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opinie

Wat dit land nodig heeft is een andere elite
Een bange, onzekere en kleine elite krijgt een bang, onzeker en klein
volk, stellen Jan Willem Duyvendak en Ewald Engelen.
geeft de jarenlange gijzeling door een discours van
naïef multiculturalisme de schuld. Wat deze duidingen, ondanks de verschillen, met elkaar delen is dat
ze verheugd constateren dat het volk na 2002 eindelijk
zijn stem heeft hervonden en de politiek correcte elite
hard tot de orde heeft geroepen.
Hoewel het duidelijk is dat electoraal gesproken het

deksel van de put is, menen wij dat deze voorstelling
van zaken niet klopt. In de eerste plaats blijkt uit vergelijkend onderzoek dat in de meeste democratieën
ongeveer 20 procent van het electoraat een politieke
agenda van behoud, monoculturalisme en neonationalisme onderschrijft. In Nederland is dat niet veel
anders – bovendien is dit percentage al jaren stabiel.

illustratie: Cees Heuvel

Sinds 2002 tuimelen de opiniemakers over elkaar
heen met hun duidingen van het politieke rumoer in
dat eens zo saaie, tevreden en ook wat zelfingenomen
landje. De een wijst op de groeiende kloof tussen politiek en volk waardoor de elite de voeling met het volk
verloren heeft, de ander benadrukt de discrepantie tussen private rijkdom en publieke armoede en een derde

Open brief aan Karel van der Toorn
Geachte collegevoorzitter, beste Karel,
Een paar weken geleden sidderde de academische
gemeenschap. Het College van Bestuur kwam met
haar kaderbrief, waarin richtlijnen staan voor de
begroting van de komende vier jaar. Daaruit bleek dat
de UvA extra onderwijs door de student zelf wil laten
betalen.
De Asva studentenunie en de Centrale Studentenraad
(CSR) hebben duidelijk laten weten het zeer oneens te
zijn met het voornemen van de UvA. Wij denken dat
studenten worden ontmoedigd om zich extra in te zetten voor hun opleiding, als zij voor elk extra vak dat
ze willen volgen hun portemonnee moeten grijpen.
Iedereen die in staat is extra onderwijs te volgen, zou
zich geen zorgen hoeven maken over de financiële
gevolgen. Uiteindelijk willen we dat iedere student het
beste uit zichzelf kan halen, ongeacht achtergrond of
financiële situatie.
Inmiddels hebben de plannen van de UvA ook in Den
Haag voor opschudding gezorgd. De Kamerleden Dibi
(GroenLinks), Besselink (PvdA), Pechtold (D66) en
Van Dijk (SP) hebben ondertussen vragen gesteld aan
onderwijsminister Plasterk. De minister heeft in een
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reactie laten weten de plannen onwenselijk te vinden
en volgens zijn interpretatie zijn ze zelfs in strijd met
de wet.
In een reactie heeft u laten weten dat ‘de UvA zich aan
de wet zal houden’. Maar betekent dit ook dat de plannen om studenten extra te laten betalen nu van de
baan zijn?
De door uw College van Bestuur gepresenteerde kaderbrief bevat de begrotingsrichtlijnen voor de komende
vier jaar. Hierop worden ook de beleidsplannen van de

het Hoger Onderwijs. Mogen wij hieruit concluderen
dat het volgens uw interpretatie van de wet wel mogelijk is om aan studenten een extra bijdrage te vragen?
U hebt al een aantal keer laten weten dat u de eigen
bijdrage van studenten als een van de mogelijkheden
beschouwt om onderwijs aan de UvA te financieren.
U zegt in januari een definitieve beslissing te willen
nemen. Betekent de uitspraak van de minister dat dit
plan nu definitief van de baan is? Of ligt de optie in
januari nog steeds op tafel?

Zijn de plannen om studenten extra
te laten betalen nu van de baan?
verschillende faculteiten gebaseerd. Deze kaderbrief
is het product van minimaal een halfjaar werk van
de totale juridische én financiële afdelingen van het
Maagdenhuis. We nemen dit voorstel dus erg serieus.
Op zich mag je verwachten dat in een beleidsdocument waaraan door UvA-personeel hard gewerkt is,
geen maatregelen staan die in strijd zijn met de wet op

Meneer van der Toorn, wanneer maakt u een einde
aan de onduidelijkheid? Moeten studenten vanaf 2010
extra pinnen voordat ze hun diploma innen, of niet? l
Martijn Weeda en Karsten Meijer, respectievelijk
voorzitter van de Asva en voorzitter van de Centrale
Studentenraad

stage

foto: Bob Bronshoff

Het is niet het volk dat de elite
de les leest, maar precies andersom

Kyra de Boer

Dat populistische partijen ook in Nederland electoraal weerklank hebben gevonden hoeft dus niet te
verbazen. Verklaard moet worden waarom het gehele
Nederlandse politieke debat nu al zes jaar lang wordt
gedomineerd door analyses en oplossingen die druipen van de behoudzucht, geborneerd nationalisme
en angst voor de grote buitenwereld. Dat brengt ons
bij het tweede punt: het is niet het volk dat de elite de
les leest, maar precies andersom. De causaliteit ligt
niet aan de zijde van een passief, amorf en ongearticuleerd electoraat, maar aan de zijde van een bange
en geborneerde elite. Ga maar na: waarom is het glas
van de integratie altijd halfleeg en nimmer halfvol?
Waarom ligt de nadruk in de berichtgeving altijd op
de oververtegenwoordiging van migranten in de criminaliteitsstatistieken en niet op de groeiende successen op school en arbeidsmarkt? Waarom bestaat
er veel ophef over de ‘etnische’ uitval uit vmbo en
mbo en is er nauwelijks discussie over de veel verspillender ‘uitval’ van witte kaaskoppen uit het hoger
onderwijs? Waarom concentreren politionele inspanningen in Nederland zich vooral op de overlast van
een klein groepje Marokkaanse ‘pubers’ en accepteren wij gelaten het wekelijkse straatgeweld van
‘witte’ voetbalsupporters? En let ook op de ‘verklaringen’: waarom zien wij in vandalisme en straatgeweld vooral de sporen van etniciteit en duiden wij het
niet als het effect van puberale hormonen en sociaaleconomische uitzichtloosheid? Waarom wordt een
lokale kwestie van buurtoverlast – hoe vervelend ook
– meteen geïnterpreteerd als een ‘clash of civilizations’?
Dit zijn vragen die wijzen op het grote belang van de
manier waarop maatschappelijke kwesties worden
‘geframed’, zoals dat in sociaal-wetenschappelijke
nieuwsspraak heet. In Het Bange Nederland geven wij
een groot aantal voorbeelden van de wijze waarop in

brief
Medewerkersmonitor
In Folia 10 staat een artikel over de UvA medewerkersmonitor. Ik vind de monitor een goed initiatief
en het lijkt me een goed instrument voor de UvA om
beleid te maken of de organisatie te verbeteren.
Wat mij na het invullen opvalt is het ontbreken van de
mogelijkheid om een oordeel te geven over de ondersteuning van het Informatiseringscentrum bij de pc,
het netwerk en andere computerfaciliteiten. En het

het publieke en politieke debat kwesties rond integratie, veiligheid en economische internationalisering
worden ‘geframed’. Wij concluderen dat de beeldvorming van deze kwesties onherroepelijk uitmondt in
oplossingsvoorstellen die ten diepste culturalistisch
en (neo-)nationalistisch zijn. De canon, de inburgeringsrituelen, de nadruk op goed Nederlanderschap,
de terugkeer van een mierzoete en historisch achterhaalde Vaderlandsche Geschiedenis, maar ook de
angst voor deelname binnen Europa en de wereldeconomie – het weerspiegelt een verkeerd begrepen
eigenbelang dat burgers alleen maar angst aanpraat
voor een buitenwereld die niet anders dan ‘boos’ kan
zijn.
Hoe dit syndroom te doorbreken? In Het Bange Nederland stellen wij, in een omkering van de bekende wijsheid dat ieder volk de regering krijgt die ze verdient,
dat iedere elite het volk krijgt dat ze verdient; een
bange, onzekere en kleine elite krijgt een bang, onzeker en klein volk. Om uit deze wederzijdse gijzeling
te komen kan niet worden volstaan met het ‘beschavingsoffensief ’ of de neonationalisering van de moslim die momenteel wordt opgetuigd. De oplossing
schuilt aan de andere kant van de vergelijking: wat
dit land nodig heeft is een andere elite, een open,
moderne, zelfverzekerde, wijze elite die unverfroren de 21ste eeuw in het gelaat durft te kijken en het
Nederlandse volk trots en zelfbewust de weg weet te
wijzen naar een open samenleving, een gastvrije, nietknellende cultuur en een internationaliserende economie. l
Jan Willem Duyvendak en Ewald Engelen zijn resp.
hoogleraar sociologie en financieel-geografisch
onderzoeker aan de UvA. Samen met Ido de Haan
schreven zij Het bange Nederland. Pleidooi voor een open
samenleving (Bert Bakker).

functioneren van de IC servicedesk en het IC callcenter. In mijn UvA-werkomgeving merk ik dat men daar
vaak klachten over heeft of aspecten ervan verbeterd
wil zien. Ook ontbreekt een mogelijk om een oordeel
te geven over de afhandeling van facturen etcetera
door de centrale financiële afdeling(en). Bovenstaande centrale dienstverleningen zijn volgens mij
de pijnpunten binnen de UvA en zij geven veel klachten binnen de UvA-gemeenschap. Het is dan ook zeer
jammer dat beide type dienstverleningen geen onderdeel zijn van de medewerkersmonitor.
Drs. Ing. Renze Brandsma, hoofd digitaal
productiecentrum Universiteitsbibliotheek

Kyra de Boer (23) doet de master klinische psychologie. Sinds september loopt ze stage bij het online
therapiebedrijf Interapie.
‘Mensen met psychische klachten kunnen zich bij
Interapie aanmelden voor behandeling via het internet. Die klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over de
eetstoornis boulimie, maar ook over depressie of
pleinvrees. Mijn stage gaat specifiek over de ontwikkeling van een online behandelmethode voor seksueel getraumatiseerde jongeren. Deze methode is al
opgezet en uitgevoerd in een pilotstudie en nu testen
we het voor de tweede keer met een grotere groep
cliënten.
De eerste paar maanden heb ik mij vooral bezig
gehouden met het coördineren van de onderzoekshandelingen. Ik zorgde er samen met de andere
stagiaires voor dat alle mailtjes bij de juiste personen terechtkwamen en dat cliënten eraan herinnerd
werden om hun online vragenlijsten in te vullen. Het
was leuk werk en ik heb veel geleerd op het gebied
van organisatie, plannen en overzicht houden.
Op dit moment volg ik een training zodat ik binnenkort zelf cliënten kan gaan behandelen. Ik heb
een opleidingsmap en alle stagiaires oefenen met
elkaar op het schrijven van reacties. Ook krijgen we
veel voorlichting van mensen uit het werkveld. Onze
eerste behandelingen beginnen volgende week en
ik heb al een cliënt toegewezen gekregen. Het is
heel spannend dat ik straks zelf therapie mag geven,
maar ik hoef gelukkig niet bang te zijn dat ik grote
fouten zal maken. Mijn begeleider checkt namelijk al
mijn berichten voordat ik die naar de cliënt stuur. Hij
gaat erop letten dat ik niet te veel vraag of verkeerde
opmerkingen maak. Het is een grote verantwoordelijkheid die ik krijg, maar dankzij goede ondersteuning voel ik me er zeker over.
Een van de leukste momenten tijdens mijn stage was
tijdens de werving van cliënten. Om een zo groot
mogelijke groep te kunnen behandelen, waren we op
zoek naar jongeren die deel wilden nemen aan online
therapie. Op een gegeven moment bedacht ik dat het
misschien handig zou zijn om op jongerenfora te kijken. Na een zoektocht op internet kwam ik terecht
bij een forum waar jongeren zware problemen met
elkaar bespreken, waaronder seksueel misbruik. Ik
heb toen contact opgenomen met de beheerders van
die website en zij hebben op mijn verzoek een enorm
grote banner van Interapie op het forum geplaatst.
Via deze weg komen er nu ook jongeren binnen voor
behandelingen en daar ben ik erg trots op.’ (Julie de
Graaf )
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