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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 informe-
ren, maar vooral ook di-
aloog en actie te stimuleren. 

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 stimu-
late dialog and action. 

Krantje Boord?

Lees verder op pagina 4

Chileense studenten kussen massaal bij actie voor gratis onderwijs

Kritisch en Onafhan
kelijkKrantje   boord

Al meer dan vier maanden is een 
groot deel van de middelbare 
scholieren en studenten in Chili in 
staking. “Gratis onderwijs” is hun 
leus.

Jonathan Offereins 

In 1970 was Chili het eerste land waar een 
socialist - Salvador Allende - democratisch 
gekozen aan de macht kwam. Een militair 

regime onder leiding van generaal Pinochet 
pleegde een coup in 1973 en regeerde met harde 
hand, totdat in 1990 Chili weer in democratische 
handen kwam. In de twee decennia die hierop 
volgden waren er verschillende centrum-linkse 
regeringen die helaas niet de gewenste sociale 
veranderingen konden brengen. De bevolking 
besloot voor een alternatief  te kiezen: Sebastian 

Het onderwijs van Chili
Made by Pinochet of Piñera?

Jouw Huur 
+ €120,00
Harry Westerink, Doorbraak.eu & KSU

Minder huurtoeslag en hogere 
huren: ook studenten zullen 
door het nieuwe huurbeleid 
keihard geraakt worden. 

Wordt hier in Utrecht eigenlijk iets tegen 
gedaan? Voor studenten met huurproblemen 
is er dan wel het 'huurteam', een initiatief  
van wijlen USF Studentenbelangen en de 

Lees verder op pagina 6
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Class Matters
Part 1: Posing the problem

Erik Hendriks & Pouyesh Vafaie

Yes, the marketization of 
education is still a bad idea

Alexander Beunder

Class theory has 
played a major 
role in the leftist 
intellectual 
movement ever since 
the 19th century. 
But is class theory 
something of the 
past? Has the West 
really transcended 
class society? The 
aim of these series 
of articles is to 
introduce a ‘new’ 
theoretical basis for 
class politics within 
the framework of 
a longstanding 
Marxist tradition.

In the first part of  this 
series we want to discuss 
class analysis. Of  all the 

left intellectual traditions 
Marxism has presented the 
most elaborate and valuable 
theoretical instruments for 
class analysis. Although Marx 
never systematically answered 
the question “what constitutes 
a class?”, class is a pivotal con-
cept in his work. Most of  the 
work then will revolve around 
three problems: the relevance 
of  class as an explanatory 
category, the problem of  class 
consciousness and the new 
political strategies we need in 
the struggle against capital. 

So let’s pose the question: 
what is class? Because of  the 
centrality of  this concept 
within so many areas of  social 
theory and political move-
ments, it is obvious that a lot 
of  the ambiguities and prob-
lems need to be investigated 
before one is able to develop a 
theory that is complementary 
to the problems of  contempo-
rary class struggle. 

If  we accept that class 
struggle is the motor of  his-

tory, it is obvious that we have 
to define its preconditions. One 
of  these preconditions is the 
consciousness of  the social 
actors of  their class interests 
within a given class structure. 
Class consciousness has been a 
main concept whereupon our 
political activities revolve; we 
have to understand what it 

encompasses and how we can 
actively stimulate it. A lot of  
the traditional Marxist rheto-
ric has lost its explanatory and 
policy-making validity. 

Traditionally, class has been 
defined as a social group whose 

parameters are based on their 
relation within social produc-
tion, which themselves are 
determined by property rela-
tions within a specific historical 
and socio-economical context. 
So if  we look at capitalism as 
a historically determined mode 
of  production, we can observe 
that the means of  production 

are owned by a minority which 
we traditionally call the bour-
geoisie or capitalists.

On the other hand we have 
the great majority of  people 
that does not own the means 
of  production and has to sell 

its labor power in order to 
satisfy its daily needs: the 
proletariat. Between the 
bourgeoisie and the prole-
tariat there has always been 
a conflict of  interests due to 
their relative positions within 
property relations. According 
to Marx, society as a whole is 
splitting up more and more in 
these two hostile camps (also 
called radical polarization). 

After the second World 
War and the subsequent glo-
balization of  production, this 
trend has not been realized 
in the Western world. So we 
have to ask ourselves whether 
the traditional Marxist class 
analysis can sufficiently pro-
vide us with a better under-
standing of  the current state 
of  affairs. The answer to 
this, of  course, is no. But the 
essence of  capitalist property 
relations haven’t changed, and 
so the categories of  bourgeoi-
sie and proletariat are still rel-
evant today. What this theory 
lacks, however, is a certain 
degree of  sophistication; for 
example, how can we under-
stand the phenomenon of  the 
middle class? It is obvious that 
there are a lot more sections 
between and within the bour-
geoisie and the proletariat. In 
the words of  the Marxist soci-
ologist E.O. Wright we need 
a new elaboration of  abstract 
structural maps of  class rela-
tions, and the analysis of  con-
crete conjunctural maps of  
classes as actors.

Now that we have explained 
the problem and pointed out 
the direction we need to follow 
to answer the problem, we can 
start by actually drawing these 
structural maps. This will be 
the subject of  part two in this 
series. 

The “Strategic Agenda” of the Dutch 
Ministry of Education, approved in July 
2011 by the government, is to pursue more 
marketization of education and stimulate 
intensive cooperation between education 
and business. Is this so bad? Do we have to 
discuss this again? Are there alternatives? 
Yes, yes and yes.

The “strategic agenda 
for higher education” - 
a long-term vision on 

Dutch higher education - was 
written under state secretary 
of  Education Halbe Zijlstra. 
It’s approval in July 2011 by the 
government and the national 
council of  higher education 
institutions gives Zijlstra a 
mandate to translate the Stra-
tegic Agenda into concrete 
legal reforms, which will prob-
ably be presented to parliament 
little by little. 

The philosophy behind the 
Strategic Agenda is pretty 
obvious: higher education is to 
be subjected to market forces. 
The agenda includes plans to 
(1) differentiate tuition fees, 
thus allowing schools to charge 
fees above the legal maximum, 
(2) allow selection - and thus 
exclusion - of  students by 
schools, (3) abolish the student 
finance for the Master-phase, 
(4) stimulate a specialization 
of  schools - thus abolishing 
certain disciplines - according 
to their core business, and the 
involvement of  businesses in 
carrying out this specialization 
and (5) the further attraction of  
private capital into (now semi-)
public schools.

 It all sounds very plausible: 
let markets rule education, 
submit schools to the rules 
of  competition, supply and 
demand, and you will see they’ll 
become more efficient, innova-
tive and dynamic (there’s no 

shortage of  buzzwords). But 
there’s one huge flaw of  mar-
kets, recognized by all econo-
mists, which is that they don’t 
take into account “social costs 
and benefits”. Let’s name a few 

of  these costs and benefits 
related to education, which are 
ignored by Zijlstra’s Strategic 
Agenda. There’s no need for us 
to formulate these ourselves, as 
there is already a huge amount 
of  literature on the topic.

The Indian economist, Jand-
hyala B. G. Tilak, argued that 
allowing tuition fees to rise will 
inevitably lead to “the exclusion 
of  the poor from the consump-
tion of  education [which] will 
result in a loss of  overall equity 
as well as efficiency in the econ-
omy.” The benefits of  having a 
sufficiently “educated citizenry” 
are simply too big to ignore; 
from higher productivity, to 
better democracy, equity and 
lower crime rates. The benefits 
are often non-measurable, but 
definitely exist, Tilak explains. 
When access to education 
is left to the market, too few 
people will enter education as 
it becomes too expensive for 

them.
Other social costs arise when 

education becomes dependent 
on corporate sponsors - a ten-
dency encouraged by the Stra-
tegic Agenda. Firstly, corporate 
funding of  research leads to a 
sort of  “knowledge capitalism” 
which treats knowledge as a 
commodity and restricts the 
dissemination of  it, explains 
Tilak. Indeed, corporate spon-
sors tend to patent knowledge 
or even prohibit the publica-
tion of  research results when 
it’s in their private interest to 
keep it from the public - or 
it’s competitors. What’s more, 
even when new discoveries are 
made, they often don’t reach 
the public because of  what law 
professor Michael Heller called 
the tragedy of  the anticom-
mons; to bring a new product, 
for instance a new medicine, to 
the market often requires the 
impossible task of  negotiating 
with dozens of  patent holders. 
Another problem is that cor-
porations want results from 
researchers tomorrow, not in 
twenty years. Unfortunately, 
the most significant scien-
tific breakthroughs are 
believed to stem 
from long-term 
research which 
no private sector 
will ever finance.

Secondly, ‘the 
market’ will not 
sponsor stu-
dents’ education 
without asking 
something in 
return. The 
private sector 
prioritizes edu-
cation which 

prepares students for the 
labour market and raises their 
future productivity. However, 
as economist Ha-Joon Chang 
says, “education is valuable, but 
its main value is not in raising 
productivity. It lies in its ability 
to help us develop our poten-
tials and live a more fulfilling 
and independent life”. This 
value of  education is obviously 
undervalued by the market.

Fortunately, there are many 
alternatives to the Strategic 
Agenda. We could learn from 
the German students who man-
aged to abolish tuition fees in 
certain states through persis-
tent campaigns. Laws and fund-
ing schemes can be designed to 
disseminate knowledge public-
ly, instead of  allowing private 
ownership and control over 
it. Students can try to regain 
their lost influence over the 
governance of  their schools. 
Zijlstra’s Strategic Agenda is 
just a political one, and politics 
can always be resisted. 

Is traditional Marxist class analysis sufficient 
to provide us with a better understanding of the 

current state of affairs. The answer to this, of 
course, is no.

The benefits of 
having a sufficiently 
“educated citizenry” 
are simply too big to 

ignore.

Pyramid of Capitalist System
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Voorbij kwaliteit, naar Emancipatoir Onderwijs
Jeremy Crowlesmith & Jilles Mast

Het onderwijs van Chili

Kwaliteit in het 
onderwijs is van 
groot belang, 
maar minstens zo 
belangrijk is het 
doel van onderwijs. 
Hier laten we in 
Nederland een 
steekje vallen.

Als je kijkt naar 
de meest gere-
nommeerde uni-

versiteiten ter wereld zoals 
Cambridge, Harvard of  
MIT wordt al snel duidelijk 
wat kwalitatief  hoogstaand 
onderwijs nodig heeft: kleine 
groepen, intensief  contact 
met docenten en intellectuele 
vrijheid. In dit essay zullen 
we uiteenzetten waarom dit 
alles op zichzelf  niet genoeg 
is en dat wanneer we als 
doel hebben van de wereld 
een betere plek te maken, we 
onderwijs nodig 
hebben dat eman-
cipatoir is. Onder-
wijs dat mensen in 
staat stelt om hun 
leefwereld beter 
te begrijpen, met 
als doel positieve 
veranderingen te 
verwezenlijken.

Empathie
Een belangri-
jke voorwaarde 
voor het slagen 
van emancipatoir 
onderwijs is de ontwikkel-
ing van empathie. De inv-
loedrijke filosofe Martha 
Nussbaum houdt in haar 

Piñera, een succesvolle zaken-
man die onder andere eige-
naar van vliegtuigmaatschap-
pij LAN was, werd in 2009 
president. In 2010 kreeg 
Piñera te maken met een 
verwoestende aardbeving. In 
2011 is het echter geen natu-
urgeweld dat Piñera bestrijdt, 
maar een sociale beweging 
van studenten.

Al bijna vier maanden is een 
groot deel van de middelbare 
scholieren en de studenten 
in staking. “Gratis educatie” 
is de leus, en de protesten 
worden gesteund door een 
groot deel van de bevolking. 
Begin augustus escaleerde 
het conflict toen de ME meer 
dan 100.000 vreedzame stu-
denten met zwaar geschut te 
lijf  ging. Vele demonstranten 
deed de autoritaire opstelling 
van de 'carabineros' denken 
aan vervlogen tijden waarin 
onderdrukking aan de orde 
van de dag was. Daarbij klonk 
de leus “Y va a caer, la edu-
cacion de Pinochet!” (het zal 
ten onder gaan, het onder-
wijs van Pinochet) en het 
geluid van lepels op pannen 
- de manier van protesteren 
onder Pinochet - maakte de 
herinnering compleet. Voor 
veel Chilenen is donderdag 
4 augustus een symbolische 
dag geworden en het begin 
van wekelijkse protesten 
waarop elke keer meer dan 
100.000 demonstranten afko-
men. Zo protesteerden er op 

29 september 200.000 mensen 
en wederom is er opgeroepen 
tot een landelijke staking. De 
steun voor Piñera is door de 
mobilisatie van de studenten 
gedaald naar 22 procent en de 
polarisatie neemt toe.

Waarom zijn deze stu-
denten zo volhardend in hun 
protest? Als mij als Neder-
landse student iets opvalt 
dan zijn het wel de grote 
verschillen van het onderwijs 
tussen de sociale klassen. Het 
verschil in kwaliteit begint al 
bij de basisscholen: scholen 
in armere gemeenten (lager 
gelegen in het westelijk deel 
van de stad) krijgen minder 
geld dan scholen in rijkere 
gemeenten (hoger gelegen 
aan de voet van de Andes). 

De toelating tot de univer-
siteit hangt ook af  van je rijk-
dom: na de middelbare school 
doen jongeren een nationaal 
toelatingsexamen om toe-
gang tot een publieke uni-
versiteit te krijgen. Met een 
lagere score is er helaas geen 
plek voor je, maar als je geld 
hebt of  je kunt een lening bij 
een bank bemachtigen, dan 
kun je alsnog studeren aan 
een private universiteit. In 
beperkte mate zijn er beurzen 
te verkrijgen, maar toch moet 
de meerderheid van de stu-
denten een lening afsluiten; 
leningen met een abnormaal 
hoge rente, waardoor een 
studie in sommige gevallen 
even duur wordt als een huis. 

Een andere veelgehoorde 
leus is dan ook “No + Lucro” 
(vrij vertaald: stop het winst-
bejag), want zowel de banken 
als de privé-universiteiten 
hebben als doel geld te ver-
dienen. Zo hoor ik van meer-
dere mensen dat er op deze 
universiteiten veel onnodige 
stof  gedoceerd wordt om 
daardoor de studie langer te 
maken en studenten meer te 
laten betalen.

Een onderwijssysteem 
dat geen discriminatie kent, 
kan de basis vormen voor 
een gelijker Chili. Helaas 
wordt dit land nu geleid 
door mensen die door hun 
sociale afkomst altijd tot de 
bovenlaag van de maatschap-
pij hebben behoord. Tot nu 
toe heeft de president slecht 
één keer met delegaties van 
studenten en leraren willen 
praten, waarbij hij elk com-
promis van de hand wees. De 
regering lijkt immers gebaat 
bij een status quo; verschil-
lende bewindslieden hebben 
bijvoorbeeld invloedrijke 
posities gehad binnen privé-
universiteiten en behoren 
tot de economische elite van 
Chili en willen in de toekomst 
de touwtjes in handen blijven 
houden. Het valt daarom te 
betwijfelen of  deze elite de 
verandering zal brengen die 
Chilenen al sinds het vertrek 
van Pinochet wensen.

Jonathan Offereins is stu-
dent taal- & cultuurstudies 
aan de Universiteit Utrecht, 
op dit moment studerend in 
Chili. Vragen, commentaar of  
opmerkingen zijn zeer welkom 
op joffereins@gmail.com

pamflet ‘Niet voor de winst’, 
een pleidooi voor het belang 
van de geesteswetenschap-
pen in de ontwikkeling van 
empathie. Een steun in de rug 
voor deze opleidingen (onder 
andere kunst, talen, filosofie 
en geschiedenis) waarvan de 
financiering in toenemende 
mate onder druk is komen 
te staan, omdat deze volgens 
beleidsmakers geen direct 
economisch belang dienen.

Empathie is het vermogen 
om je in te leven in de gevoel-
ens, verlangens en ideeën (leef-
wereld) van een ‘ander’, hetzij 
een persoon of  een groep. 
Nussbaum wijst op het risico 
dat tegenwoordig “in toen-
emende mate menselijke inter-
acties plaatsvinden binnen de 
schrale normen van de markt, 
waar mensenlevens in de eerste 
plaats worden gezien als iets 
om winst mee te behalen.” Het 
welzijn van de ander is dan 
alleen maar relevant in de mate 
waarin het die winst schaadt.

De geesteswetenschappen 
stellen mensen dus in staat een 
beter begrip te krijgen van de 
wereld om hen heen waardoor 
empathie met andere mensen 
en groepen mogelijk wordt. 
Empathie is echter niet het 
eindresultaat en op zichzelf  

onvoldoende. Een 
beter begrip van 
de processen die 
onze wereld hebben 
gevormd stelt ons 
vervolgens in staat 
hier op een betere 
manier mee om te 
gaan. Wanneer bij 
nadere bestudering 
blijkt dat sommige 
van deze proces-
sen schadelijk 
zijn, bijvoorbeeld 
voor het milieu, 
democratie of  de 

economische positie van grote 
groepen mensen, dan is kennis 
hierover essentieel om er iets 
aan te kunnen veranderen. 

Het is de nadruk op handelen 
waarmee emancipatoir onder-
wijs voorbij gaat aan de aan de 
ontwikkeling van empathie.

Mexico
Een voorbeeld van emancipa-
toir onderwijs in de praktijk is 
de UNISUR* in Mexico. Deze 
drie jaar jonge universiteit komt 
voort uit de strijd van verschil-
lende inheemse volkeren tegen 
hun eeuwenlange uitsluiting 
en uitbuiting. De studenten 
van alle leeftijden en achter-
gronden kunnen hier gratis 

onderwijs volgen dat vrijwillig 
gegeven wordt door docenten. 
Dit onderwijs heeft als doel de 
problemen die centraal staan 
in hun gemeenschappen te 
signaleren, de achterliggende 
oorzaken hiervan te begrijpen 
en concrete oplossingen te 
vinden.

De UNISUR is ook een plek 
waar studenten met verschil-
lende culturele achtergronden 
samenkomen en op een nieuwe 
manier met elkaar verbonden 
raken. Het belang van deze 
nieuwe relaties kan niet worden 
onderschat. Zo ondervinden 
bijvoorbeeld veel kleinschalige 
Mexicaanse boeren nog steeds 
de negatieve gevolgen van het 
in 1994 gesloten NAFTA-
vrijhandelsakkoord. Met de 

sterke groei van de import 
van gesubsidieerde maïs uit de 
VS zijn velen van hen failliet 
gegaan. Door samen te komen 
kunnen er bijvoorbeeld ideeën 
over overlevingsstrategieën 
worden besproken. Ook kan 
er kennis worden opgedaan 
over het proces en de ideologie 
achter een dergelijk vrijhandel-
sakkoord, waarmee duidelijk 
wordt dat de gemeenschappen 
in hetzelfde schuitje zitten en 
niet elkaar de schuld hoeven te 
geven van hun misère. Verzet 
tegen de omstandigheden 

wordt op deze manier mogelijk 
en veel effectiever.

Nederland
Het nut van emancipatoir 
onderwijs lijkt op het eerste 
gezicht groter voor een relati-
ef  arm land zoals Mexico dan 
voor een welvarend land als 
Nederland. Desondanks zou 
ook hier emancipatoir onder-
wijs een belangrijke rol kunnen 
spelen. Denk bijvoorbeeld aan 
de groeiende groep werkne-
mers die op dit moment - of  in 
de nabije toekomst - hun baan 
verliezen. Zonder achtergrond-
kennis over het functioneren 
van de wereldeconomie en het 
kapitalisme, is het makkelijk 
voor de PVV om te zeggen dat 
niet ons financiële systeem de 

oorzaak is van onze problemen, 
maar moslims, of  luie Grieken. 
Kennis over de wereld is voor 
iedereen van belang om te 
voorkomen dat bestaansonze-
kerheid leidt tot xenofobie. 

Het is natuurlijk van essen-
tieel belang dat emancipatoir 
onderwijs niet beperkt blijft tot 
een kleine groep. Je zou zelfs 
kunnen zeggen dat het geen 
emancipatoir onderwijs zou 
zijn als het niet zo toegankelijk 
mogelijk is voor iedereen. Voor 
inspiratie kijken we weer even 
naar de Mexicaanse UNISUR. 
Hier reizen studenten twee 
keer per maand vanuit hun 
gemeenschappen naar een van 
de locaties van de UNISUR 
waar ze een heel weekend col-
lege volgen. Op deze manier 
houden ze tijd over om zich-
zelf  en hun families te onder-
houden, en blijven ze in contact 
met hun eigen gemeenschap. 
Als dit kan worden bereikt 
met de beperkte middelen die 
de studenten tot hun beschik-
king hebben dan is er geen 
reden waarom emancipatoir 
onderwijs in Nederland geen 
succes zou kunnen hebben. Een 
eerste logische stap zou zijn het 
onderwijs gratis te maken, maar 
hoe zouden stappen twee, drie 
en tien naar vrij toegankelijk 
emancipatoir onderwijs er in 
Nederland uit zien? Dat laten 
we open voor de lezer, iedereen 
met een hart voor onderwijs is 
namelijk nodig om hieraan te 
bouwen. 

“Zonder kennis over 
het functioneren van 
de wereldeconomie 
is het voor de PVV 

makkelijk om te zeggen 
dat moslims en luie 
Grieken de oorzaak 
zijn van onze prob-

lemen.”

“Education is not 
preparation for life; 

education is 
life itself.” 

- John Dewey

*UNISUR: de Interculturele Volkeren Universiteit 
van het Zuiden

Spandoek: Gratis publiek en kwalitatief goed onderwijs

Krantje Boord 2.0

Denk met ons mee 
over hoe emancipatoir 

onderwijs er in 
Nederland uit zou 

kunnen zien op 
kritischestudenten.nl 
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De trots 
van onze 
universiteit

Joska Ottjes

Y
vonne: Welkom terug allemaal op het mooiste kantoor van de Uni-
versiteit Utrecht. Ik ben blij om al jullie zongebruinde gezichtjes 
hier weer terug te zien. Ik wil het in deze bijeenkomst vooral hebben 

over de profilering van onze universiteit. Zoals jullie vast weten, sta ik dit 
jaar in de top10 van de ScienceGuide vanwege de hoge rankings van de UU. 
Dit is natuurlijk een mooie waardering voor mijn werk, maar ik stond niet 
op nummer 1. Halbe Zijlstra heeft die eerste plaats gekregen, zeker niet 
onterecht, maar in de ScienceGuide van 2012 wil ik ervoor zorgen dat ik 
daar kom te staan. 

Dit kunnen we bereiken door onze universiteit een duidelijk profiel te 
geven en enkele studenten de gelegenheid te geven om te excelleren. Het 
NWO heeft vorige maand acht ton gegeven aan twee van onze onderzoekss-
cholen speciaal voor talentvolle masterstudenten. That’s the spirit zouden 
de Engelstaligen onder ons zeggen. Om dit duidelijk te maken hebben we 
bij de opening van het Academisch Jaar ook twee studenten beloond voor 
hun prestaties met een geldbedrag van 1500 euro. Maar het geld dat we in 
excellentie willen stoppen moet natuurlijk ergens vandaag komen. Zoals ik 
in mijn speech zei willen we kleinschalig onderwijs hebben, dus dat betekent 
dat we niet teveel studenten moeten toelaten. Meer studenten betekent meer 
docenten, terwijl we een groot gedeelte van onze docenten hebben ontslagen. 
Meer studenten betekent dat we veel moeten uitgeven aan studenten die ons 
niets gaan opleveren. Daarom hebben we natuurlijk ook de ingangseisen bij 
de poort en het instellingsgeld enorm verhoogd. Dan nog maar hopen dat het 
HBO zich snel reorganiseert zodat Hbo’ers niet meer naar ons toe kunnen 
komen. Want als er iets is dat negatief  uitpakt voor ons kosten-batenplaatje 
dan is het wel de toestroom van Hbo’ers.

Dan kunnen we nog ergens anders geld vandaan halen waarmee we 
meteen ons eigen identiteitsgevoel positief  versterken. We weten allemaal 
dat zekere faculteiten ons meer geld  opleveren dan andere. Daarom komen 
we tot het besluit om geld vanuit de faculteit Geesteswetenschappen over te 
hevelen naar andere faculteiten. Dit komt niet alleen aan ons ten goede door 
de winstgevende onderzoeken die het gaat opleveren en de versterking met 
het bedrijfsleven. Het zorgt er ook nog eens voor dat wij als land sterker 
in onze schoenen komen te staan. Een aantal jaren geleden deed geliefd 
ex-minister-president Balkenende van mijn partij het CDA een uitspraak 
over het herwinnen van onze VOC-mentaliteit. Deze mooie bloeitijd uit 
onze geschiedenis is het gevoel dat wij als universiteit moeten vasthouden 
en uitdragen. De Universiteit Leiden heeft dit goed begrepen, zo hebben 
zij de onderzoeksafdeling van de geschiedenis van slavernij min of  meer 
compleet met de grond gelijk gemaakt onder het mom van bezuinigingen. 
Onderzoeksgebieden die negatieve aspecten van onze geschiedenis doorspit-
ten, werken enkel negatief  op ons gevoel van trots dat we als universiteit en 
land moeten uitstralen. Helemaal in een tijd van mondiale competitie moeten 
we sterk in onze schoenen staan. Ik hoor graag jullie ideeën over zaken die 
we nog meer kunnen aanpakken.

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
Elke dinsdag met KSU drinken 
of vergadering, zie voor data: 
kritischestudenten.nl
Open KSU Borrel. 20.30  in Cafe 
de Bastaard, Jansveld 17
Open KSU Vergadering. 19.30 in 
Boekhandel de Rooie Rat, Oude-
gracht 65

15 oktober
Occupy Everything

3 november 
KSU presenteert Basta! In de 
Kargadoor. 19:30, Oudegracht 36 
(toegang gratis). www.kritischestu-
denten.nl

6 november 
Discussiedag over werklozen-
strijd. 12:30, Karel Doormanstraat 
125, Amsterdam doorbraak.eu

18-20 november 
2.Dh5-Festival, samenschol-
ing van activisten en wereld-
versleutelaars. Thema: “Het 
kapitalisme crasht.” Amsterdam. 
www.2dh5.nl

21 november 
Real World Economics: “The po-
litical economy of anarchism: 
a viable or utopian avenue for 
the future?”. 20:00, CREA theater, 
Turfdraagsterpad 17, Amsterdam 
(toegang gratis voor studenten)

1 december & 8 december
KSU presenteert Basta! In de 
Kargadoor. 19:30, Oudegracht 36 
(toegang gratis). www.kritischestu-
denten.nl

Krantje boordDe wondere wereld buiten je studie
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gemeente, maar dit is lang 
niet genoeg om de structurele 
problemen aan te pakken die 
onze gemeente en de overheid 
zelf  creëren in samenwerk-
ing met speculanten, banken, 
huisjesmelkers en woningbou-
wcorporaties. Tijd dus om ons 
als studenten aan te sluiten bij 
het groeiende protest tegen de 
afbraak van betaalbare woon-
ruimte!

Op doorbraak.eu schrijft 
Harry Westerink over het 
protest tegen het huurbeleid 
van Bruin I:

“Het protest tegen de 
bezuiniging op de huurtoeslag 
verbreedt zich. Tientallen 

maatschappeli-
jke organisaties 
en meer dan 
tweehonderd 
huurdersorgan-
isaties hebben 
zich er inmid-
dels bij aanges-
loten. Met een 
kort geding 
tegen de over-
heid proberen 
de Woonbond 
en de Huurders-

vereniging Amsterdam boven-
dien een verbod af  te dwingen 
op de dreigende invoering van 
een enorme verhoging van de 
huurprijzen in woningnoodge-
bieden.

De aangekondigde bezuinig-
ing op de huurtoeslag leidt 
ertoe dat ontvangers van die 
toeslag er in 2012 111 euro op 
achteruitgaan en in 2013 zelfs 
bijna 160 euro. Maar liefst 73 
procent van alle huishoudens 
die huurtoeslag krijgen, moet 
rondkomen van een minimu-
minkomen. Het kabinet Bruin 
I draait de armste huurders 
dus een poot uit. Volgens 
Bruin I moeten huurtoeslag-
ontvangers die het financieel 

niet meer redden, allereerst 
op zoek naar een goedkopere 
woning. De bezuinigingen 
leiden tot “een grotere prik-
kel” om te verhuizen, stelt het 
kabinet doodleuk. Maar er 
zijn in Nederland nauwelijks 
woningen beschikbaar met een 
huur van minder dan zo’n 360 
euro. Huurders die verhuizen, 
zullen vrijwel altijd te maken 
krijgen met een hoger huur-
niveau. Daar komen dan nog 
de kosten bij van verhuizing en 
herinrichting van de woning. 
Met andere woorden: Bruin I 
jaagt arme huurders uit hun 
woning en dreigt hen dakloos 
te maken. Inmiddels tekent 
zich in de Tweede Kamer een 
meerderheid af  tegen de kort-
ing op de huurtoeslag. Maar 
het is de vraag of  die meerder-
heid haar poot stijf  houdt, als 
het op stemgedrag aankomt.

Door de overheid te 
dagvaarden proberen de 
Woonbond en de Huurders-
vereniging Amsterdam te ver-
hinderen dat per 1 oktober in 
een tiental “schaarstegebieden” 
de huren worden verhoogd 
met maar liefst 123 euro per 
maand. De organisaties voorz-

ien grote problemen als de 
maatregel in werking treedt. 
Huurwoningen in steden met 
een groot woningtekort, zoals 
Amsterdam, Utrecht en Den 
Bosch, worden dan onbeta-
albaar. Het gat tussen besta-
ande huurprijzen en nieuwe 
huurprijzen wordt enorm, 
waardoor de doorstroming 
volkomen zal stokken en de 
woningmarkt op slot gaat. 
Ook de wettelijke huur- en 
huurprijsbescherming van 
huurders wordt ernstig uit-
gehold. En tienduizenden 
huurwoningen kunnen door 
de maatregel geliberaliseerd 
worden, waardoor het bes-
chikbare aanbod aan betaal-
bare woonruimte drastisch zal 
slinken. Minister Gerd Leers, 
die waarneemt voor de verant-
woordelijke minister Piet Hein 
Donner, heeft de Tweede 
Kamer al laten weten dat hij 
in het kort geding juridisch 
sterk genoeg denkt te staan. 
“Hij neemt daarmee een groot 
risico, want de kans is groot 
dat de staat door de rechter in 
het ongelijk wordt gesteld”, 
aldus de Woonbond.” 

Containerwoningen op de Uithof in Utrecht.

Jouw Huur + €120,00

KSU reading group on Crisis 
and Cuts starting in November
In the second half of this semester KSU is organizing a 
reading group about the roots of the systemic crisis and 
the cuts in Holland. 

Would you like to have more background knowledge about 
the changing world around you and try and understand 
it better? Are the mainstream media and your studies no 

great help? Then this reading group is for you!

We will collectively decide which specific texts and topics to study 
and discuss with the group. The reading groups will be in English, 
and consist of  five meetings, held once every two weeks on Wednes-
day evening in the book store de Rooie Rat, Oudegracht 65.

Sign up via www.kritsichestudenten.nl/reading-groups/
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KrantjeBoord Short 
48 governors of  public higher education 
earn wages above norm
The general union of  education workers (Aob) says 
that 48 administrators of  public schools - 30 from uni-
versities and 18 from polytecnics - earn wages above 
the unbinding norm of  193.000 Euros. Now, there 
exists only an obligation to publish the exact wages 
of  administrators when they are above 193.000 Euros, 
though the Aob lobbies for a binding legal maximum. 
Source: dub.uu.nl

Higher education institutions form cartels 
and lobby for more expensive housing
Universities appeared to have formed cartels to limit 
competition and agree upon prices for second stud-
ies, for which they can charge tuition fees above the 
legal maximum of  1713 Euros. The Collective Action 
Universities Foundation (SCAU) says universities 
are thereby charging students more than their costs 
would legitimize. State secretary of  Education Halbe 
Zijlstra says the government has no role to play in 
this quarrel. Meanwhile, an organization represent-
ing higher education institutions and municipalities is 
lobbying for a deregulation of  the knowledge sector 
and the possibility to charge higher rents for student 
housing, which they say would make it more lucrative 
to build them. Source: Trajectum.hu.

Tuition fees abolished in Hamburg
From the second semester of  2012/2013, students 
in Hamburg will no longer have to pay tuition fees. 
Now, only two German states are charging tuition fees. 
Since the introduction of  tuition fees in 2006/2007 in 
Germany, students in Germany have been campaign-
ing intensively to resist them. Source: NDR.de 

October 2011: attempts at revolution
“Inspired by our 
sisters and broth-
ers in Tunis, 
Cairo, Bengazi, 
Daraa, Palestine-
Israel, Spain and 
Greece, we too 
call for a regime 
change: a global 
regime change” is 
the beginning of  
a call published 
on many websites, 
for a global revo-
lution on October 
15. As part of  
this revolution, a 
bike tour towards 
Brussels will leave 
Amsterdam on 
October 10, and 
many groups from 

around the world endorse the call to “meet on the 
streets to initiate the global change we want” and “let 
politicians, and the financial elites they serve, know it 
is up to us, the people, to decide our future”. Another 
call was published in the US to create a “freedom 
plaza” on October 6th in Washington D.C. to “Stop the 
machine!” and “Create a New World!”. The “call for all 
who are deeply concerned with injustice, militarism 
and environmental destruction to join in ending con-
centrated corporate power and taking direct control 
of  a real participatory democracy” is supported by 
almost 150 organizations and networks. At the time 
of  writing, 700 people have been arrested in a protest 
near Wall street following two weeks of  occupation by 
the “Occupy Wall Street Movement”. Sources: KSU, 
October2011.org & occupywallst.org. 

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!


