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conclusies trekken. In het rapport krijgen partij-
voorzitter Michiel van Hulten, het partijbureau 
en — voor wie tussen de regels door leest — ook 
politiek leider Wouter Bos er ongenadig van langs. 
Maar net als het rapport van de commissie-De 
Boer uit 2002 draait alles in de eerste plaats om de 
vraag: hoe verder?
 Op dat punt is het rapport niet af. Want het is 
natuurlijk niet genoeg om aan zoiets vaags als een 
politieke partij een stel opdrachten mee te geven. 
Voor wie is elk van die opdrachten bedoeld? Wat 
moet er dan gedaan worden, door wie, op welke 
termijn en met welk resultaat? Wie bewaakt al dat 
werk? De commissie is inmiddels ontbonden, maar 
ik vind dat ze nog een aanvulling moet maken, 
als houvast voor de nieuwe partijvoorzitter en het 
nieuwe partijbestuur.
 Het advies moet dus nog geoperationaliseerd 
worden. Ik schat dat het zeker een jaar of vijf kost 
om de PvdA weer op een aanvaardbaar peil te krij-
gen, in die zin dat de partij weer tegen een stootje 
kan en haar taken behoorlijk vervult. De zaak staat 
er op dit moment zo slecht voor, dat de maatstaf 
voor een behoorlijk functioneren niet gevonden 
kan worden in een goede verkiezingsuitslag: het 
noodzakelijke programma tot revitalisering van de 
PvdA is te omvattend en op sommige onderdelen 
te ingrijpend om snel succes te kunnen verwach-
ten.

arie de jong
Gewestelijk voorzitter PvdA Zuid-Holland

Calculeren of excelleren
Over de zesjescultuur aan onze universiteiten is 
veel te doen. Studenten zouden liever lui dan moe 
zijn. Of dat terecht is en of studenten vroeger beter 
presteerden weet eigenlijk niemand, omdat er 
nooit onderzoek naar is gedaan. Zelf denk ik dat 
het waarheidsgehalte van deze claim in de praktijk 
nogal tegenvalt.
 Vroeger kon men ‘eeuwig’ studeren, veel 
langer dan nu het geval is. Dat studenten van te-
genwoordig zich genoodzaakt zien om calculatief 

te presteren is niet zo vreemd als je bedenkt dat 
zij een keuze moeten maken uit vele tijdrovende 
activiteiten als werken, uitgaan, sporten, buiten-
schoolse activiteiten en — inderdaad — studeren. 
Jonge mensen die op zichzelf gaan wonen zien een 
wereld voor zich opengaan met veel vrijheden en 
minder ouderlijke controle. Zeker in de eerste twee 
studiejaren moet menigeen zijn of haar positie 
hervinden.
 Dat niet iedereen even gemotiveerd is, is op 
zichzelf geen probleem. Wel is het vervelend 
voor de studenten die willen excelleren, dat veel 
moderne werkvormen uitgaan van groepspresta-
ties, zoals het samen schrijven van werkstukken. 
Het klassieke ‘free-rider probleem’ treedt dan 
op: ongemotiveerde studenten zijn geneigd om 
minder werk te verrichten dan hun meer gedreven 
collega’s, die hun persoonlijke inzet uiteindelijk 
gewaardeerd zien met een naar verhouding te laag 
eindcijfer. Zo wordt het moeilijker om bijvoorbeeld 
cum laude af te studeren. Een probleem is ook 
dat er een moeras ontstaat van matige studenten 
die veel begeleiding vragen. Docenten houden 
daardoor te weinig tijd over om in de behoeften te 
voorzien van goede studenten die meer uitdaging 
zoeken. Dat is spijtig voor die studenten, maar ook 
voor hun docenten, voor wie het natuurlijk veel 
interessanter is om leergierige mensen te onder-
wijzen die kritische vragen stellen over de stof dan 
ongemotiveerde mensen die vooral willen weten of 
een deadline verschoven kan worden.
 Opleidingen zouden meer tijd en middelen 
moeten krijgen om aparte ‘tracks’ te organiseren 
voor excellente studenten. Dat zou verder moeten 
gaan dan het doen van een enkel deelonderzoekje 
onder de vleugels van een post-doc of promoven-
dus. Te denken valt aan extra stages, bijzondere 
specialisatievakken, wellicht zelfs een volledig 
gefinancierd bonus-studiejaar. Ook zou er serieus 
gesproken moeten worden over het inrichten van 
universiteiten of universitaire opleidingen met een 
A-status. 
 Veel sociaal-democraten zullen bij een oproep 
als deze de wenkbrauwen fronsen. Is hier het ge-
lijkheidsideaal niet in het geding? Iedereen moet 
gelijke kansen krijgen en de universiteit moet 
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toegankelijk blijven voor iedereen. Maar toeganke-
lijkheid valt prima te regelen. In Nederland zijn we 
heel goed in staat om op te komen voor de minder 
fortuinlijken door het inzetten van allerlei potjes 
en regelingen. Wat ik hoop is dat we eindelijk eens 
inzien dat het asociaal is dat goede studenten niet 
worden gestimuleerd om maximaal te presteren 
en dat zij zich moeten verlagen tot het niveau van 
anderen die zich niet ten volle willen inzetten. Het 
recht om je talenten te ontplooien, ook als je op 
die manier beter opgeleid raakt dan je collega-stu-
denten, past bij de sociaal-democratie. 

vincent van der vlies
Promovendus en junior-docent planologie,  
Radboud Universiteit Nijmegen

Onstuimig Bulgarije
Boyko Borissov, de populaire burgemeester van 
Sofia, heeft met zijn centrum-rechtse partij gerb 
op 20 mei 2007 de eerste Bulgaarse verkiezingen 
voor het Europees Parlement gewonnen. Met een 
brede glimlach riep Borissov op verkiezingsavond 
op tot vervroegde parlementsverkiezingen. Pre-
mier Sergej Stanishev, die met zijn socialistische 
bsp net achter gerb eindigde, vond dat niet no-
dig. Ahmed Dogan, leider van de etnisch Turkse 
dps, hield zich op de vlakte. De dps is sinds 1990 
in elke Bulgaars kabinet vertegenwoordigd, dus 
Dogan maakt zich niet zo snel druk. gerb en de 
bsp haalden ieder vijf zetels, de dps vier, de natio-
nalisten van Volen Siderovs Ataka twee en de ndsv 
van Simeon Saxecoburggotski (de Bulgaren noe-
men hem nog steeds ‘tsar Simeon’) eentje.
 De lage opkomst (28,6%) baart menig eu-
 watcher zorgen. Zijn de Bulgaren na acht jaar 
moeizame onderhandelingen en hervormingen 
 Europa-moe? Nee, dat is te zwart-wit gesteld. De 
eu pompt miljarden euro’s in Bulgarije, overal in 
het Balkanland zie je grote borden langs de kant 
van de weg waarop staat vermeld hoeveel Brussel 
investeert in de Bulgaarse infrastructuur en ge-
sprekken met Bulgaren gaan vaak over ‘geld uit 
Brussel’.

 Het leek wel alsof ná de Europese verkiezin-
gen de politieke strijd pas goed losbarstte. De 
campagne was mat en lauw geweest, ondanks 
manshoge posters overal in het land, verkiezings-
spotjes en –debatten. De bsp werd geplaagd door 
schandalen en leek de tol te moeten betalen, maar 
dat viel mee. Binnen een maand na de verkiezin-
gen waren drie ministers en vijf staatssecretarissen 
afgetreden. De ndsv viel in twee kampen uiteen. 
De politieke chaos is veel groter dan verwacht en 
vervroegde verkiezingen doemen op aan de hori-
zon. Maar in de herfst zijn er al lokale verkiezingen 
en de Bulgaren lijken niet veel zin te hebben in een 
derde verkiezingsronde dit jaar.
 Niet alleen in politieke zin beleeft het Balkan-
land een onstuimig begin van het eu-lidmaat-
schap. Half januari schrokken de Bulgaren met 
de moord op burgemeester Janko Jankov van het 
stadje Elin Pelin ruw wakker uit hun Europese 
droom. In mei werden Alexander Tassev, de voor-
zitter van voetbalcub in Plovdiv en Dimitar Jankov, 
zakenman/politicus in Nessebar met geweld om 
het leven gebracht. 
 Eind juni verscheen het halfjaarlijkse beoor-
delingsrapport van de Europese Commissie over 
Bulgarije en Roemenië. Commissaris Franco 
Frattini had vooraf laten weten dat het Bulgaarse 
onderzoek naar de moorden en corruptie van groot 
belang zou zijn voor het verslag. In een uitzonder-
lijke move had Sofia Brussel om hulp gevraagd, 
maar Frattini wees dat af. Formeel omdat de Bul-
garen hun eigen boontjes moesten doppen, maar 
in werkelijkheid omdat de eu-commissaris onder 
druk staat van onder meer Nederland, Frankrijk en 
Zweden, die vinden dat de Italiaan zijn oren te veel 
naar Sofia en Boekarest laat hangen. Een afstraf-
fing dreigde derhalve voor de Bulgaren, maar ze 
kwamen er met een waarschuwing vanaf.
 De Bulgaren hebben er alles bij elkaar de handen 
aan vol om te bewijzen dat hun land een volwaardig 
eu-lid is. Na acht jaar moeizame onderhandelingen 
horen ze er op papier helemaal bij en zelf voelen 
ze zich ook Europeaan. Maar corruptie en geor-
ganiseerde misdaad vormen een probleem, zowel 
in werkelijkheid als in de beeldvorming. Aan de 
andere kant: ook buiten Bulgarije spelen dat soort 
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