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Neem hem mee

Kenniscrisis bij ‘Kenniscrisis’?
Hoe verder met de studentenstrijd

Jilles Mast

Wat kunnen we leren 
van de manifestatie 
op de 21e? Hoe gaan 
we nu verder om de 
k a b i n e t s p l a n n e n 
tegen te houden? En 
hoe kunnen studenten 
zélf strijden voor hun 
recht op onderwijs?

21 januari en platform 
Kenniscrisis

Zoals te verwachten 
was heeft de manifestatie van 
21 januari, georganiseerd door 
de LSVb, ISO en de LKvV, er 
niet toe geleid dat het kabinet 
haar plannen in de prullen-
bak heeft gegooid waar deze 
volgens 15.000 studenten en 
docenten thuishoren. Dus 
hoewel de opkomst hoog 
was en heel Nederland heeft 

voor en door studenten van d
e UU, HU en HKU     Nr. 5 I februari 2011 I offline

NL: Krantje Boord is een 
tweemaandelijkse krant 
gemaakt voor en door 
studenten die zich zorgen 
maken over hun onderwijs. 
In deze krant wordt er met 
een kritische blik gekeken 
naar ons onderwijs met als 
doel mensen te informeren, 
maar vooral ook dialoog en 
actie te stimuleren. - KSU

EN: Krantje Boord is a bi-
monthly newspaper made 
by and for students that are 
worried about their educa-
tion. In this newspaper our 
education will be reviewed 
critically with the goal 
of  informing people, and 
especially to stimulate 
dialog and action. - KSU
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Gemengde gevoelens bij grootschalig studentenprotest 21 januari in Den Haag.

Kritisch en Onafhan
kelijkKrantje   boord

Niets in te 
leveren
Waarom bezuini-
gingen vermijdelijk 
zijn en investeringen 
mogelijk

Alexander Beunder en 
Joris Tieleman

Tw e e  s t u d e n t e n 
interviewen elkaar over 
waarom zij denken dat 
bezuinigingen in het 
onderwijs en elders 
vermijdelijk zijn, en 
investeringen mogelijk.

kunnen zien dat studenten en 
docenten boos zijn, moeten we 
verder om de plannen tegen te 
houden, maar hoe? 

 De manifestatie zelf  was, 
zoals een student het in de 
Volkskrant kort en duidelijk 
verwoordde, “een beetje suf.” 
De partijbonzen die waren uit-
genodigd als sprekers, in com-
binatie met de feeststemming 
die werd gecreëerd, maakten 
duidelijk dat de studenten 
behandeld werden als een 
passief  publiek. Het serieu-
zere werk, zo lijkt de gedachte, 
moet maar overgelaten worden 
aan de studentenbonden en de 
politiek. Het vooroordeel dat 
studenten alleen maar komen 
opdagen als er een feestje is 
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“Onze boodschap en eisen moeten zowel 
aangescherpt als verbreed worden”

“Ook in de portemonnee 
kunnen we ze raken. 
Bijvoorbeeld door 

massaal te weigeren de 
boete te betalen.”

Protest Natuur- en 
Sterrenkunde

Poejesh Vafaie
Op 1 januari 2011 werd 
de faculteit Natuur- en 
Sterrenkunde verrast 
met het ontslag van Prof. 
Dr. Casper Erkelens als 
departementshoofd. De 
reden hiervoor was dat 
dhr. Erkelens weigerde 
om het visiedocument 
‘Verantwoordelijkheid 
Nemen en Geven’ (lees: 
keihard bezuinigen 
en elitariseren) te 
ondertekenen. Het 
ontslag zorgde voor een 
golf van protest binnen 

Het zogenaamde visie-
document dat dhr. 
Erkelens weigerde te 

ondertekenen moest de eerste 
aanzet geven voor een ketting-
reactie (om even natuurkundig 
te doen) aan bezuinigingen. 
De plannen zijn onder andere 
een verlaging van het Onder-
zoek & Onderwijsbudget met 
44% (!) en het verkleinen van 
de beschikbare ruimte met 
ongeveer 30%. Gezien dit 
buitenproportionele karakter 
van de bezuinigingen en het 
ontslag van het departement-
shoofd besloten vele studenten 
en hoogleraren van N&S om in 
actie te komen. Men kon daar-
naast niet geloven dat als een 
departementshoofd gevraagd 
wordt om iets te ondertekenen, 

zijn ontslag al op hem ligt te 
wachten op het moment dat hij 
dit weigert. Zelfs de illusie van 
democratie is hier niet terug 
te vinden. 

Er werd een petitie rond-
gestuurd zodat studenten 
en hoogleraren deze konden 
ondertekenen. Bovendien 
demonstreerden ongeveer 
250 studenten op de Uithof  
en overhandigden de petitie 
aan mevr. Van Rooy van het 
College van Bestuur. Naast 
de petitie en de demonstratie 
dreigde de faculteit ook met 
stakingen. Men kreeg het Col-
lege van Bestuur uiteindelijk 
op de knieën en er werd een 
overleg gestart tussen de 
afdelingsvoorzitters en het 
N&S bestuur. Na vele dagen 

en uren overleg, werd dhr. 
Erkelens met onmiddellijke 
ingang opnieuw aangesteld 
als hoofd van het departement 
N&S. Maar onder welke voor-
waarden? Dhr. Erkelens verk-
laarde (helaas) om constructief  
en loyaal mee te werken aan de 
hervormingen van de faculteit 
Bètawetenschappen langs de 
lijn van het visiedocument. 
Een aantal misverstanden 
werden uit de weg geruimd, en 
voilà! Erkelens was weer terug.

Maar wat voor conclusies 
kunnen we trekken? Aller-
eerst dat de besluitvorming 
binnen de universiteit totaal 
geen democratisch karakter 
kent. Men kan zelfs ontslagen 
worden als men principieel 
weigert om ergens aan mee 

te werken. Daarnaast laat het 
protest van de studenten en 
hoogleraren zien dat verzet 
vruchtbaar kan zijn en dat we 
niet klakkeloos alle ‘bevelen’ 
hoeven te accepteren. Het is 
echter wel jammer dat dhr. 
Erkelens toch lijkt mee te 
werken aan het bewerkstel-
ligen van het visiedocument 
welke enkel de visie verkon-
digt van het verslechteren van 
de kwaliteit van het onderwijs 
binnen N&S. Wij zien juist 
graag dat de universiteiten en 
de regering meer investeren 
in het onderwijs om de kwalit-
eit ervan omhoog schroeven. 

werd later gelukkig ontkracht 
toen meer dan duizend stu-
denten uit zichzelf  naar het 
Binnenhof  en het ministerie 
van OCW liepen. Hier ging het 
er, zoals iedereen waarschijn-
lijk weet, wat serieuzer aan toe.

Zowel de inhoud als de vorm 
die gekozen zijn voor de 21e 
laten zien dat de studenten-
bonden in eerste instantie lob-
byclubs zijn en geen actieclubs. 
Deze lobby, zo wordt gedacht, 
wint aan kracht zolang men 
politiek ‘neutraal’ is. Zo blijven 
de lijnen naar alle politieke 
partijen open. Bijkomend voor-
deel is dat de manifestatie op 
deze manier breed toegankelijk 
was. Hoe meer mensen, hoe 
krachtiger de lobby, zo wordt 
gedacht. Van de acties die na 
afloop plaatsvonden bij het 
Binnenhof  en het OCW werd, 
tot spijt van de studenten die 
hier aan meededen, in eerste 
instantie dan ook afstand 
genomen door de organisa-
tie van de manifestatie om de 
banden met de politiek niet te 
schaden. 

Het nadeel van deze neu-
traliteit zie je ook inhoudelijk 
terug. De manifestatie richtte 
zich maar op één onderdeel 
van de bezuinigingen op 

onderwijs, namelijk de boete 
voor langstudeerders. Dit was 
blijkbaar het enige waar zowel 
de LSVb, ISO en LKvV alledrie 
achter konden staan - niet in 
het minst omdat de ‘Halbehef-
fing’ vooral studenten raakt 
die bestuurservaring willen 
opdoen. Het resultaat hiervan 
was echter dat er een mensen-
massa op het Malieveld stond 
met een boodschap die al vóór 
het eventuele onderhandelen 
met de regering was verwa-
terd tot bijna niets. Waar was 

het geluid tegen alle andere 
bezuinigingsmaatregelen in 
het onderwijs?

Hoe nu verder?
De eerste stap is dat onze 

boodschap en eisen zowel 
aangescherpt als verbreed 
moeten worden. Oftewel, 
wanneer het over onderwijs 
gaat niet alleen de ‘Halbehef-
fing’ aanhalen, maar ook het 
behoud van studiefinanciering 
voor de master, de kwaliteit en 
toegankelijkheid van onderwi-
js, het gebrek aan democratie 
in onderwijsinstellingen, en zo 
verder. 

De verbreding komt hier 
logisch uit voort. Je kunt moe-
ilijk zeggen dat je tegen alle 

bezuinigingen in het onderwijs 
bent wanneer dat tot gevolg 
heeft dat er extra wordt 
gesneden in andere sociale 
voorzieningen. Het is dan ook 
belangrijk dat studenten zich 
verbinden aan andere secto-
ren en bevolkingsgroepen die 
ook worden getroffen door 
de aangekondigde bezuinig-
ingen. Op deze manier wordt 
voorkomen dat verschillende 
groepen tegenover elkaar 
komen te staan, bijvoorbeeld 
kunstsector vs. de zorg, en 
wordt solidariteit en samen-
werking gestimuleerd. Samen 
staan we ten slotte sterker dan 
alleen.

Als we het hebben over 
welke concrete acties hierbij 
passen dan kunnen er diverse 
tactieken worden toegepast die 
elkaar zouden moeten verster-
ken. Een massale manifestatie 
is goed om te laten zien dat 
het verzet tegen deze plannen 
breed gedragen wordt. Maar 
dit alleen houdt de plannen 
niet tegen. De regering moet 
gedwongen worden naar ons 
te luisteren. Ze moeten denken: 
als we ze nou gewoon geven 

wat ze willen dan houden ze 
ten minste op met dit verzet. 

Er zijn vele manieren van 
actievoeren. Behalve het 
organiseren van manifestaties 
kan er gedacht worden aan 

acties die de normale gang in 
het onderwijs kunnen versto-
ren: sit-ins, bezettingen, blok-
kades, demonstraties. Ook in 
de portemonnee kunnen we 
ze raken. Bijvoorbeeld door 
massaal te weigeren de boete 
te betalen. 

Dat de verschillende 
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Noam Chomsky in Nederland
De wereldbekende 
linguïst en activist 
Noam Chomsky komt 
zondag 13 maart 
naar Amsterdam 
voor een politieke 
lezing. Wees er bij! 

Op 13 maart 2011 
zal Noam Chomsky 
voor het eerst sinds 

jaren een grote publieke 
lezing geven in Nederland. In 
de Westerkerk te Amsterdam 
zal hij, zoals we dat van hem 
gewend zijn, spreken over 
de huidige ontwikkelingen 
in de wereld. Hierbij zal hij 
zijn zorgen uitspreken over 
de tendensen die hij ziet, in 
de wereld, in de Verenigde 
Staten, maar ook in Europa 
en Nederland. De titel van 
zijn lezing luidt “Contours 
of  Global Order: Domination, 
Instability, and Xenophobia in a 
Changing World”. De lezing zal 
in het Engels zijn. Achteraf  
zal er een versie online komen 
met Nederlandse ondertitel-
ing. 

Wie is Noam Chomsky?
De wereldbekende linguïst en activist Noam Chomsky is in zijn 83e levensjaar. Zijn leven heeft zich 
sinds de jaren ’50 gekenmerkt door een onuitputtelijk doorzettingsvermogen in twee fulltime-
carrières: de één als vooraanstaand wetenschapper, de ander als vooraanstaand activist en auteur van 
tientallen boeken die de leugens van overheden ontrafelen.

Noam Chomsky werd op 7 december 1928 geboren in Philadelphia in de Verenigde Staten. Hij stu-
deerde aan de Universiteit van Pennsylvania waar hij zijn bachelor, master en Ph.D. (1955) behaalde. 
Tussen 1951 en 1955 was hij een Junior Fellow aan de Harvard University Society of Fellows. In 1955 
vervolgde hij zijn loopbaan bij M.I.T., waar hij sinds 1961 professor Linguïstiek is – inmiddels emeri-
tus. Zijn taalkundige werk initieerde een revolutie in het vakgebied, en was tevens van invloed op 
de psychologie, filosofie, computerwetenschappen en nog veel meer. Sinds midden jaren ’60 heeft 
Chomsky een tweede carrière op zich genomen als publiek activist voor sociale rechtvaardigheid en 
vrede. Inmiddels heeft hij meer dan 100 boeken gepubliceerd. Tussen 1980 en 1992 was hij de meest 
geciteerde nog levende persoon. In 2005 werd hij verkozen tot belangrijkste intellectueel ter wereld.

Welcome to Science Park Utrecht 
where we believe science goes 
hand in hand with hypocracy.

de faculteit, maar waar 
heeft dit toe geleid?

 Nieuwe ideeën over verzet?

vormen van directe 
actie werken is in 
meerdere landen 
bewezen. Zo heeft de 
studentenbeweging 
in Kroatië al drie jaar 
lang succesvol het 
instellen van colleg-
egelden in het hoger 
onderwijs tegenge-
houden met behulp 
van grootschalige 
bezettingen.

De manifestatie 
van de 21e heeft 

laten zien hoeveel studenten 
zich zorgen maken over de 
ontwikkelingen in het onder-
wijs en de noodzaak om 
hier iets tegen te doen. We 
moeten ons echter niet laten 
afschepen door te vertrouwen 
op veranderingen in het kabi-
netsbeleid na de Eerste Kamer 
verkiezingen. Belangrijke pro-
gressieve veranderingen in de 
maatschappij zijn historisch 
altijd van onderaf  gekomen. 
We moeten dus vooral rekenen 
op onszelf  en onze capaciteit 
om de veranderingen die we 
willen te bereiken, zowel in het 
onderwijs als in de samenlev-
ing. 
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Call of Higher-Education Students and Staff
Education is a Right and not a Privilege

Jelle Bruinsma, Dimitris 
Pavlopoulos & Jeremy 

Crowlesmith

The Dutch government 
grounds the proposed 
higher-educat ion 
reforms on the view 
that education is a 
personal investment 
that will pay itself 
off in the future. 
Individuals with a 
higher education will 
have better labour 
market position 
and receive higher 
salaries. For this 
reason, according to 
the government, it 
is unfair for society 
to bear the costs 
of their education. 
W e  d i s a g r e e 
fundamentally with 
this reasoning. For us, 
education is a right 
and not a privilege.

The plan to increase 
university fees by 
€3000 for students 

who extend their study period 
by more than 1 or 2 years will 
increase the pressure on all 
students. As professor Jacco 
Hoekstra from TU Delft 
suggests, we should not be 
mislead by the image of  the 
‘lazy student’, which is used 
to justify this meausure: “This 
is not the reason for the pro-
posed measure. The truth 
is that this measure is just a 
budget cut.” In addition, with 
the new reform MSc students 
will no longer be eligible for 
study allowance (studiefinan-
ciering). This reform will 
ensure that all higher-educa-
tion graduates will have had 
to put themselves into debt, 
which discourages young 
people to get a higher educa-

tion degree.
Except for students, higher-

education institutions will be 
victims of  this reform as well. 
In line with the rest of  the aus-
terity measures in the Neth-
erlands, the government will 
severely cut the financing of  
these institutions while there 
is actually a need for more 
investments in education. The 
reality is indeed that the Dutch 
education system is in crisis. 
The way modern polytechnics 
(hogescholen) and universi-
ties operate already resembles 
a factory production line more 

than it does an open learning 
environment. Often, we sit in 
huge lecture halls with hun-
dreds of  students. The work-
load of  teachers is so heavy 
that they can afford less and 
less time for personal contact 
with students. This goes hand 
in hand with the standardiza-
tion of  studies that is based 
on passing exams. In other 
words, students are taught 
how to reproduce certain 
pieces of  knowledge. There 
is practically no room left for 
the role education should actu-
ally fulfill: teaching students 

to discover and create, and to 
develop critical thinking.

This is not the future that 
we dream of, neither for 
students nor for teachers. 
Although education is more 
and more considered as a 
privilege it should be a right. 
Even in the Netherlands, vul-
nerable groups are excluded 
from higher education due to 
socio-economic disadvantages. 
According to a recent study 
of  the Dutch Bureau for Sta-
tistics, many more students 
with rich parents manage to 
graduate than students from 
poor families. Therefore the 
plan to increase university 
fees by €3000 for students that 
don’t graduate fast enough 
will raise the bar to study for 
lower income strata. We feel 
responsible for ensuring to 
new generations at least the 
same access to higher educa-
tion as we have.

Currently, the dominant 
message in the mass media is 
that austerity measures are 
necessary. The next step is 
rather straightforward: since 
budget cuts are necessary, it is 
unfair to try to exclude your 
sector from them. However, 
this is a fake dilemma. The 
real dilemma is whether to be 
responsive to the needs of  the 
society or not: do not purchase 
Joint Strike Fighters, do not 
start a new military mission 
in Afghanistan, abolish the 
Dutch tax-paradise for large 
companies, tax the growing 
number of  millionaires and 
there are enough funds for 
social investments. We demand 
a social solution for the crisis 
in education as well as for the 
broader crisis in society. 

This is a shortened version 
of  the original letter, read the 
complete version on kritischestu-
denten.nl.

Krantje boord

Als we niet op onder-
wijs bezuinigen, 
waar dan wel op?

Het idee dat er bezuinigd moet 
worden is een politieke fixatie. 
Een aantal maanden geleden 
werden de bezuinigingsgetal-
len nog besproken, nu is er 18 
miljard vastgesteld in het reg-
eerakkoord en is het daarmee 
onbespreekbaar geworden. 
De discussie over of  er über-
haupt bezuinigd moet worden 
ontbreekt volledig. Een recen-
telijk VN-rapport bevestigt dat 
de bezuinigingen wereldwijd 
economisch herstel bedreigen, 
en veel economen pleiten nu 
juist voor overheidsinvester-
ingen. Dat is ook niks nieuws, 
dat wordt al sinds jaar en dag 
toegepast door overheden om 
crisissen te bestrijden. Dat dit 
nu ineens geen mogelijkheid 
zou zijn, is een sprookje, een 
conservatief  sprookje.

We kampen met een begrot-
ingstekort; waar moet het 
geld dan vandaan komen?

Dat begrotingstekort is een 
kwestie van keuzes. Twintig 
miljard aan het redden van 
Fortis e.a. is in een vloek en 
een zucht uitgegeven, 
maar twee miljard 
voor goed onderwijs 
kan er niet vanaf. 
Bovendien wordt 
het niet alsmaar 
krapper, we worden 
juist steeds rijker. De 
Amerikaanse eco-
noom Hahnel vatte 
het onlangs goed 
samen: “De produc-
tiviteit in de ontwik-
kelde economieën is 
vandaag groter dan 
in de hoogtijdagen 
van de welvaartsstaat, 
wat betekent dat we zelfs 
kwalitatief  betere en royalere 
welzijnsprogramma’s kunnen 
leveren dan voorheen” (vrij 
vertaald).
 Het overheidsbeleid 
is één grote kwestie van 

keuzes maken. Hoeveel belast-
ing wil je heffen? Momenteel 
betalen bedrijven in Neder-
land 20-25% belasting over 
hun winst, terwijl de inkom-
stenbelasting voor burgers 
tussen de 33% en 52% zit. Dat 
is een keuze die ook anders 
gemaakt had kunnen worden. 
Hetzelfde geldt voor uitgaven 
van de overheid. We geven 
€8,5 miljard per jaar uit aan 
Defensie en €12 miljard aan 
hypotheekrenteaftrek, vrij 
dure rechtse hobby’s. Dat 
zijn keuzes die je maakt, geen 
noodzakelijkheden.

Wat wil je dan? Bied eens 
een alternatief !

Er worden continue alter-
natieven voorgesteld door 
het maatschappelijk mid-
denveld om het zo gevreesde 
begrotingstekort tegen te 
werken: de FNV stelde voor 
de hypotheekrenteaftrek aan 
te pakken. Meerdere NGO’s 

pleiten voor een 

minimale (0,1 - 0,25 
%) belasting op internationaal 
kapitaalverkeer zodat de rond-
stuiterende financiële mark-
ten gedwongen worden na te 
denken over iedere transactie 
in plaats van voor één cent ver-

schil miljarden heen en weer te 
schieten. Zo gek is het idee niet 
om de financiële sector te laten 
meebetalen aan de kosten van 
de crisis. Helaas werd hierov-
er ook op de laatste G20 top 
geen akkoord bereikt. Daarbij 
kunnen we ook gewoon wat 
bijlenen – dat kunnen landen 
makkelijker dan studenten.

Nog meer lenen? Maar dan 
stort de euro nog verder in! 
Bovendien hebben we in de 
EU afspraken gemaakt over 
overheidstekorten.

Dat is waar, afspraken waar al 
voor de aanname van de euro 
grote vraagtekens bij werden 
gezet. Al in 1997 ondertek-
enden zeventig Nederlandse 
economen een brief  die het 
stabiliteitspact rond de euro 
veroordeelde: de te strenge 

limiet van een maximaal 3% 
begrotingstekort zou in tijden 
van crisis - nu dus - leiden tot 
bezuinigingen waar de sociaal 
zwakkeren het meest onder te 
lijden zouden hebben. Afsprak-
en zijn er om te evalueren en 
te veranderen wanneer ze niet 
werken.

Is het niet gewoon de tijds-
geest om de overheid terug 
te dringen? De politieke par-
tijen die dit voorstaan zijn 
immers democratisch aan de 
macht gekomen.

Een peiling van Maurice de 
Hond vorig jaar suggereerde 
het tegenovergestelde. Een 
meerderheid vond het een 
goed idee hogere belastingen 
op hoge inkomens en banken 
te heffen; in plaats van geld te 
halen uit publieke voorzien-
ingen zoals het onderwijs of  
de zorg. Het druist dus niet 
zozeer tegen de tijdsgeest in 
om nu de straat op te gaan 
tegen de bezuinigingsplannen 
op onderwijs en andere pub-
lieke voorzieningen. 

“Het wordt het niet alsmaar krapper, we worden 
juist steeds rijker.”

Protest & bezuinigingen specialProtest & bezuinigingen special

This letter was signed by 73 higher education students and teachers, and pub-
lished in De Volkskrant on December 23rd 2010

Call of Higher-Education Students and Scientific staff 

Niets in te leveren Vervolg van pagina 1:
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Snelle besluitvorming van het CvB van de 
Universiteit Utrecht in combinatie met de 
faculteit Bètawetenschappen is een inspiratie 
voor het Korps Landelijke Politiediensten 
(KLPD) tijdens de voorbereidingen voor de 
studentendemonstratie op 21 januari.

Tijdens een vergadering van de raad van bestuur (korpsleiding).

Ruud Bik: ‘Als korpschef  van het KLPD heb ik enkele dagen geleden overleg gepleegd met 
Dick, onze directeur-generaal Veiligheid van het Ministerie V&J en met de hoofdofficier van 
Justitie Gerrit. Hieruit zijn enkele speerpunten naar voren gekomen voor onze aanpak voor 
aankomend jaar. Aan ons nu de taak om deze punten uit te werken tot een visiedocument en 
het voor te leggen aan de diensthoofden.’

Twee weken later op een bijeenkomst van de Mobiele Eenheid ter voorberei-
ding op 21 januari.

Commandant: ‘Beste medewerkers van de ME, vandaag zijn wij bijeengekomen om de 
strategie voor aankomende studentendemonstratie te bespreken.. De pelotonindeling zal bekend 
gemaakt worden en het pauzeschema. Twee mededelingen: Ten eerste is Jan van Loosbroek 
van de Dienst Operationele Samenwerking vervangen door Dick Onrecht. Ten tweede is in 
ons ME-pauzebusje naast de tv een playstation ingebouwd met diverse oorlogsspelletjes, zowel 
voor strategisch inzicht als voor het aanwakkeren van de vechtlust.’

ME-er steekt vinger op: ‘Jan was toch  niet van plan om op te stappen?’

Commandant: ‘Nee,  Jan weigerde het visiedocument te ondertekenen van de korpsleiding. 
Voor een snellere besluitvorming is er een nieuw systeem ingevoerd. Hierdoor kunnen lastpakken 
meteen worden ontslagen en vervangen. Deze wijze is overgenomen van de zeer intelligente 
Utrechtse Universiteitstop. Oke, om over te gaan op strategie. We gaan met de pelotons zichtbaar 
rondom de menigte staan ter intimidatie. Vervolgens is het taak om potentiële relschoppers te 
lokaliseren en op te pakken. Deze mensen verwijderen wij preventief  van de manifestatie.’

ME-er vraagt: ‘Hoe herken je potentiële relschoppers als het gewoon Nederlanders 
zijn?’

Commandant: ‘Naast de Turken, Marokkanen en Surinamers wordt het lastiger. Dan ga 
je zoeken naar de revolutionairen. Die hebben vaak zwarte kleren aan, zijn slecht verzorgd, 
schreeuwen hard en hebben dezelfde gezichtsbeharing als die revolutionaire gekken in ehh.. de 
19e eeuw, je weet wel in Rusland enzo.’

Dezelfde ME-er kijkt bedenkelijk: ‘Maar vrouwen hebben geen gezichtsbeharing..’

Commandant: ‘Nog nooit een revolutionaire vrouw gezien dus?’  Een golf  van gegrin-
nik klinkt door de zaal. ‘Nee, je pakt gewoon de vrouwen op die in de buurt staan van de 
revolutionaire mannen.. Vervolgens zullen sommige studenten willen gaan lopen. ME-ers pak 
dan je stok en schild en waan je in een oorlog. Uitzonderlijk effectief  is richten op de hoofden.

Vrouwelijke ME-er: ‘Ik weet niet of  ik mensen het ziekenhuis in wil slaan.’

Commandant: ‘Prima, morgen ligt jouw ontslagbrief  op de deurmat. Zijn er nog meer 
vrouwen of  watjes tegen deze strategie? Des te meer vrouwen en watjes verwijderd uit het 
peloton, des te beter. Vrouwen leiden enkel de mannen af  in hun concentratie op het slagveld 
en watjes zijn nergens goed voor. Dan zijn we nu tot een einde gekomen, dankuwel.’

Argus behelst een satirische column samengesteld uit zowel fictie als non-fictie. De column 
heeft als doel het creëren van een bewustzijn onder studenten omtrent de huidige ontwikkelingen 
binnen het onderwijs en de daarbij behorende context. 

Agenda
9 februari - 4 mei Interdisci-
plinary research course: How 
does the University work? 
Universiteit Utrecht

11-13 februari European Meet-
ing of University Movements. 
“For a New Europe: University 
Struggles against Austerity.” 
Parijs, www.edu-factory.org

12 februari SASH demon-
stratie: Stop de sloop, Voor 
betaalbaar wonen. 13:00, de 
Dam, Amsterdam, www.sash.nl

20 februari Dag van de 
Solidariteit – Landelijke dis-
cussiedag over bezuinigingen en 
zondebokpolitiek. 12:00, Karel 
Doormanstraat 125, Amsterdam

23 februari Basta! Filmavond: 
The Shock Doctrine van 
Naomi Klein 19:30, de Karga-
door, Oudegracht 36, (toegang 
gratis) www.bastadebat.nl

3 maart Basta Debat: Over de 
mythe van de noodzakelijke 
bezuinigingen. 19:30 in de 
Kargadoor, Oudegracht 36, 
Utrecht. www.bastadebat.nl

13 maart Noam Chomsky 
- Politieke lezing. 14:30 
Westerkerk, Amsterdam. 
www.chomsky.nl
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Democratische besluit-
vorming is so last century

Joska Ottjes

Protest & bezuinigingen special

Ogen geopend en 
strijdlust aangewakkerd
Verslag van het studentenprotest in Den Haag op 21 januari

Merel de Buck en Jeremy 
Crowlesmith

Vrijdag 21 januari 
was een hoopvolle 
d a g  vo o r  d e 
studentenbeweging; 
e e n  s t r i j d b a r e 
demonstratie en 
15.000 studenten 
op het Malieveld. 
Woedende studenten 
lieten het hier echter 
niet bij zitten want 
in het hele centrum 
van Den Haag ging 
het protest door tot 
de ME met behulp 
van paarden, honden 
en stokken de 
demonstranten met 
buitenproportioneel 
geweld uit elkaar 
sloeg. Eén ding is 
duidelijk: studenten 
zijn boos en bereid 
voor hun onderwijs 
te strijden.

De dag begon met een 
demonstratie van 
ruim 1500 studenten 

en docenten vanuit de Hoge-
school Den Haag naar het 
Malieveld. Eenmaal aangeko-
men bij het podium van het 
Malieveld, veranderden de 
sterke leuzen van de demon-
stratie (zoals “Vecht voor je 
studierecht” en “Bezet, blok-
keer, dit beleid pik ik niet 
meer”) in het geluid van dan-
smuziek en slap geouwehoer 
van politici. 

LSVb: niet wat het geweest 
is

De LSVb en co lieten weer 
duidelijk zien hoe ver ze van 
hun strijdbare verleden zijn 
afgedwaald. De manifestatie 
leek meer op een verkiezing-
scampagne dan op een protest 
om onderwijs te verdedigen. 
Zelfs de staatssecretaris van 
Onderwijs die dit beleid door-
voert, Halbe Zijlstra, kreeg 
het podium om zijn beleid te 
rechtvaardigen, al werd er wel 
iets naar zijn hoofd gegooid. 
Maar niet alleen op het podium 
ging de LSVb de mist in. Toen 
na afloop van de manifestatie 
duizenden boze studenten 
zowel naar het Binnenhof, 
Lange Poten en het Minis-
terie van Onderwijs (CenW) 
trokken, wist de organisatie 
zowel in woorden als in daden 
de studenten te verdelen. Om 
te beginnen hebben ze samen 
met het ISO (van wie je het 
zou verwachten) na afloop van 
de protesten afstand gedaan 
van duizenden studenten die 
door gingen met actie voeren. 

Studenten die zonder reden, 
zoals duidelijk in alle gemaak-
te beelden te zien is, in elkaar 
geslagen werden. Daarnaast 
wisten ze ook deze studenten 
direct tegen te werken: hun 
ordedienst werkte samen 
met de ME-stokken, honden 
en paarden om acties te 
voorkomen. Zo vormden ze een 
linie van blauwe hesjes tussen 
verschillende demonstranten 
en stuurde ze mensen terug 
die zich bij het protest wilden 
voegen. Luidkeels klonk dan 
ook: “Hesjes uit, hesjes uit!” 
Studenten willen zich niet 
laten verdelen, maar samen 
sterk staan in hun verzet.

Politiegeweld
Tijdens de acties na de mani-
festatie reageerde de politie 
Haaglanden met buitensporig 
geweld. Op alle beelden is 
duidelijk te zien hoe de beto-
gende studenten op verschil-
lende locaties zonder aanlei-
ding uiteen geslagen werden. 

Gewonden zijn gevallen door 
politieknuppels, hondenbeten 
en paarden die roekeloos door 
menigtes werden gejaagd; 
enkele betogers zijn zelfs 
opgenomen in het ziekenhuis. 
De politie heeft uiteindelijk 
rond de vijfentwintig mensen 
opgepakt.

Ogen geopend en strijdlust 
aangewakkerd
Dit alles heeft voor veel stu-
denten de ogen geopend. 
Waar overal in de media wordt 
gepraat over “relschoppers” en 
“radicalen” weten de mensen 
die erbij waren wel beter: niet 
de studenten, maar de ME’ers 
waren de geweldplegers. 21 
januari in Den Haag hebben 
studenten laten zien dat ze 
hier niet bij laten zitten, maar 
doorgaan tot dit beleid wordt 
geblokkeerd, met of  zonder 
de LSVb. De eerste berich-
ten op Facebook luiden dan 
ook: “Wanneer is de volgende 
actie?” 

Politie te paard voert charge uit bij Binnenhof, maar deze (iets te) dappere student blijft midden op de weg zitten.
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movement. More to the south Kritische Studenten 
Nijmegen Arnhem (KSNA) was founded around 
the idea that education should not merely serve the 
‘knowledge economy’ as a factory but “education and 
research should be aimed at the developments of  
society, free exploration of  the individual, emancipa-
tion and civilization”. Source: KST, KSNA

UU policies challenged by employees and Uni-
versity Council
Last months several disagreements within Utrecht 
University dominated the University media DUB 
(Digital University Paper). Within the Faculty of  
Beta Science two departments protested. Informa-
tion Science (informatiekunde) started a petition in 
December against their own abolishment. Physics 
and Astronomy (Natuur- en Sterrenkunde) presented 
a petition on the first Monday of  the year - accompa-
nied with a demonstration towards the administra-
tion building - against the alleged disproportionally 
large cuts on their department. The petition also 
demanded the immediate return of  head of  depart-
ment Casper Erkelens, who was fired earlier because 
of  his unwillingness to sign a document on the future 
of  Beta Science. On top of  that, in December the 
University Council refused to approve the Boards 
budget because of, among other issues, big expenses 
on overhead and concerns over the Faculty of  Beta 
Science. After an impasse of  five weeks the Council 
eventually agreed in exchange for some promises 
from the Board. Source: DUB

Student debt increased by 1.1 billion since 1997
The student debt has increased sharply, reported the 
NRC in January. The amount borrowed by students 
from the government has increased by 1.1 billion 
euros since 1997. The expected debt from a student 
who started in 2009 will be 15.260 euro at the end 
of  his study. According to the Nibud institute, the 
biggest part - one third - of  the average students 
expenses is spent on housing, followed by food and 
tuition fees. Source: NRC, LSVb

KrantjeBoord Short
Student demonstrators convicted for reacting to 
police violence
Five demonstrators who were arrested during the 
student protests in the Hague on 21 January, have 
recently been convicted by the so called super-fast-
justice (supersnelrecht). Only 3 days after their arrest 
and without time for the defence to prepare properly, 
the students that were accused of  throwing stones 
or other objects to the police received sentences that 
varied from 40 hours of  community service to 4 
weeks of  imprisonment. The violence used by the 
police on 21 January has not been questioned in any 
of  the court cases. Source: OM, KSU reporter

Universities and HBOs lobbied government place 
6000 euro fine completely on students
“The college chairmen from HBO en WO asked us to 
lay down the entire fine of  6000 euro for study delay 
on students themselves.” This was said by Sander de 
Rouwe, CDA member of  the Parliament, during the 
UUR debate Tuesday 25 January at Unitas. The cur-
rent plan is to divide the 6000 euro fine for students 
with more than one year of  delay between the educa-
tion institution and the students. Source: DUB

New groups of  Critical Students in Twente and 
Nijmegen/Arnhem
Recently two new critical student groups were 
founded. Kritische Studenten Twente (KST) hopes 
to stimulate discussion and self-organisation among 
the students from Twente, to build up a solid student 

Kritische Studenten Utrecht (KSU) is een open collectief 
studenten dat zich inzet voor beter hoger onderwijs. We 

willen onderwijs en onderzoek dat vrij is van de negatieve 
invloeden van marktwerking en commercialisering. We strev-
en naar hoger onderwijs als een vrijplaats voor maatschap-

pelijk betrokken, onafhankelijk en kritisch denken. Een 
plek die voor iedereen toegankelijk is en waar studenten en 
docenten op basis van democratische principes met elkaar 

samenwerken. 

Wil je meer weten, met ons in contact komen of een open 
vergadering bijwonen? Kijk dan op:

www.kritischestudenten.nl

of stuur een mailtje naar: 
kritischestudentenutrecht@gmail.com

Donaties
Krantje Boord is gratis voor de lezer, maar helaas 
niet voor ons! Vind je Krantje Boord een goed 
initiatief  en zou je ons willen helpen met de druk-
kosten? Doneer dan aan A. Beunder, 786715952 
onder vermelding van ‘Krantje Boord’ (we zijn 
nog bezig met het opzetten van een stichting).
Elke bijdrage is welkom, dank!


