
1 Mei: De dag van de 
Arbeid

Reorganisatie bij het 
departement Biologie

“I confess: 
I am a radical”

Argus - Het zonnetje 
lacht, de lucht is blauw...

‘Ik heb toch niets te 
verbergen’

Meetbaar en stuur-
baar, klaar terwijl u 
wacht

2

4

7

11

3

5

Gratis

krant

Neem hem mee

Krantje Boord Short

KSU Basta Debat: 
Minder werken, meer wel-
vaart?

12

8

KSU Basta Debat: 
Kaapt het Westen de Ara-
bische Revolutie?

9

Laffe 
oplossingen 
HBO crisis

Merel de Buck

Al lijkt de nood 
hoog, diepgaande 
oplossingen voor 
de huidige crisis in 
het HBO lijken uit 
te blijven. Wonden 
likken en de boel 
sussen staan hoger 
in het vaandel 
dan structurele 
veranderingen die 
leiden tot kwalitatief 
onderwijs in HBO 
instellingen.

Afgelopen februari 
demonstreerde een groep 
studenten van de Hoges-
chool Inholland voor het 
gebouw van de Volksk-
rant. De studenten waren 
het oneens met de publi-
catie van de Volkskrant 
over tentamenfraude bij 
Inholland, ze vonden dat 
er een te negatief  beeld 
werd geschetst over hun 
onderwijsinstelling wat 
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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

Krantje Boord?

Lees verder op pagina 10 Read on on page 6

Student begging for money on the street to pay for studies

Kritisch en Onafhan
kelijkKrantje   boord

Dubbel dikke zomereditie

Non-EU students come to the Netherlands 
to work hard at world-class universities. 
But unfortunately recent changes in Dutch 
law make it almost impossible for them to 
find a student job to support themselves 
throughout their studies. 

Non-EU students: Welcome 
to the Netherlands. 

You’re fucked.
Marget McSorley 
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‘Ik heb toch niets te verbergen’
Verregaande privacyschending in Nederland

Joska Ottjes

1 Mei: De dag van de Arbeid
Pouyesh Vafaie

Voor een zoge-
naamde verhoging 
van de veiligheid in 
Nederland moeten 
we het allemaal 
maar slikken, steeds 
verdergaande 
maatregelen die 
onze privacy 
volledig teniet doen. 

Onafhankelijke organisa-
ties als PrivacyFirst en Vri-
jbit houden zich al langere 
tijd bezig met deze schend-
ing van mensenrechten waar 
Nederland zich schuldig aan 
maakt. De groeiende groep 
weigeraars met betrekking tot 
het afgeven van vingerafdruk-
ken lijkt nu een overwinning 
te hebben behaald. Minister 
Donner van Binnenlandse 
Zaken meldde dat de eis van 
afgifte vingerafdrukken voor 
het ID-bewijs op woensdag 
27 april officieel is afgeschaft. 
Voor het paspoort zijn vinger-
afdrukken enkel nog nodig 
voor opname in de chip van 
het document zelf. Een kant-
tekening is dat ondanks de 
toezeggingen van de minister 
registratie van vingerafdruk-
ken in de praktijk tot op heden 
nog niet is gestopt.

In februari dit jaar werd er 
een onderzoek gestart naar de 
Nederlandse Paspoortwet van 
2009 met opslag van biome-
trische gegevens om te kijken 
of  de wet niet in strijd was 
met de Europese privacyre-
gels. De invoering zorgde 
namelijk voor veel oproer bij 
een groot deel van de bevolk-
ing en ook de Mensenrechten 
Commissie van de VN zag 
mogelijke kwalijke gevolgen. 
Men heeft het hoofdzake-
lijk op het recht op privacy 
gegooid, maar ook het recht 
om vrij te bewegen komt met 
de Paspoortwet in het geding. 
Daar komt bij dat er veelvuldig 
menselijke fouten voorkomen 
in het systeem. Zo correspon-

1 Mei, of de Dag 
van de Arbeid, heeft 
zijn origine in de 
heldhaftige strijd 
van de Amerikaanse 
arbeidersklasse 
voor de achturige 
werkdag. Tot op 
heden is deze 
dag elk jaar een 
synthese van feest 
en strijd.

Op 1 mei 1886 staakten 
tienduizenden arbeiders in de 
Verenigde Staten; zij eisten 
een reductie van de werkdag 
tot acht uur. Toen zij een 
demonstratie hielden op de 
Haymarket in Chicago gooide 
een onbekend persoon (niet 
een van de demonstranten) 
dynamiet naar de politie, 
waarop de politie het vuur 
op de demonstranten opende. 
Hierbij kwamen tiental-
len mensen om het leven en 
de leiders van de beweging 
werden later op basis van valse 
feiten geëxecuteerd. In 1889, 
tijdens het eerste congres van 
de Tweede Internationale (een 
coalitie van socialistische en 
arbeiderspartijen in Europa), 
werd 1 mei uitgeroepen tot 
de internationale dag van de 
arbeid.

Sindsdien wordt deze 
belangrijke dag gevierd door 
miljoenen mensen over de 
hele wereld. Jaarlijks vinden 
er zowel festiviteiten als 
demonstraties en stakingen 
plaats. Aan de ene kant om te 
vieren wat men in de geschie-
denis heeft bereikt door 
middel van de arbeidsstrijd, 

deerde minstens 21 procent 
van de huidige vingerafdruk-
database niet met de drager 
van het document. Daarom 
heeft men nu ook besloten om 
de gehele database met reeds 
opgeslagen vingerafdrukken te 
verwijderen. 

Maar wat is privacy eigen-
lijk? Voorstanders voor ver-
regaande privacyschendende 
maatregelen nemen vaak het 
argument ‘ik heb toch niets te 
verbergen’ in de mond. Maar 
het idee dat privacy in een 
direct verband staat met het 
‘iets te verbergen hebben’ is 
een volledige misvatting. De 
Van Dale definieert privacy als 
‘de mogelijkheid om in eigen 
omgeving helemaal zichzelf  
te zijn.’ Privacy draait dus 
om het zelf  kunnen inrichten 
van je leven, jouw privéleven. 
Mensen die ‘niets te verbergen’ 
hebben, kunnen nadenken over 
of  ze het fijn zouden vinden 
om informatie aan iedereen 

zoals de achturige werkdag, de 
afschaffing van kinderarbeid 
in veel landen, het creëren van 
een sociaal zekerheidsstelsel, 
langer weekend, etcetera. 
Maar aan de andere kant doen 
de problemen van het kapitalis-
tische systeem zich nog steeds 
in hevige mate voor, denk 
hierbij aan de economische 
crisis, massale bezuinigingen, 
oorlogen, hongersnoden, kli-
maatverwoesting.. Dit terwijl 
we in principe genoeg kunnen 
produceren om twaalf  miljard 
mensen van een comfortabel 

leven te voorzien (onderdak, 
voldoende voedsel, toegang 
tot drinkwater, onderwijs). De 
verschillen tussen arm en rijk 
zijn wereldwijd alleen maar 
toegenomen. Daarom is 1 mei 
een zeer belangrijke dag, om 
zowel historische overwinnin-
gen te vieren als aandacht te 
vragen voor de huidige proble-
men in onze maatschappij die 
sociale oplossingen vereisen. 

In tegenstelling tot veel 
landen, van Bangladesh 
tot Zweden en van Spanje 
tot Egypte, waar 1 mei een 
officiële betaalde vrije dag is, 
heeft men er in Nederland 
voor gekozen om de dag van 
tevoren de verjaardag van een 
overleden koningin te vieren. 
Of  dit bewust is gedaan door 

bloot te stellen over bepaalde 
aspecten van je leven, zoals 
je salaris, je lichamelijke of  
geestelijke gesteldheid, je sek-
sleven, politieke voorkeur of  
je websiterecord. Sommigen 
geven als tegenargument dat 
zij deze gegevens wel toever-
trouwen aan de overheid of  
het bedrijfsleven. Echter, er 
zijn enorme databases met 
persoonlijke gegevens waar 
beleidsmakers en verzeker-
ingsmaatschappijen zeer in 
geïnteresseerd zijn. Door deze 
databases wordt de vrijheid van 
het inrichten van je privéleven 
steeds kleiner, want dat gaan 
de overheid en/of  bedrijven 
maar al te graag voor jou doen. 
Als jij op Google iets zoekt, 
zie je niet dat al jouw zoekop-
drachten een eeuwigheid 
bewaard worden in een grote 
database, toegankelijk voor 
derden. Waarde hechten aan je 
privacy is niet iets willen ver-
bergen, het is het aangeven van 

de autoriteiten (wat niet ver-
bazingwekkend zou zijn) of  
niet blijft de vraag. Het is in 
elk geval duidelijk dat Neder-
land vooralsnog weinig geeft 
om deze dag. Desalniettemin 
was 1 mei 2011 hoopgevend, 
gezien de verschillende activ-
iteiten georganiseerd in drie 
grote steden: Amsterdam, 
Rotterdam en Utrecht. Dit 
is mede het gevolg van de 
economische crisis en de ver-
regaande bezuinigingen op de 
publieke sectoren als onderwi-
js, gezondheidszorg, openbaar 

vervoer, sociale huisvesting, 
AOW en meer. 

In Amsterdam en Rotter-
dam verliepen de demonstra-
ties rustig in tegenstelling tot 
de harde repressie in Utrecht. 
De demonstranten weigerden 
om hun demonstratierecht 
op te geven toen de politie 
de demonstratie blokkeerde 
vanwege het feit dat sommige 
demonstranten hun gezicht 
bedekten. Al snel omsingelden 
meer dan vijftien ME-bussen 
de demonstranten waardoor 
elk democratisch recht op 
demonstratie ontzegd werd. 
Niemand mocht de demon-
stratie in of  uit, dus ook geen 
omstanders die zich bij de 
demonstratie wilden aanslui-
ten. Daarnaast vielen 'stillen' 

grenzen voor het inrichten van 
een eigen leven.

Studenten en vele anderen 
maken veelvuldig gebruik 
van de OV-chipkaart. In ver-
band met onze privacy is hier 
helaas ook heel wat op aan 
te merken. De kaart bevat 
persoonlijke gegevens in een 
RFID-chip die op afstand 
door anderen kunnen worden 
uitgelezen of  het saldo kan 
worden gestolen (bewaar je 
kaart in aluminium om dit 
te voorkomen!). Bovendien 
bewaren vervoersmaatschap-
pijen alle reisgegevens voor 
onbepaalde tijd en maken 
tijdens het in-en uitchecken 
ook nog eens videobeelden. 
Door een scan, gekoppeld aan 
de videobeelden, wordt de 
kaart en daarmee ‘het OV’ een 
verlengstuk van politie en jus-
titie. Degenen die hun privacy 
op dit punt willen bescher-
men zullen hiervoor moeten 
betalen. Zij worden namelijk 
uitgesloten van abonnementen 
en worden hierdoor financieel 
benadeeld.

Het is belangrijk dat men 
zich bewust wordt van deze 
verregaande privacyschend-
ing in Nederland. We hebben 
het hier nog niet eens over de 
enorme omvang van camera-
toezicht. ‘Big Brother is watch-
ing you’ is geen fictie meer 
in Nederland. De irisscans, 
DNA en RFID-implantaten 
als identificatie komen er aan. 
Het RFID Platform Nederland 
stelt dat “RFID-tags in het 
menselijk lichaam het proces 
van identificatie, authenticatie 
en autorisatie vereenvoudigen. 
Het gebruik van implantaten 
wordt wereldwijd voor diverse 
toepassingen overwogen, met 
name in de zorg. De eerste 
implantaten zijn in Nederland 
reeds ingebracht..” Zeker iets 
om bij stil te staan als je ergens 
weer een vingerafdruk moet 
achterlaten.

(politie in burger) zonder enige 
duidelijke reden van tijd tot 
tijd de demonstratie aan om 
iemand te arresteren. In totaal 
zijn er op deze wijze zestien 
mensen gearresteerd en een 
aantal van hen moest naar het 
ziekenhuis, waarvan één van-
wege een elleboog uit de kom. 
Niet alleen de demonstranten 
zelf  maar ook omstanders 
waren verontwaardigd over 
hoe overdreven repressief  de 
politie optrad. Maar de demon-
stratie ging door en uiteindeli-
jk werd het eindpunt bereikt. 
Al met al was het ondanks de 
repressie en soms grimmige 
sfeer een strijdbare dag. De 
Utrechtse bevolking heeft 
kunnen zien hoe de ‘democ-
ratische rechtsstaat’ in de 
praktijk werkt op het moment 
dat men haar niet klakkeloos 
aanneemt.

Interessant is de rol van de 
Partij van de Arbeid bij deze 
harde repressie die zowel vorig 
jaar in Rotterdam als dit jaar 
in Utrecht werd toegepast. 
De Partij van de Arbeid, in de 
vorm van een burgemeester, 
gaf  het bevel voor de onre-
chtvaardige onderdrukking 
van deze demonstraties. De 
historische hypocrisie van de 
sociaaldemocraten is alleen 
maar duidelijker geworden. 
Aan de ene kant vieren ze de 
Dag van de Arbeid, aan de 
andere kant onderdrukken ze 
protesten van andere groepen 
die aandacht vragen voor de 
problemen in de maatschappij 
waar diezelfde sociaaldemocra-
tie schuld aan heeft. 

 “Mensen die ‘niets te verbergen’ hebben, kunnen nadenken 
over of ze het fijn zouden vinden om informatie aan iedereen 
bloot te stellen over hun lichamelijke of geestelijke gesteldheid, 

hun seksleven, politieke voorkeur of websiterecord.”

 “Bereikt door middel van arbeidsstrijd: 
de achturige werkdag, de afschaffing van 

kinderarbeid in veel landen, het creëren van 
een sociaal zekerheidsstelsel, langer weekend 

etcetera.”

Big Brother luistert af
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Vervolg van pagina 1:

Meetbaar en stuurbaar, klaar terwijl u wacht
Alexander Beunder

Reorganisatie bij het 
departement Biologie

Aeneas Verrópoulos

De recente aankondigingen van 
bezuinigingen in het hoger onderwijs 
worden, in het licht van de huidige 
economische crisis, door velen gezien als 
een noodzakelijk kwaad. Maar de overheid 
vermindert al jaren de geldstroom naar 
de universiteiten en maakt ze steeds 
meer afhankelijk van private instellingen, 
met als gevolg dat de minder lucratieve 
projecten onder druk komen te staan en 
uiteindelijk door reorganisaties verdwijnen 
of samengevoegd worden. 

Onderzoekscursus 
'Hoe werkt de 
Universiteit?' kijkt 
naar perverse 
prikkels in de 
wereld van het 
wetenschappelijk 
onderzoek.

Sinds februari dit jaar 
vindt de onderzoekscursus 
‘Hoe werkt de Universiteit?’ 
plaats, georganiseerd door 
studenten en docenten in 
samenwerking met Kritische 
Studenten Utrecht. Diverse 
gastsprekers lichtten toe 
hoe perverse prikkels in de 
wereld van het wetenschap-
pelijk onderzoek academische 
integriteit en wetenschappeli-
jke vooruitgang belemmeren. 
Voor natuurkundige/filosoof/
schrijver André Klukhuhn 
was het niet de eerste keer 
dat hij uitgenodigd werd zijn 
kritiek op het huidige weten-

Een goed voorbeeld 
hiervan is het departement 
Biologie van de UU, dat al 
jaren kampt met finan-
ciële tekorten. De redenen 
voor de tekorten binnen 
het departement zijn een 
afname in het aantal aan-
meldingen voor de studie, 
stijgende huisvestings-
kosten als gevolg van de 
nieuwe gebouwen die de 
universiteit de afgelopen 
jaren heeft laten bouwen 
en de bezuinigingen van de 
overheid op alle universite-
iten. Dit leidde uiteindelijk 
tot een flinke reorganisatie 
van het departement. Door 
de reorganisatiecommissie 
onder leiding van profes-
sor J. Verheijden is in 2008 
geconstateerd dat “het 
departement oploopt tegen 
een aanzienlijk, en groei-

schapsbeleid te uiten. Al sinds 
jaar en dag bekritiseert hij de 
manier waarop wetenschap is 
overgeleverd aan commerciële 
belangen. De sturing die de 
overheid en het bedrijfsleven 
momenteel aan de wetenschap 
proberen te geven is fataal voor 

wetenschappelijk onderzoek, 
zo pleitte Klukhuhn ook dit-
maal in zijn gastcollege. De 
meest baanbrekende weten-
schappelijke ontdekkingen 
zijn nou eenmaal toevallig 
gedaan vanuit de ooghoeken 
van een wetenschapper. Rönt-
genstraling is een sprek-
end voorbeeld, een straling 
die door Wilhelm Röntgen 
toevallig ontdekt werd toen 

end exploitatietekort. In de 
periode 2008-2011 zullen de 
1ste geldstroombaten van 
het departement Biologie 
structureel dalen en zal het 
tekort verder oplopen tot 
ca. 25% in 2011.” Dit vraagt 
om ingrijpend beleid zodat 
een financieel gezond, com-
petitief  en toekomstgericht 
departement biologie wordt 
gevormd. Leidraad bij de 
keuzes is dat het onderzoek 
en onderwijs nauw bli-
jven aansluiten bij actuele 
ontwikkelingen in de biolo-
gie en bij de maatschap-
pelijke belangstelling voor 
biologische vraagstellingen. 
De (inter)nationale reputa-
tie van de Biologie in Utre-
cht en daarmee van de beste 
onderzoeksgroepen moet en 
kan in de toekomst verder 
worden versterkt indien 

tijdens zijn onderzoek naar 
kanaalstralen een scherm in 
zijn laboratorium oplichtte. 
Wat er nu steeds meer gebeurt 
is dat wetenschappers slechts 
publieke of  private finan-
ciering krijgen als ze precies 
kunnen voorspellen welke 

ontdekking ze wanneer doen. 
Maar dat is onmogelijk, aldus 
Klukhuhn. Daarbij komt dat 
wetenschappers ontdekkingen 
in hun ooghoeken niet meer 
nader kunnen onderzoeken, 
omdat ze zich nou eenmaal 
bezig moeten houden met 
het halen van hun target - 
hun van tevoren vastgestelde 
onderzoeksdoelstelling. Het is 
bovendien een internationale 

heldere keuzes gemaakt 
worden.” (bron: Jaarver-
slag Departement Biologie 
2008)

Tijdens de reorganisatie 
die heeft plaatsgevonden 
tussen ongeveer 2008 en juli 
2009, is het departement 
geherstructureerd en daar-
bij een deel van het vaste 
personeel ontslagen. Al 
voor deze reorganisatie is in 
2003 een sterke afname van 
het werkzaam personeel te 
zien, uitgedrukt in fte (1 fte 
= 1 persoon die 40 uur in de 
week werkt, zie hieronder 
de cijfers.

Met de door de maatre-
gelen getroffen medewerk-
ers zijn goede regelingen 
getroffen, en volgens het 
jaarverslag van 2009 is ook 
het onderwijs op een hoog 
niveau in stand gehouden. 
Maar met welke maten 
wordt er gemeten? Naast de 
vermindering van onderwi-
jsgevend personeel worden 
er in het tweede jaar van de 
bachelor nauwelijks meer 
practica gegeven. Dit wordt 
weliswaar gecompenseerd 
door een ministage in 
het derde jaar waar enige 
experimentele kennis zal 
worden opgedaan, maar 
bij biologie draait het om 
praktisch onderzoek en 
experimentele vaardigheid. 
Een studie naar de levende 
natuur zonder leerzame 
practica is een verarming 
voor de student.

tendens, en voor Klukhuhn de 
verklaring waarom er al decen-
nia lang geen echt baanbrek-
ende wetenschappelijke ont-
dekkingen meer zijn gedaan. 
UvA socioloog Christiaan 
Bröer, die in mei een gastcol-
lege gaf, ging in op de perverse 
prikkels die ontstaan doordat 
de positie van academici steeds 
meer afhangt van hun gemeten 
scores. Het aantal publicaties 
in peer-reviewed wetenschap-
pelijke journals telt hoog, 
evenals enquetes afgenomen 
door externe partijen. De 
ranglijsten die hieruit volgen 
verliezen echter hun waarde 
omdat wetenschappers zich 
steeds meer focussen op deze 
ranglijsten en manieren vinden 
om hun scores te verhogen, 
zonder dat daar daadwerkelijk 
wetenschappelijke prestaties 
tegenover hoeven te staan. 
Kwantiteit gaat gelden boven 
kwaliteit. De tendens ontstaat 
om bijvoorbeeld zoveel mogeli-
jk spin-offs te publiceren van 
eenzelfde artikel en eigen werk 
groter te laten lijken dan het is. 
‘Een korte verkenning of  essay 
noemen we een wetenschap-
pelijk artikel, een medewerk-
ing aan een bundel noemen 
we een boek,’ aldus Bröer. 
Een bijeffect is dat er op fac-
ulteiten een competitiecultuur 
ontstaat waarbij iedereen altijd 
minder is dan iemand anders 
en het ‘nooit genoeg is.’ Er 
is immers altijd wel een aca-
demicus die hoger scoort dan 
jijzelf, zelfs voor hoogleraren. 
Wetenschappers zien zich 
ook gedwongen veel opdrach-
tonderzoek te doen, gezien 
financiering van academici 
door eigen universiteit (de 
eerste geldstroom) inmiddels 
afhankelijk is van de hoeveel-
heid externe financiering die 
academici weten aan te trekken 
(de tweede en derde, private 
geldstroom). Een enkele keer 
probeert een opdrachtgever 
een publicatie tegen te houden 

of  het onderzoek direct te 
beïnvloeden. Veel vaker is 
het zo, dat de onderzoeksa-
genda steeds meer afhangt 
van de middelen die anderen 
verdelen. Ook ziet Bröer dat 
onderzoekers, opdrachtgevers 
en onderzochten een band met 
elkaar opbouwen. Daardoor 
komt de neutraliteit van de 
onderzoeker op subtiele wijze 
in het gedrang, want je wilt 
niet hard zijn voor mensen 
met wie je goed contact hebt 
gehad tijdens je onderzoek. 
Klukhuhn noemt in deze con-
text het boek De Onwelkome 
Boodschap (Kobben&Tromp 
1999), waarin dozijnen aan 
voorbeelden van opdrach-
tonderzoek te lezen zijn 
waarbij onderzoeksresul-
taten gemanipuleerd werden 
of  selectief  gepresenteerd, 
om de opdrachtgever niet te 
schaden. De kans op vervol-
gopdrachten is nou eenmaal 
kleiner, als het geleverd werk 
een opdrachtgever niet bevalt. 
Het wetenschappelijk onder-
zoek is slechts een van de 
kanten van de universiteit 
die onderzocht wordt door de 
onderzoekscursus ‘Hoe werkt 
de Universiteit?.’ Zo was 
er ook een gastcollege van 
vakbondsorganizers over de 
arbeidsomstandigheden van 
schoonmakers op het UMC 
en verdiepen studenten zich 
in kwesties als medezeggen-
schap, wetgeving en Europees 
beleid. Op donderdagmiddag 
30 juni staat er een openbaar 
afsluitend congres gepland op 
de UU waarbij onderzoeksre-
sultaten van de cursus gepre-
senteerd worden. Houd voor 
meer info de agenda van www..
kritischestudenten.nl in de 
gaten.

“Je bouwt een band op met je opdrachtgever, wat 
ertoe kan leiden dat je voor je opdrachtgever 

ongunstige onderzoeksresultaten weglaat uit je 
publicatie.”

(bron: Jaarverslag Departement Biologie 2008)

Expert Knowledge... while you wait
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Continuing from page 1:

A personal account 
from a non-EU 
student.

 “November 10th, 
2010 was the day that my life 
changed for the better. It was 
the day that I was accepted 
to study at University Col-
lege Utrecht. Six weeks later, 
two days short of  Christmas, 
I received the best Christ-
mas present that I will ever 
receive: a generous scholar-
ship that enabled me to afford 
the €17.000 fee to study there. 
My scholarship was calcu-
lated, so that after taking out 
the maximum in American 
government-backed loans, 
$5.000 per year (approximately 
€3.540), I would just be able 
to cover all the non-EU stu-
dent fees with almost nothing 
left over. That didn’t faze me. 
I diligently saved up every 
penny from my serving job at 
a steakhouse on the northwest 
side of  Chicago, and sold my 
old books, CDs and clothes, but 
I didn’t have a lot of  money 
left over. But with almost six 
years of  experience working in 
restaurants and bars, I thought 
that I would be able to find a 
job easily in the Netherlands 
and be able to live a happy, if  
frugal, student life. 

 U n f o r t u n a t e l y, 
that wasn’t the case. Recent 
changes in Dutch law now 
require non-EU students to 
have a work permit in order 
to work. Before these changes 
went into effect, a student visa 
was sufficient to find work 
for a few hours a week during 
the academic year or full-time 

during the summer holiday. 
I’ve been looking for work 
since the second week of  the 
semester, and have been apolo-
getically turned away at every 
place of  business when I said 
that I am a non-EU national. 
I don’t claim to be the victim 
of  discrimination or blame the 
shopkeepers and bar manag-
ers of  Utrecht. From their 
perspective, it simply does 
not make economic sense for 
them to go through a six to 
eight week permitting process 
to hire a non-EU bartender 
or shelf-stocker. According 
to the foreign work place-
ment agency Unduchables, 
the employer must be able to 
legally prove that after looking 
for an employee for over six 
weeks, no Dutch or EU citi-
zens would have been a good 
fit for the job, and thus the 
employer was forced to hire 
a non-EU national. When a 
cafe or a bakery needs to find 
an emergency employee, they 
can’t afford to wait six to eight 
weeks for a work permit to be 
approved after having the job 
posted for at least six weeks.

 Many of  my new 
Dutch friends have suggested 
that I find work through a 
student recruitment agency. 
As a non-EU national, this 
is not possible. The recruit-
ment agency is technically the 
employer in this situation, but 
they are not able to apply for 
work permits for non-EU citi-
zens because they are not the 
formal employer.

 I am incredibly grate-
ful for the opportunity to finish 
my studies. But a life, even a 

student life, with no opportu-
nities to legally earn money, 
is no life at all. After buying 
books, bedding and, admit-
tedly, a few beers, my Chicago 
savings ran out in March. 
When I got tonsillitis a week 
later, I drank liters of  water 
and cut out all sugary foods 
from my diet in the hopes that 
the infection would go away 
on its own. I didn’t have 30 
euros to pay the doctor’s fee or 
money for antibiotics. Because 
of  the structure of  student 
insurance plans, all plans come 
with an excess of  around €250 

that does not get reimbursed. 
I’m lucky that the infection 
went away on its own. Can 
you imagine not going to the 
doctor because you can’t afford 
it? This is a part of  my reality.

 Like most non-EU 
student that I know, I didn’t 
come to the Netherlands for a 

handout from the Dutch gov-
ernment. I don’t need to qual-
ify for StuFi, or receive a free 
OV-chipkaart. I don’t think I’m 
entitled to free health care. I 
understand and accept that 
non-EU students have to pay 
higher fees. But non-EU stu-
dents come to the Netherlands 

to work hard at world-class 
universities. Many of  us will 
end up staying here as part of  
the highly-educated workforce 
that the Netherlands is known 
for. However, if  current trends 
in immigration legislation con-
tinue, the Netherlands will no 
longer be able to attract top-

flight talent from abroad. All 
that I want, and all that most 
other non-EU students want, 
is to have the ability to easily 
find student jobs so that we can 
support ourselves throughout 
our studies. That isn’t too 
much to ask for, is it?” 

Non-EU students: 
Welcome to the Netherlands. 

You’re fucked.
“I confess: I 
am a radical”

Pieter

The term 'radical' 
comes from the 
Latin word 'radix', 
meaning root. It is 
used as a general 
pejorative term for 
anyone who favours 
dramatic political 
reforms of the social 
order. Nothing to be 
ashamed of.

Conservative politicians in 
the past as well as now try to 
give the word a strong nega-
tive meaning by connecting it 
to violence and repressive ide-
ologies. In this way conserva-
tives make any drastic change 
of  the social order look like a 
danger to society as a whole.

In reality radicalism comes 
in all shapes and sizes. I view 
some forms of  radicalism 
harmful myself, but I strong-
ly object to the idea that all 
drastic changes with rela-
tion to the way our society is 
arranged can only be for the 
worse.

We live in a society that 
is fundamentally arranged 
on the principle that greed 
is good. We assume that we 

make the best choices when 
we’re competing with each 
other. We accept life as a game 
including winners and losers. 
From this point of  view the 
idea of  solidarity is very 
radical and is considered as a 
threat to our society. Work-
ing together to serve our own 
needs by serving each other’s 
needs is considered something 
bad, while exploiting each oth-
er’s needs would be considered 
a good thing. 

I believe that this system 
is defended because it divides 
us. It makes us easy to con-
trol and enables the elite to 
exploit us. If  we no longer 
want to be exploited, we 
should be proud to be called 
radicals. We should accept 
that the ruling classes won't 
give up their power without 
a fight. We can't afford to let 
a little name calling bring us 
down.

A recent art exhibition of attempts to inform the public about the motiva-
tion of the young to get radical and protest.

 “With almost six years 
of experience working in 
restaurants and bars, I 

thought that I would be 
able to find a job easily 
in the Netherlands and 

be able to live a happy, if 
frugal, student life.”
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Basta! is een jonge organisatie van activisten die 
is opgericht om het maatschappijkritisch debat in 
Utrecht te stimuleren. Al bijna 4 jaar organiseren 

we debatten en filmavonden in de 
Kargadoor aan de Oudegracht.

Omdat de doelen en leden van KSU en Basta! 
zo dicht bij elkaar liggen hebben we besloten om 
deze twee organisaties samen te brengen. Aan de 
thematiek zal niets veranderen: onderwerpen die 
eenieder aangaan maar waar vaak te weinig aan-
dacht aan wordt geschonken. We willen echter 
wel meer dan alleen debatten organiseren en 
zullen dus vanaf  september 2011 debatten, fil-
mavonden, lezingen en meer organiseren onder 
de naam KSU presenteert Basta! in de Kargadoor. 

9 juni - Debat: Minder werken, meer welvaart?

Terwijl Europa discussieert 
over een pensioenleeftijdver-
hoging, terwijl overwerken de 
norm is geworden en de EU 
plannen heeft de wettelijke 
arbeidsduur te verhogen, beto-
gen anderen dat we juist minder 
moeten werken. De vergrijzing 
zou geen probleem zijn, werk-
loosheid zou dalen, en het is zelfs 
milieuvriendelijk!

Het gemiddeld aantal 

werkuren per persoon is in 
de twintigste eeuw drastisch 
gedaald dankzij moderne tech-
nologieën en een productivit-
eitsstijging. De 8-urige werk-
dag is de norm geworden, en 
we namen op ons 65e pensioen. 
Maar in de context van de ver-
grijzing en de economische 
crisis antwoorden sommigen 
dat we weer meer moeten 
werken om deze problemen 
het hoofd te bieden.

Tegelijkertijd pleiten som-
mige denktanks en economen 
juist voor een kortere werk-
week. Als we het werk beter 
verdelen, inkomensongeli-
jkheid verkleinen en vrije tijd 
verkiezen boven consumptie, 
zouden we een hogere welvaart 
kunnen bereiken met minder 
werk (Nederland is hierbij 
trouwens niet het slechtste 
voorbeeld: we hebben een van 
de laagste percentages werkne-

mers die meer dan 48 uur per 
week werken ter wereld). Het 
zou bovendien milieu- en kli-
maatvriendelijker zijn!

Moeten we juist meer, of  
juist minder werken? Is het 
realistisch om te streven 
naar verminderde werktijden 
in tijden van vergrijzing en 
crises? Deze avond zullen 
verschillende academici deze 
vragen beantwoorden in een 
open paneldiscussie. 

Leer de wereld van een andere kant kennen, kom luisteren naar anderen en geef  je mening! Voor meer informatie en het 
nieuwe programma zie www.bastadebat.nl of  www.kritischestudenten.nl

Programma Juni 2011

Sinds het begin van de 
Arabische opstanden in 
januari 2011 in Tunesië, 
is geen enkel corrupt en 
dictatoriaal regime in de 
regio nog zeker van haar 
toekomst. Als een olievlek 
breiden deze opstanden 
zich uit in de gehele regio, 
van Marokko, Syrië tot aan 
Bahrein. Of  deze revoluties 
zullen slagen is nog maar 
de vraag, maar één ding is 
zeker: er heeft zich een weg 
geopend voor een revolu-
tionaire verandering in 
het Midden-Oosten, in het 
bijzonder in de Arabische 
wereld. Dit kan leiden tot 
fundamentele veranderin-
gen in de verhouding tussen 
het Westen enerzijds en het 
Midden-Oosten anderzijds.

Maar zoals elke opstand 
in de geschiedenis is 
het erg moeilijk om de 

Zijn deze opstanden in 
staat om fundamentele 
veranderingen teweeg 
te brengen? En is daar-
voor een kritische houd-
ing ten opzichte van 
het Westen een vereiste 
omdat zij deze veran-
deringen decennialang 
heeft tegengewerkt? Is 
de Westerse wereld bang 
voor veranderingen en 
wil men daarom de Ara-
bische revolutie ‘kapen’?

Deze vragen zullen 
centraal staan tijdens het 
KSU Basta Debat in de 
Kargadoor op donderdag 
16 juni. De avond zal in 
het teken staat van de 
complexe relatie tussen 
het Westen en de Ara-
bische opstanden. Jour-
nalisten, wetenschappers 
en activisten zullen hun 
visie geven op de inter-

venties vanuit Westerse 
landen. Zijn de interven-
ties te rechtvaardigen 
of  moet het tij gekeerd 
worden? Kom langs, en 
geef  je mening! 

uitkomst ervan te voor-
spellen. De complexiteit 
van de opstanden in de 
Arabische wereld vraagt 
om meer dan enkel dat-
gene wat we voorge-
schoteld krijgen door de 
media. Aan de ene kant 
blijft het een feit dat 
decennia lang de West-
erse wereld veel van deze 
corrupte en dictatoriale 
regimes heeft gesteund 
door middel van wapens, 
geld en politiek advies. 
Aan de andere kant lijkt 
dezelfde Westerse wereld 
nu de opstandelingen 
bij te staan. Dit is op 
zijn minst merkwaardig. 
Wat is de motivatie voor 
landen als Nederland 
om de opstandelingen 
te steunen in hun strijd 
tegen hetzelfde regime die 
zij decennialang hebben 
gesteund of  veroordeeld? 

16 juni: Debat - Kaapt het Westen de 

Arabische Revolutie?
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Voorzitter van het CvB Yvonne van Rooij, voorzitter van 
de lustrumcommissie Dop Bär en penningmeester Cisca 
van Wonderen bespreken onder andere het 75e lustrum 
van de Universiteit Utrecht.

Yvonne: Wat werkt het zonnetje toch heerlijk mee met onze 375e verjaardag! Ik 
ben erg tevreden over hoe het tot nu toe allemaal verloopt. Die laserstralen waren 
ook zo wonderlijk, er werd zelfs over bericht in de Washington Post. Daar hebben 
wij onszelf  maar weer mooi even op de kaart gezet.

Cisca: Ja, het heeft een grote aanslag op ons budget gepleegd, maar terugkijkend 
naar de plaatjes was dat het zeker waard.

Yvonne: Ach ja, bij zo’n belangrijke viering gaan we natuurlijk niet op ons geld 
zitten. Dat moeten we immers het hele jaar al doen in het onderwijs.

Dop Bär: Het nieuwe logo van de Uithof  als Utrecht Science Park is ook erg 
goed gelukt moet ik zeggen, ik heb alleen zo hier en daar gehoord dat studenten 
er niet zo blij mee zijn.

Yvonne: Ach die moeten gewoon nog wennen, we zorgen ervoor dat de naam de 
Uithof  in de vergetelheid raakt door het in de pers en andere communicatiemiddelen 
enkel over het Utrecht Science Park te hebben. Om de kracht van onze ‘triple helix’ 
te ondersteunen hebben we gewoon zo’n naamsverandering nodig.

Cisca: Triple helix?
Yvonne: Ja, de samenwerking tussen ons, de overheid en de bedrijven. Heb je 

wel opgelet tijdens mijn speech als lid van de Stuurgroep Utrecht Science Park 15 
april in het Ruppert? 

Cisca: Nou ik kan me wel wat herinneren geloof  ik..
Dop Bär: Er zou aardig wat veranderen hoorde ik, het is nogal wat om alle borden 

langs autowegen en bushaltes te veranderen.
Yvonne: Dat is iets voor de gemeente, dus daar hoeven wij ons geen zorgen over 

te maken. Op dit moment is mijn prioriteit om zo snel mogelijk bedrijfsruimte te 
ontwikkelen, zodat er rondom Olympos bedrijven gevestigd kunnen worden en 
Utrecht Science Park realiteit wordt. Danone heeft al toegezegd zich er te willen 
vestigen.

Dop Bär: Dat zal wel vlotten dan. Toch wel sneu voor alle studenten dat ze de 
komende jaren elke ochtend uit hun bed gedrild worden. Naja ze verwerven tijdens 
hun colleges dan wel een ijzersterk concentratievermogen en een vaste pen.

Yvonne: Des te meer reden om nu een mooi groot feest te geven als zoetmakertje. 
Festival de Beschaving wordt vast een groot succes, festivals zijn altijd wel populair 
onder studenten. Het is alleen niet handig dat de studenten dan middenin hun 
tentamens zitten. Een festival zorgt vast voor een daling in het slagingspercentage 
en dat is niet goed voor onze plaats in de world rankings en ons imago. Bovendien 
kunnen we een groeiende omvang van studenten niet gebruiken nu we bezig zijn 
met het ontslaan van het onderwijspersoneel en het inperken van het cursusaanbod.

Dop Bär: Ach Yvonne, met jouw management- en politieke achterban zal de 
UU altijd een goed imago hebben, ook al zou je een stripact opvoeren tijdens de 
Beschaving.

Yvonne: Dankje, toch prefereer ik een speech. Dan kom ik in ieder geval intelligent 
over door mijn doordachte taalgebruik. En als niemand luistert, zoals Cisca, zal er 
in ieder geval ook niemand zijn die denkt dat ik toch maar beter die stripact had 
kunnen aangrijpen als een rigoureuze carrièreswitch. Maar terug op het lustrum, 
het gaat helemaal goed komen merk ik, dus tot volgend studiejaar!

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

Agenda
9 juni KSU presenteert Basta! 
Debat: ‘Minder werken, meer 
welvaart?’ 19:30, de Kargadoor, 
Oudegracht 36 (toegang gratis) 
bastadebat.nl

10-13 juni Pinksterlanddagen, 
jaarlijks anarchistisch festival 
in het Friese Appelscha. Met lez-
ingen, workshops, film, muziek en 
meer.. & workshop ‘Hoe werkt de 
universiteit?’pinksterlanddagen.nl

14 juni KSU Open vergadering. 
19:30, boekhandel de Rooie Rat, 
Oudegracht 65. kritischestudenten.
nl

16 juni KSU presenteert Basta! 
Debat: ‘Kaapt het Westen de 
Arabische Revolutie?’ 19:30, de 
Kargadoor, Oudegracht 36 (toe-
gang gratis) www.bastadebat.nl

30 juni Openbaar aflsuitend 
congres onderzoekscursus ‘Hoe 
werkt de universiteit?’  Tijdens dit 
congres worden de resultaten van 
de onderzoekscursus gepresen-
teerd. 18:00 Kargadoor, Oude-
gracht 36 (toegang gratis)

22 juni Open Actievergaderin-
gen van Studenten Actie 
Comité Utrecht (SACU), 19.00, 
het Neude 
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Het zonnetje lacht, 
de lucht is blauw...

Joska Ottjes

HBO

Vervolg van pagina 1:

een devaluatie van hun 
diploma’s ten gevolge 
kon hebben. Dit was nog 
vóór het vernietigende 
rapport van de onder-
wijsinspectie eind april, 
die vijftien opleidingen 
aan tien verschillende 
hogescholen “HBO-
onwaardig” noemde en 
beweerde dat studenten 
te gemakkelijk aan hun 
diploma konden komen. 
En dit ging niet alleen 
om Inholland, het 
omvatte de gehele HBO 
sector en raakt daarmee 
dus alle HBO studenten.

“Buitengewoon ern-
stig,” “imago schade” en 
“schokkende bevindin-
gen” waren de reacties 
onder studenten, docent-
en en ouders. Studenten 
met een HBO diploma 

zagen hun kans op een 
baan kelderen en eisten 
opheldering. De reactie 
vanuit de regering was 
ontluisterend; Halbe Zijl-
stra, staatssecretaris van 
Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, begon een 
procedure om accredita-
ties van opleidingen in 
te trekken en boetes uit 
te delen. Ook werd er 
gesproken over reorgani-
satie en het aanbieden 
van een aanvullend pro-
gramma aan de studenten 
die onterecht een diploma 
hebben gekregen. Daar-
naast probeert bestuurs-
voorzitter van Inholland, 
Doekle Terpstra, zijn 
wonden te likken door 
baangarantie te bieden 
voor afgestudeerden door 
gemaakte afspraken met 

de Nederlandse 
u i t z e n d s e c t o r. 
Ook een geplande 
naamsverander-
ing zou bij moeten 
dragen aan het 
verdwijnen van 
de besmette naam 
van Inholland. Als 
klap op de vuurpijl 
denkt Terpstra in 
dezelfde richting 
als het VNO-NCW, 
de grootste onder-
nemingsorganisa-
tie van Nederland, 
die voorstelde om 
meer inspraak van 
het bedrijfsleven 
in de invulling van 
HBO opleidingen 
wettelijk vast te 
leggen, zodat ges-
joemel met diplo-
ma’s zal worden 
verminderd. 
De vraag is waar 

de geluiden blijven 
die deze halfslachtige, 
bagatelliserende ‘oploss-
ingen’ bekritiseren. 
Wellicht is de oorzaak 
voor deze HBO-crisis 
meer te zoeken in de 
bedrijfsmatigheid die het 
HBO kenmerkt, waarbij 
de bestuurders de scholen 
runnen als bedrijven. We 
horen opeens nog maar 
weinig resonantie van 
‘Nederland Kennisecon-
omie’ maar een radicale 
koerswijziging blijft tot 
nog toe uit, terwijl we 
te maken hebben met 
de grootste crisis in het 
hoger onderwijs sinds 
jaren. De SP en Groen-
Links wisten wel wat 
uithalen te maken, maar 
vooralsnog is de ‘reor-
ganisatie’ in handen van 
bestuurders, in plaats van 

degenen die weten wat 
er speelt: studenten en 
docenten. De weigering 
om de financieringswijze 
van het hoger onderwijs 
aan de kaak te stellen, 
waarbij HBO instellingen 
geld krijgen uitgereikt 
per diploma, getuigt van 
politieke onwil om de 
kwaliteit van het huidige 
onderwijs daadwerkelijk 
te verbeteren. Dat winst, 
rendement en kwantiteit 
voorop staan bij de bestu-
urders van hogescholen 
is geen reden tot paniek 
in de regering. Ook het 
feit dat de kwaliteit van 
onderwijs niet bovenaan 
staat, maar het afleveren 
van een hoge ‘output’ 
van studenten aangezien 
daaraan geld wordt ver-
diend, leidt tot weinig 
ophef. Een diepgaand 
debat blijft uit terwijl 
duizenden studenten de 
dupe zijn van het huidige 
bedrijfsgestuurde onder-
wijs. Compensaties voor 
gedupeerde studenten 
zijn juist, maar student-
en, docenten en de gehele 
maatschappij zijn gebaat 
bij een structurele veran-
dering van het hoger 
onderwijs waarin kwalit-
eit voorop staat, in plaats 
van dollartekens. Zonder 
structurele verandering 
zullen de huidige gedu-
peerde studenten zeker 
niet de enige blijven. 

Laffe oplossingen HBO crisis

Op deze manier is een HBO diploma strakt niet meer als een veterstrikdiploma waard
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three of  them underwent surgery. On May 12th, 
students occupied a university in Athens to protest 
against this police violence, turning the university 
into “a counter-information centre and a struggle 
front.” The Public-Hospital Medical Doctors Union 
also denounced the “endless and unthinkable bru-
tality that the government of  the ‘memorandums’ 
(memorandum = the agreements of  the Greek gov-
ernment with the ECB, the EU and the IMF) uses 
in order to suppress any reaction of  citizens that 
resist the plots of  international and domestic capital, 
that are employed by their loyal servants within the 
country.” From: Contra-Info, KSU (12/5/2011)

Utrecht protests austerity and police violence
On May 12th around 150 people gathered at the City 
Hall in Utrecht to protest the use of  police violence 
on May 1st (Labour Day), when an anti-austerity 
demonstration in Utrecht faced several charges by 
undercover and riot police forces during which one 
demonstrator suffered a dislocated elbow. From: KSU 
(13/5/2011)

From Italy and Spain and Greece...
“All over Italy students, migrants and precarious 
workers took back to the streets to generalize the 
strike launched by the Union CGIL,” reported 
Unicommon.org (9/5/2011). In Spain on May 15th 
around 130.000 people protested in 60 cities under 
the slogan “Real democracy now! We’re not mer-
chandise in the hands of  politicians and bankers,” 
according to democraciarealya.es. In the follow-
ing weeks protests and camps occupying the main 
squares in many different cities like Madrid and 
Barcelona have continued. In Greece thousands have 
occupied Syntagma square in Athens and started 
popular assenblies to organise against the austerity 
measures. From: occupiedlondon.org/blog

KrantjeBoord Short
UU internal politics: a fine for students who study 
too long?
The University Council newsletter announced that 
the Executive Board proposed (on May 9th, 2011) “to 
reimburse the faculties within the university only for 
credit points earned by students within one year of  
the time given for the curriculum.” This reform would 
intend “to decrease the number of  students who study 
longer than the time given in the curriculum. The 
Council decided not to give a positive advice for the 
time being.” From: Inform@il. (17/5/2011)

Another accusation of  censorship at universities 
as Radboud blocks website
Accusations of  censorship at universities continue as 
the Board of  Radboud University (Nijmegen) decided 
to block it’s University news for outsiders, by making 
its independent news website soon only accessible for 
university employees and students via a log-in. An 
angered interim editor Anne Dohmen explained that 
the Board didn’t like the journalistic articles written 
by the editorial office. Last year the Board decided 
that the independent paper version Vox would be 
printed less frequently. Dohmen hopes the University 
Council intervenes, but fears it has little right of  say 
in the matter. From: HU Trajectum (17/5/2011)

Greek students occupy university in protest of  
police violence
In response to police brutality in Greece during dem-
onstrations on May 11th, Greek students occupied a 
university in Athens and a doctors’ union denounced 
the “police abuse of  power and brutality.” As the 
students declaration explains, on May 11th during a 
general strike demonstration “thousands of  protest-
ers voiced their opposition to the Greek government’s 
anti-social measures which directly effect the work-
ers,” but were “attacked furiously” by police. More 
than 100 demonstrators were hospitalized, while 

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 invloe-
den van marktwerking en commercialisering. We streven naar hoger onderwijs als een vrij-
plaats voor maatschappelijk 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 drukkosten? 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!


