hen kan commanderen. Als we het begrip leiderschap niet echt door-
denken en bespreken, creëren we leiders die zich niet zozeer geroepen voelen 
om te dienen, maar om status te verwerven.42 De studenten van ons University 
College kunnen leiderschapskwaliteiten trainen door deel te nemen aan de ac-
tiviteiten van de studentenvereniging Extra Muros, en door het organiseren van 
extra curriculaire activiteiten. Ze worden geconfronteerd met andere meningen 
van hun medestudenten en leren dat de baas spelen slechts korte-termijn-winst 
oplevert. We proberen ruimte te laten voor hun eigen wensen en ervaringen en 
bieden waar nodig begeleiding. 

Het derde voorbeeld van een vaak genoemd eindresultaat is de kritische on-
afhankelijke denker. Het streven naar afgestudeerden als kritische en onaf-
hankelijke denkers, is een lovenswaardig doel. Talrijke experimenten op het 
gebied van de sociale psychologie tonen aan dat mensen gevoelig zijn voor kud-
degedrag en de geschiedenis leert ons treurige lessen over de gevolgen. Dus, 
afgestudeerden moeten op zijn minst bereid zijn en proberen om zelfstandig te 
denken. 

Kandidaat-studenten en eerstejaars vertellen ons dat ze erg kritisch zijn en dat 
ze deze kerncompetentie verder willen ontwikkelen. Jonge mensen zijn vaak 
bezorgd en verontwaardigd over maatschappelijke kwesties. Achttienjarigen 
zijn vaak boos over de onrechtvaardigheden in de wereld. In de halve eeuw 
die we doorkruisten, verschoof de pedagogie van ouderwetse waarschuwingen 
tegen arrogantie, doe-maar-gewoon-dan-doe-je-al-gek-genoeg, het respecteren 
van autoriteiten en het zoeken naar fouten in je karakter, naar de huidige uit-
nodiging om je bijzonder te voelen. Het gevolg is dat het kritische denken naar 
buiten wordt gericht. De boodschappen van de universiteiten voor aspirant-stu-
denten zoals ‘geloof in jezelf, je bent bijzonder, en ons programma is bijzonder’ 
maken deel uit van het discours dat in lijn is met onze westerse meritocratische 
en geïndividualiseerde cultuur.
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Mijn voorstel is niet om kritisch denken te ontmoedigen, maar om een con-
structief vermogen tot kritische zelfreflectie te ontwikkelen. We hopen dat onze 
studenten dit kunnen doen door andere stemmen te internaliseren en het ver-
mogen ontwikkelen om zaken vanuit verschillende perspectieven te bekijken. 
Dit is iets dat ze leren in hun cursussen, door het lezen van teksten en door het 
luisteren naar docenten. Bovendien willen we hen trainen om vragen als: ‘Is 
mijn argumentatie deugdelijk?’, ‘Hoe kan ik leren van een tegenslag?’, ‘Wat zijn 
mijn tekortkomingen in mijn studiehouding?’, en: ‘Hoe kan ik me verbeteren?’. 

Zoals ik al eerder zei, zijn docenten rolmodellen en hebben ze een belangrijke 
leidende rol. Team teaching is een centraal onderdeel van het onderwijsconcept 
van de Tilburg University College. In het teamonderwijs ontwerpen twee docen-
ten samen een cursus en staan ze samen voor de collegezaal. Dit kan een filo-
soof en methodoloog zijn, maar ook een psycholoog en een econoom, een socio-
loog en een jurist, enzovoort. Ze behandelen onderwerpen vanuit verschillende 
disciplinaire invalshoeken. Docenten reageren op elkaar in de collegezaal door 
elkaars disciplinaire standpunten te bevragen. Ze stellen kritische of verhelde-
rende vragen en voegen nieuwe informatie toe. Een belangrijk element hierin is 
dat docenten laten zien dat de waarheid niet zomaar een standpunt is, en dat we 
de waarheid respecteren, ook wanneer deze ons helemaal niet uit komt. 

Hier komt de voorbeeldfunctie van docenten naar voren. Zoals besproken, 
wordt dit onderschat omdat de huidige kwantitatieve modellen van onderwijs-
kwaliteitscontrole dit niet kunnen meten. Docenten zijn echter vaak wel rolmo-
dellen. Ze praktiseren vaak belangrijke eindresultaten die eenvoudig te formu-
leren zijn, maar zeer moeilijk te implementeren. Zoals: de capaciteit om met 
andersdenkenden samen te werken, het vermogen om het eigen oordeel uit te 
stellen, de bereidheid om tegenstanders in het debat te respecteren, het vermo-
gen het betere argument te (h)erkennen en de waarheid te respecteren. Velen 
zijn het erover eens dat dit vereiste competenties zijn, maar de implementatie 
ervan in het onderwijs laat vaak te wensen over. Het is belangrijk dat studenten 
docenten als model in deze rol kunnen zien. Ook daarom is het, belangrijk dat 
er diversiteit is in het docentencorps. Uit een pilotonderzoek onder onze studen-
ten bleek overigens dat vrouwelijke studenten zowel vrouwelijke als mannelijke 
docenten als rolmodel zagen, terwijl de mannelijke studenten uitsluitend man-
nelijke docenten als rolmodel noemden. 43 Wie denkt nog dat emancipatie een 
vrouwenzaak is?
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Enkele conclusies

Ik heb een aantal alternatieve methoden genoemd die we hier in ons Universi-
ty College in Tilburg toepassen. Dat zijn natuurlijk kleine, lokale antwoorden 
op de grote problemen die door onze meritocratie zijn ontstaan en die ik heb 
aangeroerd. In de halve eeuw die we doorkruisten, hebben we aan de univer-
siteit belangrijke dingen gewonnen: meer diversiteit in personeel en studen-
ten, we werken meer in teamverband en het belang van interdisciplinariteit 
wordt steeds meer erkend. De discussie over de kwaliteit van het academisch 
onderwijs vindt plaats op een hoger niveau dan ooit tevoren. Maar we zijn ook 
iets cruciaals kwijtgeraakt in het academisch onderwijs en dat is de morele di-
mensie. Studenten moeten een moreel kompas ontwikkelen en hebben daarbij 
enige begeleiding nodig. Dit morele kompas kan studenten helpen om uit het 
meritocratische labyrint te komen waarin ze zijn geleid. Studenten hebben veel 
vragen, net zoals ik destijds in mijn studententijd. Ze vragen nooit direct naar 
ethiek, maar ze verlangen wel naar een begrip van de maatschappij, van het 
leven eigenlijk. Ze vragen me nooit: ‘Wat is de zin van het leven?’ of ‘Hoe moet 
ik mijn leven leiden?’, maar ze zijn bezorgd: ‘Wat moet ik kiezen?’, ‘Welke toe-
komst wil ik?’. Om de wereld waarin ze leven goed te kunnen begrijpen, moe-
ten ze ethisch en zelfstandig kunnen denken. Dat is moeilijk autodidactisch te 
leren in je vrije tijd, en het is een bijzonder waardevol voorrecht als dit vermo-
gen op een bewuste en gedisciplineerde manier wordt getraind. 

We weten niet welk beroep onze afgestudeerden zullen hebben.44 Maar we 
hebben wel een idee van de problemen waarmee ze te maken zullen krijgen: de 
gevolgen van klimaatverandering, migratiekwesties, wereldwijde sociale onge-
lijkheid, criminele infiltratie in de samenleving, terrorisme en internationale 
politieke spanningen. We weten ook dat ze in staat moeten zijn om in interna-
tionale en interdisciplinaire teams te werken om dit soort ingewikkelde proble-
men het hoofd te bieden. Solidariteit gaat niet goed samen met meritocratische 
concurrentie, maar in teamverband is het van vitaal belang. Het is in teamver-
band dat we leren van het denken in goed en kwaad naar het denken in beter en 
slechter te gaan.

We willen dat onze academische opleiding een transformerende ervaring is, 
en we willen dat het een voorbereiding is op de rol van onze studenten in de 
samenleving. Dit betekent, zeker in deze tijd van polarisatie en toenemend 
populisme, een goede voorbereiding op hun bijdrage aan de voorwaarden van 
een democratie. Als we het gevoel hebben dat ze geëngageerde burgers moeten 
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worden die niet alleen hun eigen leven, maar ook dat van anderen willen ver-
beteren en die een bijdrage aan de samenleving als geheel willen leveren, dan 
moeten we opnieuw bekijken hoe we merit of merites definiëren. Het woord 
komt voort uit het Latijn. En ja, het verwijst ook naar: waarde en belang, maar 
meer in het algemeen betekent het: een dienst, een vriendelijkheid, een gunst. 
Net als het Nederlandse woord: ‘verdienste’, impliceert ook het woord ‘merit’ 
dienstbaarheid. We willen niet dat onze afgestudeerden zich tot op eigenbelang 
georiënteerde consumenten ontwikkelen, maar we hopen dat ze geëngageerde 
burgers en autonome denkers worden. Wij als academici, en als docenten moe-
ten hen laten zien hoe dat in zijn werk gaat. Een zware en toch ook mooie taak 
die in elk geval aan mijn leven betekenis geeft.
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Dankwoord

Bij voorbaat mijn oprecht excuus dat ik slechts enkelen kan noemen. De intervi-
siegroep, Evelien en Monique, jullie nemen mij steeds serieuzer dan ikzelf ooit 
zal kunnen. 

De collega’s en oud collega’s van de Core Staff. Mijn maatjes: Petra Heck dank 
voor de uitzonderlijke samenwerking en voor je onmisbare en waardevolle bij-
drage aan het University College. Tessa Leesen: altijd voorzichtig en nauwgezet, 
dank voor je wijsheid en tact en bezonnen en vindingrijke Gerwin van der Laan, 
dank. David Janssens, wat werken we al lang samen aan de opleiding. Het is 
een privilege om met jou samen onderwijs te mogen geven. Ellen Dreezens, 
one of a kind, ik hoop nog vaak een proefcollege met jou te kunnen geven. Geno 
Spoormans, zonder jouw humor zou het werk echt minder leuk zijn. Michiel Bot 
en Aswin van Oijen dank jullie wel voor het inbrengen van soms andere visies. 
Dat is verrijkend. Jeroen Stekelenberg, dank voor de loyaliteit en het extra werk 
als fotograaf. Gert-Jan Leenknegt dank voor je solidariteit. Ook dank aan Anna 
Shekiladze, Carly van Doorn en Gaby Twilhaar voor het gesmeerde secretariaat. 
Dank voor jullie solidariteit en voor de samenwerking die draait om iets groters 
dan onze loopbanen.

De trouwe en betrokken docenten, waar zou ik blijven zonder jullie? De studen-
ten en alumni omdat we het University College met z’n allen maken tot wat het 
is. Wim Drees, dank voor het geloof in ons, voor de niet aflatende steun en hulp 
om van de Liberal Arts Opleiding een University College te maken. Herman de 
Regt dank voor je zorg voor en waardering van onderwijskwaliteit. De voormali-
ge rectoren Philip Eijlander en Emile Aarts wil ik danken voor het onder andere 
in mij gestelde vertrouwen voor het schrijven van het onderwijsprofiel en met 
Herman de Regt de onderwijsvisie.

Dan degenen die de liefde in mijn leven belichamen. De vrienden die bezorgd 
waren om mijn oratie: Ine Vanwesenbeeck hamerde op een duidelijke structuur, 
Tsjalling Swierstra benadrukte een sterk einde en van Evelien Tonkens moest ik 
zorgen voor een heldere boodschap. Dan de aanwezige vrienden die niet onder 
de indruk zijn van de universitaire rimram en mij helpen academische zaken te 
relativeren.
Mijn kleine familie die deelt in mijn verdriet en zich verheugt in mijn succes, 
mijn zus Elly van Lenning en haar partner Wim van Straten, dank voor de baret. 
Mijn dochter Philo van Lenning en haar partner Steffie Huigen en mijn assis-
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tent Anna Shekiladze wil ik danken voor het meedenken over en meewerken 
aan deze dag. Philo toen jij klein was betekende jouw bestaan het paal en perk 
stellen aan mijn werktijden. Later vond ik dat jij gewoon ook hard moest werken, 
misschien heb ik iets te veel kadaverdiscipline aan de dag gelegd, waarvoor mijn 
excuus.

Last but not least: Pieter. Je stuurt me (te)veel artikelen en boeken die inte-
ressant zijn. Het is vaak inspirerender om jou erover te horen praten dan ze 
te lezen, want ook met dit materiaal doe je wat je zo goed kan: optillen. Jouw 
vermogen om schamele gedachten van anderen, ook de mijne, tot een hoger 
niveau te tillen is exceptioneel, je bent een intellectuele gewichtheffer. Ik geniet 
van onze intellectuele discussies maar ook van onze pogingen om films te 
analyseren, van onze ontbijten op het dakterras, van onze musea-bezoekjes en 
onze bergwandelingen. Ik geniet ook van de avonden met David Attenborough’s 
documentaires. Vooral als hij spreekt over de kleine wezens die een manier von-
den om in een meedogenloze wereld te bestaan. Ik denk altijd dat hij ook ons 
bedoelt.

  Ik heb gezegd.
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