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JIJ GAAT NIET
STEMMEN*

Verkiezingsspecial voor studenten
WIE
BELOOFT WAT?
Stem je basisbeurs
terug

SCHAAMSTEM
In de klas is
de PVV’er stil
ZWEVENDE
STUDENT
‘Vorige keer koos ik
pas in het stemlokaal’

‘POLITICI ZIJN
ONZE POPPEN’
Tim Hofman is Boos op
jonge niet-stemmers

* JONGEREN STEMMEN AL JAREN HET MINST

ADVERTENTIES

Amsterdamlezingen 2017:

UNIVERSITEIT IN DE
METROPOOL VAN MORGEN
De Amsterdamlezingen 2017 kijken vooruit naar de stad van de
toekomst. Is de universiteit dè motor voor de metropool van
morgen? Zijn wetenschappers echt in staat onze toekomst te
voorspellen? Blijft onze economie stabiel? Wat gaat er
veranderen in onze gezondheidszorg? En wie zijn eigenlijk de
Amsterdammers van morgen? Verschillende hoogleraren
werpen vanuit hun discipline een blik op het Amsterdam van de
toekomst. Kijk mee!

Programma
Dinsdag 7 maart
Leo Lucassen
Het DNA van Amsterdam: migratie in de spiegel van de tijd.

Dinsdag 21 maart
Remieg Aerts
Hoogleraar Politieke Geschiedenis.

Tijd en locatie
20.00 - 21.30 (inloop vanaf 19.30) in de Theaterzaal van CREA.
Nieuwe Achtergracht 170, 1018 WV Amsterdam.
Aanmelden via www.uva.nl/amsterdamlezingen.
Toegang is gratis maar aanmelden is noodzakelijk vanwege
het beperkte aantal plaatsen.
Kom luisteren en discussieer mee!

Dinsdag 28 maart
Anita Hardon
Caring from below: naar nieuwe modellen voor sociale zorg.

Dinsdag 11 april
Huub Dijstelbloem
De publieke verbeelding van de stad: de rol van de universiteit.
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CREA - Nieuwe Achtergracht 170
De Oerknal - Science Park 306
P.C. Hoofthuis - Spuistraat 134
Universiteitsbibliotheek - Singel 425
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DOSSIER

Kies voor jezelf
Wraakstemmen, strategische
stemmen en dronken desinteresse
stemmen daargelaten, zou je in
maart je eigen studententijd zomaar
eens flink kunnen verbeteren.
Verschillende partijen beloven de
student goedkope huisvesting, het
behoud van de ov-kaart en zélfs de
terugkeer van de basisbeurs. Maar
wie belooft wat – en wat betekenen
die beloften eigenlijk op termijn?

18

Eigen lijst eerst
Die kieslijst is al onoverzichtelijk
genoeg – altijd goed om een vertegenwoordiger in de Kamer te stemmen
die een beetje op jou lijkt. Dat kan:
traditiegetrouw leverden HvA en UvA
kandidaten voor bijna alle partijen.
Veel meer dan hun alma maters delen
ze overigens niet; het spectrum strekt
zich van piraat tot christendemocraat.
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Inhoud

Weekblad voor de HvA en UvA
Folia is in 2011 voortgekomen uit Folia
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INTERVIE W

Cijferprofessor tegen doorrekenen
Je zou het misschien niet verwachten van een kersverse hoogleraar politieke arithmetiek, maar Daniel Mügge is geen fan van de doorrekening van alle partijprogramma’s
van het CPB. Niet dat ze hun werk niet goed doen. ‘Maar er zijn grenzen aan wat
je kunt doorrekenen.’ Waar dient een werkloosheidspercentage nog voor, behalve
retoriek? ‘Wat mensen bezighoudt, zijn dingen die met cultuur te maken hebben. Het
is gevaarlijk dat als een lagere vorm van politiek opzij te schuiven.’

32

Hinloopen, Mirjam Prenger (vz),
Saskia Stoker, Ward Wijndelts
Bestuur Xandra Hoek, Daisy van
Kesteren, Geleyn Meijer, Freek Rebel,
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Binnen UvA-HvA stephanie@folia.nl
Folia probeert altijd de recht
hebbenden van fotomateriaal te
contacteren. Hebben wij u niet
kunnen bereiken? Mail dan naar
redactie@folia.nl.

Leuker kunnen ze het niet maken
‘Waarom stemmen? Wat is dat voor vraag?’ Tim Hofman is klaar met de politieke
lethargie van millenials, die dik een dozijn zetels zouden kunnen vullen – mits ze
deze keer wél massaal naar de stembus trekken. ‘Die actie zou de grootste middelvinger ooit zijn,’ zoals rapper Massih Hutak schreef. Gelukkig komen vele initiatieven
op gang om studenten van de bank te krijgen, met een toerende Stembus, stemfeestjes
en stemlocaties op veel faculteiten.
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Redactioneel
Vrijzinnig?
Altan Erdogan, hoofdredacteur Folia
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Stiekem naar het
stemhok
De Wildersstemmende student: hij bestaat, maar is aan
HvA en UvA nauwelijks zichtbaar. Folia ging op zoek
naar de schaamstem, en de ervaring van de enige PVV’er
in een kleurrijk maar linksleunend leslokaal. Want ze
zijn er, en ze laten zich niet van de wijs brengen – al leert
de ervaring dat het beter is je stemvoornemen voor jezelf
te houden. ‘Ik heb zelf een goede vriend die Turks is.’
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et de democratie moet je ontzettend oppassen, merkte
ik weer deze week. Thuis dacht ik even tussen de afwas
en het journaal door de Stemwijzer in te vullen – ‘dertig vragen, hoe moeilijk kan het zijn?’
Wat bleek? De Vrijzinnige Partij scoorde bij mij het
hoogst.
De schrik sloeg me om het hart; ik had me nog geen
seconde in deze partij verdiept, en straten vol vrije scholen
en blije liedjes zingende hippies trokken aan mijn geestesoog
voorbij; wist ik veel.
Gelukkig kun je bij de Stemwijzer vrij goed reconstrueren
wat je hebt gedaan. Duidelijk werd dat ik bij veel stellingen
toch te lang had nagedacht en op ‘geen van beide’ had
geklikt. Toen ik als een razende alleen nog maar ‘eens’ en
‘oneens’ invulde en alle vrijzinnige nuance overboord gooide,
landde ik weer netjes op de partij waarop ik al jaren stem.
Voor veel studenten, zeker als ze op 15 maart voor het
eerst mogen stemmen, moet het huidige versplinterde
aanbod aan oude en nieuwe partijen gekmakend zijn. Dus is
het niet vreemd – zie pagina’s 16 en 30 – dat de meesten nog
niet weten waarop ze gaan stemmen (in het beste geval) of
dat ze helemaal niet gaan stemmen (in het slechtste geval).
Mooi om te zien: er zijn ontzettend veel initiatieven om
jongeren (en dus studenten) naar de stembus te lokken en
aandacht te besteden aan politiek; zo stelt debatcentrum
Floor van de HvA de hele komende maand in het teken van
de democratie.
Zie ook deze speciale Folia gerust als een oproep in ieder
geval te stemmen.
We zeggen het studentenvakbond Asva en anderen na: je
stem is goud waard. Ons maakt het niet uit of je vanwege
idealisme, dromen of boosheid naar het stembureau gaat,
of dat je puur uit eigenbelang kiest voor de partij die het
meeste op heeft met studenten en onderwijs (zie pagina 10).
Voor de zekerheid heb ik het programma van de
Vrijzinnige Partij gecheckt op voorstellen voor het hoger
onderwijs. Waarvan ze het betalen geen idee, maar
het staat er echt: de overheid moet het collegegeld, de
studiekosten en de ov-kaart van studenten volledig betalen.
De kosten voor levensonderhoud zijn voor de student zelf,
maar die worden dan weer gedekt uit het in te voeren
basisinkomen voor iedereen. ‘Lenen is dan niet meer nodig,’
schrijft de partij.
Ik zeg: op naar de stembus! Maar vul eerst even een paar
keer de Stemwijzer in. Voor de zekerheid. ↙

www.folia.nl

@Folia

FoliaNL

FoliaTV
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Cijfers

850.000
Politiek speeddaten

‘E

en politieke chatroulette’ noemt ex-UvA-student
Leon Horbach het online platform dat hij samen
met enkele vrienden lanceerde op 15 februari, precies een
maand voor de verkiezingen. Op Waaromkiesjij.nl worden
echt geen obscene beelden, maar wel politieke meningen
uitgewisseld. Het idee erachter is simpel: het platform
koppelt mensen van verschillende politieke overtuigingen
in een anonieme chat aan elkaar en brengt ze via stellingen in discussie. Je bent op ieder moment vrij het gesprek
af te breken of een nieuwe stelling aan te dragen. Een
politieke speeddate dus.
‘Het woord “informatiebubbel” was niet weg te denken
uit 2016,’ vertelt Horbach. ‘Het internet brengt mensen
in theorie dichter bij elkaar, maar in de praktijk komen
hierdoor vooral personen met dezelfde overtuiging met
elkaar in contact.’ Het gevaar bestaat dat je in een bubbel terecht komt waarin alleen informatie circuleert die je
wil horen of lezen, en die zichzelf dus bevestigt. ‘Daarom
was de nood volgens ons groot om andersdenkenden met
elkaar in contact te brengen,’ vertelt Horbach. Met Waaromkiesjij.nl is dat idee werkelijkheid geworden.
De studenten spreken van ‘een directe vorm van democratie’. ‘Politieke discussies moeten niet alleen in Den
Haag maar ook onder gewone burgers gevoerd worden.
Ze gaan iedereen aan.’ Juist daarom moeten deelnemers
worden aangezet om na te denken over de standpunten
van politieke tegenstanders. ‘Soms ontdekken mensen na
zo’n gesprek dat ze toch redelijk aansluiten bij een andere
partij, terwijl ze dat helemaal niet verwacht hadden,’
vertelt Horbach. Precies daarin zit de kracht van dit initiatief: het prikt de bubbels door. ↙

jongeren, waaronder veel studenten, mogen deze verkiezingen voor
het eerst stemmen. Doen ze dit
allemaal, dan kunnen ze dertien
zetels vullen. Om ze hiertoe te
motiveren toert BNN-presentator
Tim Hofman met zijn project De
stembus langs mbo’s, hbo’s en
universiteiten.
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vrouwelijke leden telt de huidige Tweede
Kamer, tegenover 90 mannen. Om dit te veranderen,
moet je volgens oud-student informatiekunde Michaël
Amir niet op de eerste vrouw, maar op een willekeurige
vrouw lager op de lijst van je voorkeurspartij stemmen.
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dagen moet de ov-chipkaart
geldig zijn, zei Alexander Pechtold
(D66) tijdens het lijsttrekkersdebat op de TU Delft. Lodewijk
Asscher (PvdA) vergeleek dat
met studenten gratis bier geven en Gert-Jan Segers (CU)
noemde het idee een ‘doekje voor het bloeden’.
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procent van de allochtone jongeren gaat
15 maart niet stemmen. Dit voorspelt UvA-politicoloog
Floris Vermeulen aan de hand van zijn onderzoek. Ze voelen zich volgens hem niet verbonden met de Nederlandse
samenleving en niet vertegenwoordigd in de politiek.

tekst Jasmijn Van Raemdonck
tekst Carlijn Schepers
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Bega nooit de fout de technologie uit te dagen.

De Week

Vertrouw de technologie niet
A

ls je de afgelopen weken aan de
HvA en de UvA hebt rondgelopen
heb je waarschijnlijk zoveel wantrouwen jegens technologie gekregen
dat je bijna het vakje bij Ancilla
van de Leest zou gaan inkleuren op
15 maart.
De storingen volgden elkaar
namelijk in rap tempo op. Nu eens
een storing bij MijnHvA, dan weer
was de UvA-site niet beschikbaar en
in de week voor de tentamens op de
UvA gaf Blackboard er ook nog eens
drie dagen de brui aan. ‘Wat maar
weer aangeeft hoe complex het
opslagsysteem soms toch kan zijn,’
zo probeerde de olijke ICT-directeur
Bert Voorbraak het voorval goed te
praten. Maar medelijden met deze
man is op zijn plaats, want het hoofd
van de ICT-afdeling zijn is Sisyfusarbeid. Terwijl studenten in de regel

vooral hun boosheid uiten over de
werking van Blackboard, bleek deze
week dat ook het niet-werken van
Blackboard reden is voor woede. Het
is niet verwonderlijk dat Voorbraak
binnenkort vertrekt.
En alsof de storingen in ICT-systemen nog niet genoeg waren om
ons vertrouwen in technologie aan
te tasten, ontdekte een HvA-docent
ook nog eens dat we worden opgelicht door onze energiemeters. Zo’n
750.000 nieuwe statische energiemeters in Nederland geven volgens docent Cees Keyer structureel te hoge
meterstanden door. Dat betekent
dat één op de tien huishoudens een
te hoge rekening krijgt. Zijn advies?
Weg met die nieuwerwetse technologie! ‘Laat de oude meter hangen en
weiger de slimme meter.’
Juist in deze week moest de

UvA-medezeggenschap besluiten
over hoe het verder moest met de
technologie aan de UvA en de HvA.
Op tafel lag de vraag of onder meer
het administratief centrum en de
afdeling ICT Services bijeen moest
blijven of dat men toch opteerde
voor een splitsing van een HvA- en
een UvA-deel. Het College van
Bestuur propageerde ‘optimaliseren’, een newspeak-term voor alles
bij hetzelfde laten. Na een verhit
debat bleek de medezeggenschap
dat te steunen. Dat was overigens
pas nadat men volledig anoniem en
schriftelijk had gestemd. Met briefjes,
inderdaad. Want als je stemt met de
UvA-technologie weet je nooit wat er
gaat gebeuren. ↙
tekst Henk Strikkers
illustratie Daniël Rommens
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Bugra Stemmen
ik snap niet echt hoe stemmen werkt. Een paar jaar
terug wou ik rebels doen door blanco te stemmen.
maar ik wist niet dat je stem dan naar de grootste
partij ging.
dus ik vet stoer tegen zo een links meisje met vieze
haren en een button:
‘Fuck democratie, ík heb BLANCO gestemd!’ Bleek ik
VVD’er te zijn.
misschien heet het daarom blanco.
ik snap niet echt hoe stemmen werkt
volgens de stemwijzer zijn er 5 partijen waarmee ik
minder goed match dan met de PVV. wat een paar
dingen kan betekenen.
of die partijen zijn echt letterlijk een wraakzuchtig
leger van zombie-ss’ers en de mummie van hitler, óf
de PVV en IK…
gaan beter samen dan ik dacht.
En waarom niet. Misschien ben ik wel rechtser dan
ik denk. Of dan ik me voordoe. Anders hoor je er ook
niet echt bij.
Misschien hoop ik juist daarom dat ik tegen racisme
en seksisme en globaliconsumatinternationexpatbusinessfranchiseschaliegoudmarktwerking
ben. Terwijl ik net voor 20 euro aan kip heb besteld
en driekwart heb weggegooid in een vuilniszak.
Verkeerd ingeschat. Een vieze, vuile, donkere, dikke,
plastic, zware, industriële zak. Daar zit nu eten in.

Navraag
Ruben
Neuhaus
De Asva is een campagne gestart om jongeren
naar de stembus te krijgen. Met flyers met
daarop ‘jouw stem is goud waard’ – waarvan
het woord ‘goud’ ook daadwerkelijk in die kleur
is gedrukt – wordt de aandacht getrokken.
Ruben Nuehaus (22), vicevoorzitter van de
Asva, vertelt wat de actie inhoudt.
Wat proberen jullie te bereiken?
‘Dat meer jongeren gaan stemmen. Momenteel wordt er
veel gekort op onderwijs. Dat gaat dus over studenten en
jongeren, en over hoeveel kansen we hebben. Het maakt
ons overigens niet uit wat je gaat stemmen, als je maar
gaat.’

Wat doen jullie om meer jongeren naar de
stembus te krijgen?
‘Achterop de flyers staat een link naar een site waar alle
politieke evenementen die op de UvA en HvA georganiseerd worden te vinden zijn. Daar wordt gedebatteerd
en gesproken over de verkiezingen, standpunten van de
partijen, etcetera. We hopen dat zoveel mogelijk studenten
daar naartoe gaan en zich verdiepen in wat ze kunnen
stemmen. En dat dan ook gaan doen.’

Organiseren jullie zelf ook nog een evenement?
‘Op 13 maart doen we een parade, van de HvA naar de
UvA, waarbij we hopen dat mensen met elkaar gaan praten over op wie ze stemmen en waarom. We proberen het
zo neutraal mogelijk te houden. Met popcorn en informatie over de partijen creëren we zo’n sfeer. We beginnen
om half negen op het Science Park en gaan halverwege
de dag – of als we wel uitgepraat zijn daar – richting de
Leeuwenburg.’ ↙

Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA
tekst Bart Lichtenveldt
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OP Z’N DUITS

Seks in de
Kamer (deel I)

O

ver twee weken zijn er
verkiezingen en het wordt
spannender dan ooit. Het
politieke landschap is gefragmenteerd en ideologie is een
steeds slechtere voorspeller
voor partijkoers. GroenLinks
stemde heel rechts voor het
studievoorschot waardoor
studenten nu veel armer zijn; de
liberale VVD wil van alles verbieden, zoals de vegetarische schnitzel,
en verplichten,
zoals ‘vrolijk Kerstfeest’ zeggen. Je
moet bijkans per
issue bezien waar
partijen staan. Dat
geldt ook voor gender- en seksuele kwesties. Hoe
voorkom je dat homo’s gebruikt worden voor
politieke spelletjes? Welke partij is niet bang voor
transgender mensen?
De snelste manier is het control-F’en van partijprogramma’s op ‘seks’. Gelukkig zijn anderen
je daarin al voorgegaan, die bovendien partijen
hebben gevraagd om een toelichting. Je kunt
terecht bij Rutgers voor de Politieke Sekswijzer
en bij het COC voor de GayVote. Deze week
bespreek ik LHBT-rechten, volgende week in deel
II kijken we naar heteroseks.
Vier partijen vallen direct af, dat schiet lekker
op. PVV, ChristenUnie, SGP en DENK hebben
geweigerd mee te werken aan beide stemwijzers.
Dat betekent dat ze spugen in het gezicht van
kiezers die seksualiteit belangrijk vinden. Zelfs als
tuf je fetisj is, is het dus een slecht idee om op
hen te stemmen.
Als je interesse hebt in kleine partijen die het
moeizaam doen in de peilingen, zul je overigens toch zelf aan de slag moeten. Dat is zo
gebeurd: Forum voor Democratie noemt seks

alleen in de paragraaf geopolitiek: ‘Homoseksuelen hebben
het er bepaald niet altijd beter
op gekregen door de “Arabische
lente”,’ schrijven ze. Bepaald niet
altijd. De Piratenpartij meldt alleen dat homo’s ook bloed moeten
mogen doneren en daar hebben ze
groot gelijk in. Overigens is alleen
het CDA hier nog tegen, dus dat is
weinig onderscheidend.
Alle overige deelnemende partijen vinden de acceptatie van LHBT’s
hartstikke belangrijk.
Ze onderschrijven dan
ook netjes stellingen
die daarnaar verwijzen. Als het gaat
om daadwerkelijk
geld en beleid, blijkt
echter dat CDA, VNL
en (in iets mindere mate) VVD al snel afhaken.
Zij willen bijvoorbeeld geen verhoging van het
emancipatiebudget en willen geen stimulering
van Regenbooggemeentebeleid. Die discrepantie
tussen woord en daad valt extra op bij passages
over scholen. Alle partijen vinden dat LHBT-acceptatie op scholen moet worden bevorderd,
maar als dat concreet wordt in de vorm van
genderneutrale wc’s, dan passen CDA, VNL, VVD
en D66. Transgender mensen kunnen op weinig
sympathie van rechts rekenen: CDA, VNL, VVD
en 50plus willen bijvoorbeeld vasthouden aan
officiële geslachtsregistratie en zijn tegen een
transitieverlof.
Tot slot valt op dat CDA, VNL, VVD en PvdA
tegen het vergoeden van PrEP voor risicogroepen
zijn. Zij vinden het daarmee prima dat er elk jaar
zo’n duizend mensen, voornamelijk homomannen, een hiv-diagnose krijgen.
De samenvatting is kort en krachtig: houd je
van homo’s, dan stem je Artikel1, GroenLinks,
Partij voor de Dieren of SP. Vind je genderneutrale wc’s onbelangrijk, dan kan D66 ook. ↙

Vier partijen vallen af,
dat schiet lekker op
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Beloftes, beloftes,
beloftes

Tuurlijk, als betrokken student stem je op 15 maart in het landsbelang.
Maar we kunnen ons ook voorstellen dat je deze keer helemaal voor
jezelf gaat bij de verkiezingen. Dus als je goedkoper wil studeren, zelf
wel bepaalt hoe je onderwijs wordt georganiseerd en ook nog een beetje
betaalbaar wilt wonen, helpt Folia je op weg. Alvast één waarschuwing:
het zijn beloftes. Van politici.
illustraties Bob van Toor
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N

og een disclaimer vooraf:
hoe belangrijk we het
stemrecht ook vinden,
als je op 15 maart hoopt de ultiem
beredeneerde keuze te maken:
het maakt voor jou als student
weinig verschil welk hokje je
rood kleurt. We leven namelijk
in een door coalities geregeerd
land. Na de verkiezingen zijn de
meeste politici weer vooral met
zichzelf bezig, en met de vraag
wie de meeste macht krijgt. We
kunnen ons de laatste keer niet
herinneren dat een studenten- of
onderwijsthema tot een hard
onderhandelingspunt werd verheven in de formatietijd.
We hebben de verkiezingsprogramma’s daarom gecheckt
op concrete, directe maatregelen.
Voorstellen die jou als student
kunnen raken. De idealistische
vergezichten en miljardenbeloftes
die verschillende partijen hebben
gedaan omtrent onderwijs en
wetenschap hebben we buiten
beschouwing gelaten.
Om maar met de deur in huis
te vallen: bij de Socialistische
Partij ben je denken wij het beste
af. We kenden de SP (en Kamerlid
Jasper van Dijk) al wat langer als
studentvriendelijk, maar toch.
D66 en GroenLinks denken ook
flink met de studenten mee.

Leenstelsel
D66 en GroenLinks? Die
stemden toch in november 2014
in de Tweede Kamer vóór het
leenstelsel? Klopt, dat gold ook
voor de fracties van VVD en
PvdA. De basisbeurs werd toen
zoals bekend afgeschaft, en zo
loop je als uitwonende student
tegenwoordig maandelijks meer
dan 260 euro mis.
Wat we maar willen zeggen: je
kunt dit soort zaken ook anders
bekijken: acties zeggen meer dan
woorden (of verkiezingsbeloftes).

SP, CDA, PVV*1, ChristenUnie,
SGP, VNL en de Partij voor de
Dieren stemden tegen het leenstelsel. Over hoe het leenstelsel op
de lange termijn uitpakt valt veel
te zeggen, maar daar gaat het ons
nu niet om.

Basisbeurs
Als je de hoop hebt dat je de
basisbeurs weer terugkrijgt, zou
je kunnen stemmen op de Partij
voor de Dieren, de Onderne
merspartij, Artikel 1, Forum
voor Democratie, 50PLUS, de

Bij de SP
ben je
volgens
ons als
student
het beste af

ChristenUnie en – niet geheel
onverwacht – de SP. Wij zien hier
niet snel een Kamermeerderheid
uitkomen, maar dan weet je dat.
Het CDA*2 voelt ook wel iets
voor het reanimeren van de
basisbeurs, maar zegt er nadrukkelijk bij dat het alleen voor de
bachelor-fase geldt.
DENK zegt een ‘inkomensafhankelijke’ basisbeurs voor
bachelor- én masterstudenten
in te willen voeren. Let op, je
ouders mogen dan samen niet
meer dan 75.000 euro bruto per
jaar verdienen.

1: Echt, we
hebben ons best
gedaan. Maar
de PVV, straks
waarschijnlijk
de grootste partij,
heeft bijna niets
over onderwijs in
hun programma
opgenomen. Dat
hele programma
past ook op één
A4-tje, dus dat is
niet zo gek.
3: De ChristenUnie heeft een
ander voorstel
om het studenten
financieel
makkelijker te
maken, een soort
‘heitje voor een
karweitje’: vervul
als student je
maatschappelijke
dienstplicht en als
beloning verlaagt
de overheid je studieschuld. Klinkt
te mooi om waar
te zijn? Dat is het
waarschijnlijk
ook: hier lijkt geen
Kamermeerderheid voor. En die
maatschappelijke
dienstplicht (ook
gewenst door het
CDA) is er ook
nog lang niet.

2: CDA en
ChristenUnie
flirten beide met
de student door de
basisbeurs weer
op de agenda te
zetten. Gek genoeg
zeggen ze tegelijkertijd dat de 800
miljoen euro die
verdiend is met
het afschaffen van
diezelfde beurs,
wel naar het hoger
onderwijs moet.
Niet helemaal
duidelijk is hoe.

Aanvullende beurzen
Wat doen partijen als het je, fysiek
of financieel, niet zo meezit? Er
bestaat al een aanvullende beurs
voor studenten uit zogeheten
‘kansarme gezinnen’. Groen
Links en SP willen dat die
beurs wordt verhoogd. De SGP
verruimt het begrip kansarm, en
stelt voor dat ook studenten uit
gezinnen met een middeninkomen hier een beroep op kunnen
doen. Ook wil die partij dat de
kinderbijslag behouden blijft voor
ouders van studenten die voor
hun achttiende gaan
studeren.*3
PvdA en GroenLinks willen
dat er ook een aanvullende beurs
komt voor studenten met een
functiebeperking.
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Collegegeld
Echt geld scheelt het jou – of
je ouders – natuurlijk als het
wettelijk vastgestelde collegegeld
zou worden verlaagd. Er is maar
één partij die zich daar aan waagt,
en dat is GroenLinks. Jesse
Klaver en vrienden stellen dat het
reguliere collegegeld moet worden
gehalveerd*4.
Net als de PvdA en Chris
tenUnie wil GroenLinks hoe
dan ook dat de hoogte van het
collegegeld wordt ‘begrensd’.
De afgelopen jaren steeg het
collegegeld met honderden euro’s,
en misschien ben je het met deze
partijen eens dat daar een einde
aan moet komen.

Kosten tweede studie
Als je na afronding van je huidige
studie nóg een studie wilt doen,
moet je daar aan de UvA vaak
9.000 euro per jaar voor aftikken.
Bij sommige opleidingen, zoals
tandheelkunde, betaal je zelfs
25.000 euro. Aan de HvA is dat
4.611,83 euro.
Een aantal partijen wil af van
dit hogere tarief. D66, SP en
PvdA*5 willen dat een tweede
studie evenveel kost als een eerste
studie. GroenLinks en Chris
tenUnie willen een wettelijk
maximum voor het collegegeld
voor een tweede studie, zodat die
weer ‘betaalbaar’ wordt.

Ov-kaart
Studeren blijft een dure grap. Nog
een geluk dat je een deel van de
week gratis kunt reizen met je
ov-kaart. Vóór de invoering van het
leenstelsel leek het erop dat die in
de prullenbak zou verdwijnen. Daar
was zelfs een Kamermeerderheid
voor, maar met het invoeren van het
leenstelsel vonden enkele partijen
blijkbaar dat de student al genoeg
was gepakt.
CDA, ChristenUnie en D66

4: Het Centraal
Planbureau
(CPB) heeft zoals
gewoonlijk verkiezingsprogramma’s
doorgerekend.
Daaruit blijkt dat
in het programma
van GroenLinks slechts een
verlaging van het
collegegeld met een
kwart haalbaar
is, en niet met de
helft. (Zie ook het
grote interview
met Daniel Mügge
op pagina 24 over
het CPB.)

5: Sinds kort
kun je op de site
watstemthetparlement.nl
terugzoeken wat
het parlement heeft
gestemd. Toen de
SP april vorig
jaar samen met
D66 in de Tweede
Kamer een motie
indiende om het
collegegeld voor
een tweede studie
gelijk te trekken
met het reguliere
collegegeld,
stemde de PvdA
tegen. De motie
haalde het mede
hierdoor niet.

beloven dat jij je ov-kaart ook in de
toekomst mag houden. De Christen
Unie is zuiniger, en beperkt de duur
van de ov-studentenkaart tot
de nominale
studieduur
en schaft de
ov-vergoeding
voor studenten
in het buitenland
af.
D66 daarentegen is ruimhartiger en wil juist dat studenten
niet meer hoeven te kiezen of ze
doordeweeks of in het weekend gratis reizen. Dat kost naar schatting
200 miljoen euro – geen goed idee,
zeggen CDA, VVD en SP.

Selectie aan de poort
Aangekomen op pakweg Roeters
eiland of de Amstelcampus, wil je
niet voor een dichte deur komen te
staan, zeker niet met als argument
dat je niet goed genoeg bent. VNL
(de partij van Jan Roos) wil selectie
aan de poort, net als Forum voor
Democratie (Thierry Baudet), die
zelfs ‘strengere selectie’ wil. De
PVV heeft geen problemen met
selectie. CDA en VVD lijken voorlopig alles bij het oude te laten.
Dat is anders bij de progressievere partijen. GroenLinks wil
juist dat selectie aan de poort op
universiteiten en hogescholen
helemaal verdwijnt, net als de SP
dat wil. (Alleen bij uitzonderingen
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OP NAAR DE
ARBEIDSMARKT?
Zo. Afstuderen dit jaar, of ben je
al afgestudeerd? Dan geldt veel op
deze pagina’s waarschijnlijk niet
(meer) voor jou en kun je aan het
werk. Maar wat willen de partijen
met de arbeidsmarkt? De belangrijkste punten, in vogelvlucht.
BIJBAANTJE Eerst nog even de
huidige studenten: PvdA, SP en
GroenLinks willen het minimumjeugdloon afschaffen vanaf 18 jaar.
Goed nieuws als je al een bijbaantje hebt, want dan verdien je straks
iets meer. Slecht nieuws als je een
baantje zoekt, want het CPB heeft
berekend dat het aantal studentenbanen waarschijnlijk afneemt
door deze maatregel.
FLEXCONTRACTEN Ben je klaar
met studeren? Dan is de kans dat
je bij je nieuwe baan een tijdelijk
contract krijgt bijna 100 procent.

Werkgevers zijn voorzichtig met
het uitdelen van vaste contracten,
omdat ze je dan moeilijker kunnen
ontslaan en je door moeten betalen bij ziekte.
Een flexcontract biedt geen
zekerheid op werk, waardoor je
bijvoorbeeld moeilijk een huis kunt
kopen. Flexwerkers worden over
het algemeen lager betaald dan
vaste medewerkers en er wordt
ook minder in hun ontwikkeling
geïnvesteerd.
Daarom willen alle grote partijen het verschil tussen flex- en
vaste contracten verkleinen. D66
wil bijvoorbeeld de flexcontracten
helemaal afschaffen en het makkelijker maken om mensen met
vaste contracten te ontslaan. VVD,
GroenLinks, ChristenUnie en CDA
vergroten het aantal en de duur
van de flexcontracten juist. Veel
partijen verkleinen het risico dat
werkgevers lopen als hun werknemer ziek wordt, waardoor zij meer
geneigd zijn om mensen in vaste
dienst te nemen.

NIET IN LOONDIENST?
Dan ga je waarschijnlijk als zogeheten ZZP’er aan de slag en dan
heb je bijna nergens zekerheid over.
Daar willen alle grote partijen, behalve VVD en SP, iets aan doen. Zij
komen met vrijwillige of verplichte
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioensopbouw.
WERKGELEGENHEID
De PvdA, SP, GroenLinks en CDA
zorgen op de korte termijn voor
meer banen, vooral bij de overheid
en in de zorg.
Op de lange termijn creëren
de VVD (lagere bijstand en lager
minimumloon), D66, GroenLinks en
PvdA het meeste werk.
De grootste verliezers als het
gaat om structurele werkgelegenheid zijn de SP (hogere bijstand en
minimumloon) en de Vrijzinnige
Partij (basisinkomen).
De PVV, 50Plus en de Partij voor
de Dieren hebben hun plannen niet
laten doorrekenen door het CPB.
Tekst Daniël Rommens
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zoals het conservatorium of geneeskundestudies mag die volgens
GroenLinks blijven bestaan.)
De PvdA zei vorig jaar in de
Tweede Kamer dat selectie ‘niet
moet doorslaan’*6, en D66 wil
selectie aan de poort verbieden
voor de masterfase, mede omdat
hierdoor vooral allochtonen worden benadeeld.

Kleine studies
Het lijkt alweer heel lang en heel
veel commissies geleden, maar
de Maagdenhuisbezetters aan
de UvA kwamen onder meer op
voor de kleine opleidingen, zoals
Hebreeuws, Nieuwgrieks en
Scandinavische talen die dreigden
te worden afgeschaft. Dit thema
speelt heel zijdelings een rol
in de verkiezingsprogramma’s.
GroenLinks wil dat ze zoveel
mogelijk ‘worden gekoesterd’. De
ChristenUnie zegt de geesteswetenschappen en kleine talen te
willen beschermen.*7
D66-leider Pechtold noemt de
kleine studies ‘belangrijk voor de
beschaving’. De SGP zegt in haar
programma dat ze de geesteswetenschappen belangrijk vindt, en
dat er meer van het beschikbare
onderzoeksgeld naar toe moet.
Het CDA houdt het vager: ‘er
moet ruimte blijven voor kleine
studies en specialistische vakgebieden’.

Bindend studieadvies
Als je dan een plekje op je
studie hebt veroverd kun je nog
sneuvelen door het bindend
studieadvies. Onterecht, vindt een
aantal partijen. GroenLinks wil
er daarom vanaf. D66 vindt dat
bij het advies niet alleen naar het
aantal studiepunten moet worden
gekeken. De partij wil sowieso
stoppen met het experiment om
een bindend studieadvies in het
tweede of derde jaar te geven.*8

6: Nog maar een
keer watstemthetparlement.nl. De
SP diende in april
vorig jaar samen
met D66 in de
Tweede Kamer
meerdere moties
in, ook over het tegengaan van selectie aan de poort bij
masteropleidingen.
Ze sneuvelden,
regeringspartijen
PvdA en VVD
stemden tegen.

7: Dit raakt de
UvA of HvA
minder, maar de
ChristenUnie
is selectief als het
gaat om bieden
van bescherming.
Net als de VVD
wil de ChristenUnie dat de
instroom van
kunstopleidingen
met maar liefst 50
procent afneemt.

8: Minister Bussemaker van Onderwijs (PvdA) liet
onlangs al weten
dat universiteiten
en hogescholen
alleen een bindend
studieadvies in het
eerste jaar mogen
geven. Hoe dan
ook einde experiment, zo lijkt het.

Kamernood
Je weet dit als Amsterdamse student als geen ander: de kamernood
is in de hoofdstad al jaren nijpend.
Volgens onderzoek van studentenvakbond Lsvb betaal jij gemiddeld
160 euro te veel voor je kamer.
Studentenhuisvester Duwo stelt dat
in Amsterdam in 2021 een tekort
van 16.000 kamers zal zijn.
Eén keer deze vraag dan: en wat
doet Den Haag?
GroenLinks wil dat de
leegstaande gebouwen worden
omgebouwd tot betaalbare huurwoningen – zoals studentenwoningen.
Ook moet volgens die partij het
kraakverbod worden afgeschaft;

GroenLinks:
stop met
bindend
studieadvies

studenten kunnen dan desnoods zelf
een leegstaand pand gaan bewonen.
D66 wil dat anders aanpakken.
De overheid moet ‘met studentensteden afspraken maken om
meer studentenhuisvesting bij
te bouwen’. De PvdA wil simpel
gezegd dat er meer kamers worden
gebouwd, en dat gemeenten hier
het voortouw in nemen door bijvoorbeeld lege kantoorpanden aan
te wijzen. Ook de Piratenpartij, de
SGP en de SP zijn hier voor.
De SP gaat veel verder – nog
een bewijs van de grote betrokkenheid bij studenten van deze
partij – en zegt dat ook leegstaande
winkels en scholen moeten worden
omgebouwd tot woning. Ook wil
de SP huurverlagingen voor ‘alle
huurders’ en meer huurbescherming voor studenten zodat ze niet
te veel betalen.
Het is geen stemadvies, maar
de SP is volgens ons onbetwist de
studentenkampioen van de komende verkiezingen – de partij staat
overigens op verlies in de meeste
peilingen. ↙
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THOMAS
VAN A ALTEN
All-inclusive democratie
O

nlangs ontwierp de redactie van maandblad Vrij Nederland een verkiezingstest. Het was een soort toets die je zou moeten maken vóór je het rode
potlood beroerde in het stemhokje. Ik heb vaker met die gedachte gespeeld;
dat je eerst drie lijsttrekkers moest herkennen, het standpunt bij de juiste
partij, enzovoort. Als een filter voor ‘zomaar’-stemmers. Alleen de test van Vrij
Nederland ging nog een laag dieper, en op zo’n manier dat je bijna bode in de
Tweede Kamer zou moeten zijn om alle vragen juist te beantwoorden. Vragen
over staatsinrichting, ministeriële verantwoordelijkheid, namen van verantwoordelijke kopstukken in Europa. U voelt hem al aankomen: ik haalde de toets niet.
Knap gedaan van Vrij Nederland. Ik moest mijn huiswerk beter doen!
Een feitje dat niet in de test voorbijkwam, maar mij nog altijd verwart: Europeanen die hier wonen en hier
belasting betalen (toch het
ijkpunt van beschaving, niet
waar?) mogen niet stemmen bij de Tweedekamerverkiezingen. Maar als je als
pensionado je dagen slijt in
een tropisch of mediterraan
oord – of voor mijn part juist
in het Kaukasusgebergte – dan mag je dus wél stemmen. Het argument kan ik
me voorstellen; beslissingen op landelijk niveau hebben vaak gevolgen voor een
langere termijn. Dus als de Vlaamse gaai is gevlogen, zitten wij mooi met de
uitwerking van zijn stem.
Zelf ben ik voorstander van de volgende keuze (vaker varianten ervan gehoord in de koffiekamer en op feestjes trouwens): of u behoudt uw kiesrecht, of
u levert het recht in en dan mag u rondom elke verkiezing een weekje naar een
all-inclusive resort – ja, ook bij te vroeg gevallen kabinetten.
Zullen we hier een referendum over organiseren? En kan het CPB misschien
doorrekenen wat dit kost (en oplevert voor de economie ter plaatse!)? Fijn. ↙

Dat je eerst drie lijsttrekkers
moest herkennen, als een filter
voor ‘zomaar’-stemmers
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De zwevende student Wat stem jij?
ELIZA CARAPETA (20), vierdejaars sociaal psychologische
hulpverlening HvA
‘Ik twijfel tussen DENK en de PvdA. Vorige keer heb ik PvdA gestemd,
maar ze hebben afgelopen jaren niet waargemaakt wat ze hadden beloofd. Ik heb even geen voorbeeld, maar ze hebben mijn vertrouwen een
beetje verloren. Daarom ga ik denk ik voor DENK. Ik ben Portugees, dat
speelt zeker ook een rol. DENK denkt ook aan de allochtonen in Nederland, dat is goed, want die worden nu vaak onder het tapijt geschoven.
Of juist heel erg expliciet uitvergroot van: kijk nou wat zij weer doen! Dat
vind ik niet eerlijk.’

DAAN BLANKERT (19), eerstejaars sociale geografie en planologie UvA
‘Het is de eerste keer dat ik mag stemmen en ik neig naar het CDA,
omdat het als winnaar bij de stemwijzer uit de bus kwam. Ik heb ook vertrouwen in Sybrand Buma en zie hem zeker als premier. Volgens mij heeft
het CDA ook goede kansen om te regeren. De andere partij die misschien
mijn stem krijgt is D66, wederom gebaseerd op de stemwijzer. Pechtold
zie ik ook wel als een goede leider. Ik heb zondag een stukje van het
RTL-debat gekeken, maar ik vond niet dat er een duidelijke winnaar was.
Ik vond het redelijk in evenwicht. Gelukkig hoef ik nu nog geen beslissing
te nemen, ik kijk het de komende weken nog even aan.’

JOHAN EG (20), Product Design HvA
‘Ik twijfel tussen D66 en GroenLinks. Ze zetten zich beide in voor studenten en beter onderwijs. Eigenlijk zou ik gewoon voor D66 gaan, maar
Jesse Klaver spreekt me aan, hij liet me toch weer twijfelen. Ik zie hem
wel als premier. Hij is enthousiast en ik geloof hem. Bovendien is hij jong,
dat vind ik belangrijk. Dat GroenLinks zich inzet voor het milieu is heel
belangrijk, want er moet echt iets gedaan worden op het gebied van
klimaatverandering. Wanneer ik de knoop ga doorhakken weet ik nu nog
niet, ik wil me eerst nog eens goed in de materie verdiepen.’

JOERI VAN ETTEN (24), master theoretische natuurkunde UvA
‘Ik ben het niet eens met het politieke systeem; het liefst zou ik niet gaan
stemmen. Maar daardoor zou ik me verlagen tot het niveau van mensen
die het allemaal niets kan schelen, en dat wil ik ook weer niet: ik ben juist
heel erg betrokken. Dat politici compromissen sluiten vind ik niet erg,
maar wél dat erover wordt gelogen. En dat heel veel dingen worden gezegd die niet uitvoerbaar zijn. Als ik wel ga stemmen, vind ik de partijen
interessant die serieus het basisinkomensverhaal overwegen: voordat ik
kan zeggen dat ik dat systeem niet vind werken, zou ik willen zien hoe
het gaat.’
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LUCAS VAN STRAALEN (19), tweedejaars politicologie UvA
‘Ik twijfel tussen D66 en een partij wat meer rechts daarvan, die ik liever
niet wil noemen. Het is niet de PVV hoor, maar wel een partij waar je
bij mijn studie op aangekeken wordt. Er heerst hier duidelijk een links
klimaat. De reden waarom ik twijfel is de kwestie omtrent Europa. Als je
op rechts stemt betekent dat al gauw dat je anti-Europees stemt en daar
ben ik nog niet helemaal over uit. Het is me nog onduidelijk waar het anti-Europese gedachtengoed heengaat. Ik vind het te gevaarlijk om daar
zomaar tegen te zeggen: we kappen ermee!’

JIREMY ROMBLEY (21), Aviation Studies HvA
‘Gelijkheid is voor mij het belangrijkste onderwerp. Ik vind dat we sociaal
moeten zijn, niet nationalistisch en wil graag in een land leven waar iedereen welkom is. Momenteel neig ik een beetje naar D66. Ik kom van de
Antillen en D66 is de enige partij die zich inzet voor de mensen daar. We
hebben veel problemen met de overheid, maar de meeste politieke partijen lijken dat niet belangrijk te vinden. D66 wel. Ik heb niet idee dat de
verkiezingen hier erg leven onder studenten. We hebben het er nauwelijks
over, dat vind ik wel een beetje raar.’

DICTUS VERMEER (35), eerstejaars deeltijd Pabostudent
‘Als je naar mijn studie kijkt, kun je het waarschijnlijk wel raden: ik
stem op D66. Zij maken prioriteit van het onderwijs: kleinere klassen,
vernieuwing van het stelsel, dat zijn mijn voornaamste redenen. Ik heb
vaker op D66 gestemd, maar ook GroenLinks. Het is altijd tussen die
twee gegaan bij mij. Mijn gedroomde premier is Alexander Pechtold.
Ik heb persoonlijk vertrouwen in hem en vind hem altijd een goede
vertegenwoordiger geweest. Wat er absoluut niet mag gebeuren? Dat de
PVV de grootste wordt.’

ERIK OEGEMA (21), Game Development HvA
‘Ik ga voor de Piratenpartij omdat dat de enige partij is die zich druk maakt
over privacy en burgerrechten. Ze willen ook als enige de banken volledig
hervormen. Als het aan hen ligt, worden betaalbanken gescheiden van
spaarbanken. Daardoor krijg je een veel stabielere constructie dan we nu
hebben. Dat verkleint de kans op een nieuwe crisis. Ik vind het jammer dat
de Piratenpartij zo weinig aandacht krijgt, ze staan er in de peilingen dan
ook niet goed voor. Maar ze hebben wel een zetel in Amsterdam-West. Ik zie
ook dat steeds meer mensen erop gaan stemmen en het nut ervan inzien,
dus ik heb op zich wel hoop. Ik denk niet dat het een weggegooide stem is.’

tekst en foto's Lennart Bolwijn en Steffi Weber
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Lijst UvA-HvA Campagne op de campus

GEEN PEIL,
WEINIG KANS,
VEEL FLYEREN
tekst Steffi Weber en Dirk Wolthekker
foto Mats van Soolingen

Al weken aan het zweven? Geen gek idee om te stemmen op een kandidaat met een UvAof HvA-achtergrond. We gaan flyeren voor GeenPeil met UvA-student Damiaan Reijnaers,
en stellen de andere kandidaten van de universiteit en hogeschool aan je voor.

Z

ijn huisgenoot kan het amper geloven als hij
Damiaan Reijnaers tegenkomt in de kantine van
het Science Park. ‘Het leeft!’ roept hij verbaasd en
slaat Reijnaers vriendschappelijk op de schouder. ‘Ben
je überhaupt ooit thuis geweest sinds je verhuizing?’ ‘Ja
hoor, één of twee keer,’ grapt Reijnaers terug. Het klopt
wel, geeft hij even later toe. ‘Ik ben er vrijwel nooit.’
Reijnaers hád al een druk leven. Hij reist veel en werkt
naast zijn studie kunstmatige intelligentie als software developer, en nu wil hij ook nog eens de Tweede Kamer in. Hij
staat als nummer vier op de kandidatenlijst van GeenPeil,
de partij van Jan Dijkgraaf, voortgekomen uit de groep
mensen die het Oekraïne-referendum heeft opgezet.

Lek
Sinds enkele weken besteedt Reijnaers iedere vrije minuut
aan campagnevoeren. Vandaag deelt hij flyers uit bij de

bushalte voor het Science Park. ‘Je wilt dus anarchie?’
vraagt een man. Met gefronste wenkbrauwen kijkt hij
eerst naar de flyer in zijn hand en dan naar de student
voor hem. Reijnaers, tenger in zijn veel te grote, zware
schoenen en een nog grotere bril kijkt met een scheve
grijns naar hem omhoog. ‘Nee hoor,’ zegt hij, kort voordat de man in de bus stapt. ‘Achterop de flyer staan mijn
contactgegevens, mailt u mij gerust met al uw vragen,
dan leg ik het graag uit!’
Reijnaers is een opvallende verschijning met een dito
levensloop. Op zijn dertiende ontdekte hij een veiligheidslek in Hyves, op zijn zeventiende haalde hij het NOS journaal toen hij binnen 24 uur 30.000 Twitteraccounts had
gehackt om aandacht te vragen aan de onzorgvuldigheid
waarmee mensen omgaan met hun social media-accounts. Nu is hij, met 21 jaar, een van de jongste Tweede
Kamerkandidaten van deze verkiezingen.
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‘Zal ik nog meer flyers uitdelen?’ vraagt hij na een kleine
tien minuten. ‘We kunnen ook koffie gaan drinken.’
Reijnaers geeft het eerlijk toe: flyeren doet hij vandaag
vooral omdat Folia erbij is. Normaal flyert hij alleen op
rustige momenten, bijvoorbeeld in de trein, maar liever
voert hij op wat creatievere manier campagne, via
ludieke acties bijvoorbeeld. Zoals onlangs in Breda, waar
hij publiekelijk nepwiet verkocht om aandacht te vragen
voor het scheve drugsbeleid. Niet omdat hij dat zelf wil,
zijn eigen mening doet er namelijk niet toe, zegt hij. ‘Ik
ben het land ingetrokken en heb mensen gevraagd wat
ze nou echt willen veranderen. Een jongen zei: het drugsbeleid. Vandaar dat we dit gingen doen.’

Referendum
GeenPeil heeft zelf geen standpunten, maar wil haar
leden per onderwerp via een online-mini-referendum

laten stemmen, een idee dat Reijnaers twee jaar geleden
zelf ook al had. ‘Het kan gewoon beter dan ons huidige
partijensysteem. Niemand is het voor honderd procent
eens met een partij, je moet er toch van alles bijnemen
waar je het eigenlijk niet mee eens bent. Dat was in
negentienhonderd zoveel misschien het best mogelijke
systeem, maar nu hebben we de technologie om het te
verbeteren,’ zegt de UvA-student.
Hij is ervan overtuigd dat over dertig jaar dit systeem
‘ergens ter wereld’ is ingevoerd.
Wat de verkiezingen betreft is hij realistisch: ‘De kans
dat ik het níet word is groter dan de kans dat het wel
lukt,’ zegt hij. Toch gaat hij er tot 15 maart helemaal
voor. De stem van zijn huisgenoot heeft hij in ieder
geval. ‘Het is een hartstikke leuke gozer, recht voor zijn
raap,’ zegt die. ‘Laat hem maar lekker naar Den Haag
gaan, dan heb ik het huis nog wat langer voor mezelf.’ ↙
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Lijst UvA-HvA Onze kandidaten
BRAM BUSKOOP (21)
SP (29e plaats)
Aan de HvA: student HvA Lerarenopleiding Maatschappijleer en lid van
de medezeggenschapraad
‘Bijna alle partijen hielpen het kabinet Rutte-Asscher de afgelopen jaren te
bezuinigen op de mensen die het minst hebben, terwijl ze cadeautjes uitdeelden aan de allerrijksten. Ik wil dat we in plaats daarvan weer gaan investeren
in de hele samenleving. Investeren in toegankelijk onderwijs, duurzame energie, betere zorg, hogere lonen en lagere huren.’
EWALD ENGELEN (54)
PARTIJ VOOR DE DIEREN (10 e plaats)
Aan de UvA: hoogleraar financiële geografie
‘Als ik premier zou zijn zou ik op twee cruciale punten inzetten: de ontschulding, dat wil zeggen de afbouw van de enorme hypothecaire schuldenberg en
het fiscaal systeem dat deze schuldenberg mogelijk maakt. Daarnaast wil ik
me met mijn partij inzetten voor een ecologische transitie, want op het gebied van groene energie is Nederland hekkensluiter in de EU.’ (interview Café
Weltschmerz, YouTube)
JORAN TIBOR DE JONG (19)
PIRATENPARTIJ (16e plaats)
Aan de HvA: student bestuurskunde & overheidsmanagement
‘Ik wil dat er meer ambtenaren in de politiek komen. Wie aan “de” ambtenaar
denkt, denkt vaak direct aan vastgeroeste en stroperige systemen, het exact
navolgen van regels en een gebrek aan inzicht en creativiteit. Maar bureaucratie zorgt juist voor een standvastig systeem van check en balans waar
feiten van fictie worden gescheiden.’ (op piratenpartij.nl)

RIA DE KORTE-VERHOEF (58)
CDA (35e plaats)
Aan de HvA: onderzoeker en docent verpleegkunde
‘Ik sta pal voor betere zorg. Dat betekent minder bureaucratie en regels. Geef
meer tijd en vertrouwen aan zorgprofessionals aan het bed om hun werk
goed te doen. Kortom, ik wil waardige zorg en kom op voor verpleegkundigen.
Daarnaast wil ik een senior-vriendelijk land en het Groene Hart behouden.’
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YERNAZ RAMAUTARSING (29)
FORUM VOOR DEMOCRATIE (9e plaats)
Aan de UvA: oud-student politicologie, oprichter Facebook-pagina
‘Linkse Indoctrinatie op mijn Universiteit’ tijdens zijn studie
‘Ik sta op de lijst voor FvD omdat ik geloof in de noodzakelijkheid van directe
democratie, een kleinere overheid en soevereiniteit. Eenmaal werkzaam in de
Tweede Kamer zal ik me bezighouden met sanering van de NPO en de neutraliteit van onze universiteiten.’

GLORIA WEKKER (66)
ARTIKEL 1 (19e en een-na-laatste plaats)
Aan de UvA: voorzitter van de Commissie Diversiteit
‘De idealen van Artikel 1 spreken mij zeer aan: gelijkheid, solidariteit, eerlijkheid en rechtvaardigheid. De lijst is een afspiegeling van de samenleving:
mannen, vrouwen, wit, zwart en alles daartussenin en in verschillende seksuele posities. Het is de eerste partij met een zwarte vrouwelijke lijsttrekker
in Europa.’

LISA WESTERVELD (35)
GROENLINKS (13e plaats)
Aan de UvA: voorzitter van de commissie Democratisering &
Decentralisering
‘Ik zou me in de Tweede Kamer willen inzetten voor meer kansengelijkheid in
het onderwijs. Afkomst bepaalt nog steeds voor een deel waar mensen terechtkomen. Anno 2017! En ik zou beter willen luisteren naar de mensen in en
voor de klas, dan wel de collegezaal. Docenten en studenten weten het beste
wat goed onderwijs is en wat daar voor nodig is.’
STEFAN WIRKEN (24)
D66 (46e plaats)
Aan de UvA: masterstudent staats- en bestuursrecht
‘We moeten werken aan kansen voor iedereen. Aan een samenleving met
goed werk, persoonlijke zorg en het allerbeste onderwijs. Ik wil met mijn partij
die verantwoordelijkheid nemen en niet meegaan in de negativiteit van het
populisme. Ik ga uit van een optimistisch Nederland en wil investeren om het
nog beter te maken.’
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INGEZONDEN MEDEDELING

ONDERZOEKER
ONDERWIJSCOÖRDINATOR
FOTOGRAAF
WEBDEVELOPER

WERKEN BIJ ASVA
De ASVA studentenunie strijdt voor de belangen van de Amsterdamse student. ASVA
biedt je een bijbaan met veel vrijheid waar je relevante ervaring opdoet, bijdraagt
aan een goede zaak, en een leuke werksfeer hebt. Ben jij nieuwsgierig naar ASVA en
wil jij je voor ons komen inzetten, kijk dan op www.asva.nl/vacatures.
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LINDA VAN
DER POL
Pinguïnparade
E

r vormt zich een file voor de wasstraat. Uit een van de wagens komt metalmuziek, de eigenaar hapt achter zijn stuur een gebakje weg. Onafhankelijkheidsdag, een uitstekende gelegenheid om de auto een beurt te geven.
Zojuist is de vlag gehesen. Politici en studentbestuurders maken zich
langzaam los van het pleintje, enkele veteranen en gezinnen met kinderen
blijven hangen.
Geen bombarie, geen overdaad. Gedesillusioneerd duik ik een café in. Met
de val van de Sovjet-Unie in 1991 ligt de tweede onafhankelijkheid voor veel
inwoners nog vers in het geheugen, het nationale epos Kalevipoeg is gemeengoed en iedere student kent een stuk of wat patriottistische liederen uit z’n
hoofd – aan vaderlandsliefde geen gebrek, toch slaapt de stad vandaag.
De jongen naast me aan de toog knikt. Hij voelt zich altijd Est, waarom zou
hij z’n wang schminken? Een
paar pinten om het te vieren,
da’s genoeg. Hij stelt zichzelf
voor als Hanno.
Op een televisietje volgen we
de viering in hoofdstad Tallinn. Tussen het lurken aan z’n
e-sigaret door vertaalt Hanno
de speech van president Kersti
Kaljulaid. Burgerschap en integratie, onderwerpen die ook hier domineren.
Legervoertuigen rijden het Vrijheidsplein op. Die militaire parade hoeft van
Hanno niet. Het leger moest maar eens afgeschaft: de dienstplicht voorop,
zoals in de rest van Europa.
Ja, knik ik, die werd in Nederland twintig jaar geleden al buiten werking
gesteld. Maar in christelijke en sociaaldemocratische hoek staat herinvoering
op de agenda: ten behoeve van de veiligheid en datzelfde burgerschap moeten
jongeren aan de slag voor defensie, de zorg of het onderwijs.
Een tijdlang blijft Hanno rookwolkjes blazen en zijn hoofd schudden. Op tv
begint de zogenaamde pinguïnparade: president Kaljulaid schudt handjes van
genodigden, een fashionevenement in de categorie prinsjesdag.
Ik vertel over het immense stemformulier in mijn brievenbus, dat een dezer
dagen over de post terug moet naar den Haag – het moet binnen zijn voor mijn
landgenoten naar de stembus gaan.
Hanno glijdt van zijn stoel. In de rij voor de wasstraat, à la. Maar stemmen
doen de meeste Esten gewoon thuis, achter de computer. Nederland, schampert hij, bang voor de Russen! ↙

Hij voelt zich altijd Est, waarom
zou hij z’n wang schminken?
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OP CIJFERS
KUN JE NIET
REKENEN
tekst Willem van Ewijk
foto’s Bram Belloni

Om écht weloverwogen je stem te bepalen moet je kijken naar de doorrekeningen
van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau, wordt vaak
gezegd. Maar cijfers zeggen niet alles, waarschuwt UvA-hoogleraar Daniel
Mügge. ‘Er is een groeiende kloof tussen onze ervaringen met de economie en
wat de cijfers zeggen.’
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Daniel Mügge VINDT ANALYSE VAN PARTIJPROGRAMMA’S
OP MILIEU-EFFECTEN EEN GOED BEGIN.
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K

ort na zijn benoeming tot
hoogleraar schreef Daniël Mügge een opiniestuk op financieel
platform Follow the Money. De kop:
‘Verlos ons van de doorrekenfetisj’.
Doorrekeningen die het Centraal
Planbureau (CPB) iedere vier jaar
voor verkiezingsprogramma’s uitvoert, maken dat alles wat zich in
macro-economische termen laat
uitdrukken serieus en belangrijk lijkt.
Terwijl niet-kwantificeerbare thema’s
de kiezer juist aan het hart kunnen
gaan, betoogt hij. ‘Liefde voor de
Hoge Veluwe of het vaderland oogt
dan opeens als symboolpolitiek.’
Het moet in de politiek niet alleen
over de economie gaan, legt Mügge
uit tijdens het interview in filmtheater Kriterion, vlakbij zijn werkplek
op het Roeterseiland. Hij draagt
een verregende grijsblauwe trui, zijn snor is strak
getrimd.
Zelfs al gaat het over
de economie, dan nog
schieten cijfers tekort om
de werkelijkheid weer te
geven. ‘Veel van die cijfers
zijn thermometers die zijn
gemaakt voor de maatschappij van vijftig jaar geleden. Het
werkloosheidscijfer bijvoorbeeld, dat
sluit voor veel mensen niet meer aan
bij de realiteit. Vroeger werkte de
man van acht tot zes. De vrouw bleef
thuis en zorgde voor het huishouden.
Je had een baan voor het leven. Nu
wordt er ge-zzp’t; er wordt geparttimed. Veel Nederlanders hebben
meerdere banen tegelijk.’
De uit Duitsland afkomstige
politiek econoom Mügge bekleedt
sinds een paar maanden de leerstoel
politieke arithmetiek aan de UvA. Hij
is de eerste professor in Nederland
die zich volledig richt op de wereld
achter de politieke cijfertjes.
Hoog tijd. Burgers en politici
wantrouwen cijfers, constateert

Mügge. Kritiek op het vervatten van
de werkelijkheid in diagrammen en
spreadsheets neemt toe. SP, GroenLinks, PVV, D66 en het CDA willen
hun verkiezingsprogramma’s eigenlijk
niet meer laten doorrekenen door
het CPB. ‘Er is veel meer in Nederland
dan alleen economie, koopkracht,
loon en begrotingskosten,’ zei toenmalig PvdA-leider Diederik Samsom
vorig jaar. Mügge snapt de afkeer
van rekenmeesters wel. De wereld
is complexer geworden. ‘Er is een
groeiende kloof tussen onze ervaringen met de economie en wat de
cijfers zeggen.’

Stoppen met die doorrekening dan
maar?
Mügge neemt een slok van zijn thee.
Hij geeft zichzelf de tijd om na te

over identiteit en immigratie. Daar
verandert de doorrekening toch
niets aan?
‘Maar op een gegeven moment komt
er op de voorpagina van een krant
toch een tabel waarmee de politieke
partijen worden gerangschikt naar
de effecten van hun plannen op de
economische groei en de werkloosheid. Onderwerpen als identiteit,
immigratie, klimaatverandering en
gezinspolitiek zie je in die tabel niet
terug.’

Kunnen harde en zachte politiek
niet naast elkaar bestaan?
‘In principe wel. Er is dus ook niets
mis met het doorrekenen zelf. Er zijn
mensen die ontzettend goed hun
best doen om inzicht te krijgen in de
economische plannen van een partij.
Liever dat, dan dat iedereen gewoon maar
wat roept. Maar er
zijn grenzen aan wat
je kunt doorrekenen.’
‘Neem de kinderopvang, die heeft
veel effecten die je
niet kunt doorrekenen. Het vergroot de
kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt. Een conservatieve partij zou
weer actief grootouderschap willen
stimuleren. Als je dat wil, kom je in
een tabel over arbeidsparticipatie
slechter uit de bus. Maar dat grootouders zich meer met de opvoeding
van kinderen gaan bemoeien zie je in
zo’n tabel niet terug. Ik ben dus niet
tegen doorrekeningen, maar ik denk
dat het ons soms op het verkeerde
been zet.’

‘Er zijn grenzen aan
wat je kunt doorrekenen’
denken. ‘Ik heb de indruk dat er te
veel betekenis aan die doorrekeningen wordt gehecht en dat men te
weinig oog heeft voor de negatieve
bijwerkingen. Er wordt een scheiding
aangebracht tussen hard beleid, dat
doorrekenbaar is, en de rest. Maar
als je kijkt wat mensen bezighoudt
dezer dagen, dat zijn dingen die met
cultuur te maken hebben: de Nederlandse identiteit en immigratievraagstukken. Het is gevaarlijk om dat als
een lagere vorm van politiek opzij te
schuiven, want dat voedt een sceptische houding tegen het bestuurlijk
apparaat als geheel: tegen “de elites
in Den Haag”, tegen “de media”.’

In de campagne gaat het nu gewoon

Wie zet wie dan op het verkeerde
been?
Mügge stelt een wedervraag: ‘Wie is
voor zo’n interpretatie verantwoordelijk? We moeten de kracht van cijfers
niet onderschatten. Als je politieke
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beslissingen wilt nemen, heb je wel
een beetje duidelijkheid nodig. Moeten we nou wel of niet meer windmolens bouwen? Je moet het complexe
verhaal met alle verschillende
belangen terug kunnen brengen tot
iets simpels op basis waarvan je de
knoop kunt doorhakken. Dat is de
kracht van cijfers.’
‘Nu met het presidentschap van
Donald Trump de discussie over fake
news is opgelaaid, zou ik misschien
wel kunnen worden weggezet als
the professor of alternative facts,’
zegt Mügge. Hij wil de statistici niet
verketteren als onbetrouwbaar en wil
ook niet naar een feitenvrije politiek.
Toch vindt hij dat we niet klakkeloos
moeten varen op wat autoriteiten als
het CPB en het Centraal Bureau voor
de Statistiek ons laten
zien. Neem de arbeidsmarkt. ‘Afhankelijk van
door welke bril je daar
naar kijkt zie je andere
dingen. In de Verenigde
Staten is het werkloosheidscijfer de afgelopen
jaren gedaald. Obama
heeft dat verkocht als
goed nieuws. Maar er zit een verhaal
achter dat goede nieuws: de participatie op de arbeidsmarkt is ook
ontzettend gedaald, vooral onder
jongeren. Die hebben het opgegeven een baan te zoeken. Je kunt ook
kijken naar welk deel van de bevolking werkt. Het maakt niet uit of
ze niet meer zoeken of dat ze fysiek
niet meer in staat zijn om te werken.
Kijk gewoon naar het totaal van de
bevolking in een bepaalde leeftijdscategorie. Dan kun je ook bekijken
hoe je zoveel mogelijk mensen aan
het werk kunt krijgen. Het zijn twee
verschillende brillen. Het is belangrijk
dat je beseft wat voor onuitgesproken keuzes er in de bril zitten die
je opzet.’

Is dat een politieke keus, als je voor
de ene of de andere bril kiest?
‘Soms wel, soms niet. Als het gaat
om afspraken tussen EU-lidstaten is
men een tijd geleden al overgegaan
op het werkgelegenheidscijfer. Maar
wij zijn als burgers zo gewend om het
over werkloosheidspercentages te
hebben, dat zie je dan ook terug op
de voorpagina van een krant.’

Is dat een kwestie van gewenning?
‘Dat lijkt me wel. We zijn als individuen ook báng voor werkloosheid. Hoe
groot is het percentage van mensen
om me heen die graag een baan
willen, maar geen baan krijgen? Als
het er heel weinig zijn, dan denk je
dat het met jou ook wel goed zal
gaan. Als dat er heel veel zijn denk je
dat je een probleem hebt.’

of het goed of slecht gaat met je
land, en of het regeringsbeleid wel
of niet effectief is. Mügge besloot er
onderzoek naar te doen. ‘Wat meet
het bruto binnenlands product?’
vraagt Mügge retorisch. ‘Productie,’
gaat hij verder. ‘Maar vijftig jaar
geleden kon je dat nog makkelijk meten: gloeilampen, auto’s,
pannen, kopjes. Het was gewoon
stukgoed. Vandaag hebben we het
over de dienstverleningssector. En er
zijn ook dingen die worden geproduceerd waar geld aan wordt verdiend, maar waar geen prijskaartje
aan hangt. Gratis spelletjes op je
mobiel bijvoorbeeld.’
Mügge vindt dat politici en kiezers
dus goed moeten weten waar die
cijfers vandaan komen. ‘Ik heb een
onderzoekslijn opgezet vanuit een
simpele vraag: “Hoezo
meten wij onze economieën zoals we dat
doen?” De Amerikanen
meten hun inflatie
bijvoorbeeld op een
andere manier dan
wij. Overheidsschulden
worden in veel landen
op een andere manier
berekend. Je ziet dat in de loop der
tijd die formules worden aangepast.
Er is geen consensus. Wat is nou de
manier om bbp te berekenen? Of het
werkloosheidscijfer? En er hangt ook
nog veel van af; als je pensioen of
loon geïndexeerd is op het officiële
inflatiecijfer bijvoorbeeld, wil je wel
dat het klopt.
Al toen het bnp zo’n veertig jaar
geleden werd geïntroduceerd was er
kritiek. Mensen wezen op de vaagheid ervan, het was niet duidelijk
hoe je de overheidsproductie moest
meenemen in die bnp-cijfers; moest
de financiële sector er nou in of uit?
Wat moeten we met natuurlijke
energiebronnen?
De kritiek is dus niet nieuw. Ik

‘Er is geen groot rookgordijn
om burgers te misleiden’
Wat hebben we aan de werkloos
heidscijfers in de CPB-door
rekeningen?
‘Volgens het CPB groeit de werkloosheid op de lange termijn bij de VVD
het meest. Maar je kunt moeilijk
zeggen hoe de economie er over tien
jaar uitziet. Het is zo onvoorspelbaar.
Misschien wordt Le Pen president
van Frankrijk en gaat het land dan
uit de euro. Dat heeft ook invloed
op onze werkgelegenheid. Vooral
op de lange termijn pretenderen die
berekeningen een mate van voorspelbaarheid die niet klopt, dat vind
ik echt misleidend.’
De keuze voor formules kan dus grote invloed hebben op je inschatting
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vroeg me af: als de roep om het
aan te passen er is, wat is er dan
aan de hand? Is het dat bepaalde groepen er baat bij hebben?
Als vakbond wil je dat mensen
goed werk hebben, dus maak je
je er hard voor dat alleen mensen
met een fulltime baan hebben als
werkend worden gezien en lobby
je ervoor dat parttime banen niet
meer worden meegenomen.
We spreken met mensen van
over de hele wereld. Bij de Verenigde
Naties bijvoorbeeld, waar ze dikke
handleidingen schrijven over hoe je
het bnp moet berekenen. Wij interviewen mensen bij de OESO en statistische instituten in Europa, de VS
en bij de Wereldbank, om erachter te
komen wie wanneer dit soort keuzes
maakt en waarom.’

CPB heeft bewezen dat je met jouw
partijprogramma de ouderen naait,
of zo. Terwijl daar een heel complex
verhaal achter zit.’

Zijn we niet gewoon verslaafd aan
cijfers?
‘Aan de ene kant wil je af van de
cijfers, maar je komt er niet van af.
Een cijferloos bestuur – in Den Haag,
of aan de UvA en de HvA, of een bedrijf – dat kan niet. Je hebt die cijfers
nodig om complexe zaken simpel te
maken. Ze geven een gevoel van objectiviteit. Maar ik wil een veel groter
besef van de grenzen van die cijfers.
Ik wil de cijfers van hun voetstuk
halen en de statisticus verlossen van
zijn rol als ultieme arbiter.’

Hoe doe je dat?

En zag je hoe de politiek de
formules naar haar hand zet?
‘Wat je ziet, is dat die politieke inmenging een veel kleinere rol speelt
dan sommige sceptici vermoeden.
Manipulatie ben ik nog niet tegengekomen. Ik zie geen reden om aan te
nemen dat er gerommeld wordt met
de cijfers, in Nederland al helemaal
niet. Er zullen natuurlijk wel momenten zijn dat zoiets gebeurt, maar het
is een verkeerde voorstelling als je
zegt dat het een groot rookgordijn is
om burgers te misleiden.’

Je ziet alleen maar integere
deskundigen?
‘Ja. Statistici weten zelf precies wat
de zwaktes zijn van dit soort cijfers.
Maar je moet toch iets, als statisticus. Bij het doorrekenen van die partijprogramma’s wordt denk ik goed
werk gedaan. Het is een probleem
dat politici en journalisten elkaar vervolgens met die doorrekeningen om
de oren gaan slaan. Tijdens debatten
pakt iedereen die favoriete regel uit
een spreadsheet en zegt dat het

DANIEL MÜGGE
1977 Geboren in Emsdetten,
Duitsland
1997-2002 Studie politieke
wetenschappen en internationale
betrekkingen, Freie Universität
Berlin
2006 Visiting fellow, London
School of Economics
2008 Promotie politieke
wetenschappen aan de UvA
2008 Universitair docent UvA
2009 Jaarprijs beste Europese
politicologieproefschrift
2012 & 2014 Visiting fellow,
Harvard Center for European
Studies
2013 Universitair hoofddocent
UvA
2016 Hoogleraar Political
Arithmetic, UvA

‘Het CPB moet doorrekeningen van
partijprogramma’s duidelijk zeggen
dat het een beperkte weergave is.
Of een softere doorrekening, dat
kan ook. Stel je voor dat je tegen
een partij zegt: maak maar je eigen
doorrekening en dan levert het CPB
daar commentaar op. Misschien is
dat een eerlijker manier.
Een andere optie is dat je het niet
door een overheidsorgaan laat doorrekenen. In Groot-Brittannië rekent
het Institute for Fiscal Studies veel
beleidsplannen door. Dat is een ngo,
ze kijken alleen naar de geldkant.
Dat doen ze niet heel anders dan het
CPB, maar het heeft geen overheidskeurmerk meer, waardoor je die
bias van autoriteit kwijtraakt. Een
milieu-instituut kan weer naar de milieueffecten kijken. Dat het Planbureau voor de Leefomgeving sinds een
paar jaar verkiezingsprogramma’s
analyseert op milieueffecten is een
goed begin: als je vindt dat klimaatverandering belangrijk is, dan pak je
hun rapport erbij. Niemand ambieert
het om een definitief oordeel uit te
spreken.’ ↙
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ASIS
AYNAN
Ik vertrek
I

n de krant stond dat sommige Hollanders met oorsprong over de grens een
Plan B hebben. Dat zit zo. Als de PVV in de regering komt, willen die planners
het land verlaten, omdat zij een leven onder Geert Wilders niet aankunnen. In
mijn gedachten staat bij die B’ers de ingepakte valies op wieltjes al op de overloop in de startblokken.
Het krantenbericht komt eerst als een clownesk dreigement voor, maar doet
na enig doordenken veel kwaad, niets goed en geeft Wilders gelijk.
Tijdens mijn studie vond ik het fijn en leerzaam in mijn vrije tijd dwarse Franse
filosofen te lezen. Ik was goed onder de indruk van Jean Jacques Rousseaus ideeën, en vooral zijn eenvoudige literaire stijl maakte het lezen iedere keer tot een
overweldigende ervaring – ‘De mens wordt vrij geboren, en is alom geketend.’
Rousseau toonde aan dat een
persoon zowel individu als
maatschappij is en tussen die
twee is er spanning, omdat de
ik en de wij naar tegenstrijdige
belangen kunnen streven. Die
tegenstellingen spelen zich af
in een gemeenschap waar wij
allen deel van uitmaken.
De Plan B’ers slopen het spel van een samenleving met hun piassige voornemen,
want blijkbaar kunnen ze wanneer het hen politiek niet zint zomaar weglopen.
En door dat narrenidee lopen zij met open ogen in de Wildersval, die van hem
een ziener, een visionair maakt. In 2007 schreef Wilders: ‘Een blinde kan zien dat
een dubbele nationaliteit een dubbele loyaliteit met zich meebrengt.’ Zonder het
door te hebben, geven ze de PVV-leider de rechtvaardiging iedere migrant, zoals
ik, als trouweloos en onbetrouwbaar te beschouwen.
Op televisie bestaat een vermakelijk, apolitiek programma met de naam Ik
vertrek. Gezinnen emigreren vaak weinig voorbereid naar het buitenland om daar
een gastenverblijf op te zetten. Dikwijls gaat hun ondernemingsplan helemaal
mis en keren ze terug naar de polder. Misschien hadden die B’ers ter lering Ik vertrek moeten kijken om in te zien hoe asociaal en onberaden hun plannetje is. ↙

Blijkbaar kunnen ze wanneer
het hen politiek niet zint
zomaar weglopen
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De zwevende student Wat stem jij?
DUCO KRIST (21), eerstejaars Future Planet Studies UvA
‘De visie van de politiek mag naar mijn idee 180 graden draaien. De
meeste partijen zijn gericht op economische groei, op geld. Ik vind het
juist belangrijk dat mens, omgeving en dieren centraal komen te staan.
Die focus op economie gaat ten koste van het milieu, bijvoorbeeld. Altijd
maar groeien, groeien, groeien kan niet goed gaan. Ik vind het belangrijk
dat er ook een politieke partij is in de regering die voor mensen en hun
omgeving staat. Ik stem dus Partij voor de Dieren, vorige keer heb ik daar
ook op gestemd. Deze onderwerpen vind ik belangrijk, dat is ook de reden
waarom ik Future Planet Studies ben gaan doen.’

SHANE VAN DIJKEN (20), eerstejaars forensisch onderzoek HvA
‘Ik heb nog geen flauw idee wat ik ga stemmen. Ik heb me er nog niet in
verdiept, mijn interesses liggen elders. Bij de vorige verkiezingen was dat
ook al zo. Toen heb ik op het allerlaatste moment besloten op wie ik ging
stemmen. Ik ben samen met een vriend naar het stemlokaal gegaan en
daar hebben we toen gewoon maar iets gekozen. Welke partij het is geworden? Dat weet ik niet eens meer. Ik houd me er echt totaal niet mee
bezig en heb geen voorkeur voor het een of ander. Ik weet alleen dat ik
niet op Mark Rutte ga stemmen, die komt zijn beloftes niet na.’

SARA VAN DE SCHRAAF (23), researchmaster psychologie UvA
‘Vorige keer heb ik op D66 gestemd en waarschijnlijk ga ik dat weer doen,
maar ik twijfel nog. D66 is toch wel heel erg van de zelfredzaamheid en
dat vind ik lastig. Misschien komt het doordat ik psychologie studeer.
Dan zie je dat sommige mensen het gewoon niet zelf redden. Als je een
stoornis hebt, kun je dat echt niet zomaar even zelf oplossen, daar heb je
hulp bij nodig. GroenLinks is socialer, maar ik vind Jesse Klaver dan weer
niet bijzonder leuk. Hij is een beetje een balletje. Sowieso ga ik uit principe
op een vrouw stemmen.’

MAXIME ERKENS (35), deeltijd master Management Studies UvA
‘Ik twijfel tussen GroenLinks en PvdA. De PvdA is altijd mijn clubje is
geweest, maar een oud-studiegenootje van mij zit nu bij GroenLinks,
vandaar mijn twijfel. Het is echt 50/50. De twijfel heeft niets te maken
met het feit dat de PvdA met de VVD in de regering zat. Dat vind ik
eigenlijk juist het goede aan de PvdA, dat ze wel de ballen hebben om te
regeren, verantwoordelijkheid nemen en moeilijke keuzes durven te maken. Ze hebben wel een continuïteit mede-gewaarborgd. Mijn gedroomde
premier? Ik vind dat Rutte het tot nu toe goed heeft gedaan, dus hij mag
wat mij betreft doorgaan.’
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THOMAS KOOP (22), derdejaars technische bedrijfskunde HvA
‘Ik ga blanco stemmen omdat ik het niet eens ben met wat er gebeurt
in de politiek in Nederland. Het systeem zit niet goed in elkaar. Vlak voor
de verkiezingen maakt iedereen goede sier met mooie ideeën, maar daar
komt straks niets van terecht. Er komt een coalitie, dus moeten er concessies worden gemaakt. Zo kan uiteindelijk geen van de partijen haar
programma realiseren. Het zou goed zijn als de winnende partij meer
rechten krijgt. Dat is misschien niet de meest eerlijke vorm van democratie, maar het zorgt er wel voor dat de dingen die gezegd worden daadwerkelijk kunnen gebeuren.’

EVA MEEUS (22), vierdejaars bèta-gamma (major scheikunde) UvA
‘Klimaat is heel belangrijk voor mij, GroenLinks heeft wat dat betreft
duidelijke plannen. Ik vind D66 ook goed omdat ze heel erg bezig zijn
met innovatie, terwijl dat vaak achterblijft. Innovatie maar ook onderwijs
moet zeker gestimuleerd worden. Ik heb de partijprogramma’s van beide
partijen doorgenomen, want je moet je mening wel kunnen onderbouwen, vind ik, maar tot nu toe heb ik nog niet kunnen kiezen. Het hoeft
gelukkig ook nog niet, want het is pas 15 maart. Ik luister veel naar de
radio om de ontwikkelingen te volgen, en lees de krant. Ik ga sowieso op
een vrouw stemmen.’

RICK ZIJLSTRA (20), eerstejaars economie en bedrijfskunde UvA
‘Ik ga op de VVD stemmen om te voorkomen dat de PVV de grootste
wordt. Wilders’ partij ligt nu aan kop en ik denk dat alleen de VVD nog
kans maakt om de PVV te verslaan. Bovendien vind ik de VVD niet verkeerd. Dat hangt vast ook met mijn studie samen, want de VVD is goed
voor ondernemers en bedrijven. Ze willen bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting verlagen, wat handig is voor bedrijven en voor arbeidsplekken
zorgt. Ze zijn gericht op economische groei en komen op voor mensen
met hoge inkomens. Daar hoor ik nu nog niet bij, maar later hopelijk wel.’

MEREL VAN DE GEEST (23), tweedejaars forensisch onderzoek HvA
‘Mijn stem gaat naar het CDA. Ik ben niet christelijk maar ik vind ze
inhoudelijk sterk, en mijn broer heeft lang bij de jongerenafdeling van
het CDA gezeten. Als ik naar het grote geheel kijk, vind ik het een veilige
keuze. Veel partijen hebben standpunten waar ik het mee eens ben, maar
staan tegelijkertijd ook voor zaken die ik afkeur – al weet ik nu even geen
voorbeeld. Maar dat heb ik bij het CDA het minste. Of ik Sybrand Buma
als premier zie? Dat vind ik lastig om te zeggen. Ik heb geen voorkeur voor
een premier. Mezelf, haha.’

tekst en foto's Lennart Bolwijn en Steffi Weber
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Jongeren,
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grijp de macht
tekst Carlijn Schepers foto’s BNN-VARA

850.000 jongeren mogen deze verkiezingen voor het eerst
stemmen – samen goed voor dertien zetels. Maar lang niet
allemaal gaan ze ook echt: in 2012 bleef een derde thuis.
Hoe krijg je ze naar de stembus?

H

et is een week of drie voor de
verkiezingen. De derde aflevering van Millennial Matters, ‘De
macht van de millennial’ in Pakhuis de
Zwijger begint met een opfrissing van
het geheugen van het publiek. De wereld
had er echt anders uit kunnen zien als er
meer mensen tussen de 18 en 35 zouden
stemmen. Brexit was nooit gebeurd en
Trump was gewoon een te rijke man met
een gouden toren gebleven. Toch grijpen
jongeren de macht niet en zit het hoogste
percentage niet-stemmers al jarenlang
in deze groep, terwijl zij zullen leven in
de toekomst die nu wordt bepaald. Daar
willen verschillende mensen deze verkiezingen verandering in brengen.
‘Jongeren lijken niet te worden bereikt
door de politiek,’ zegt Casper Sikkema,
hoofdredacteur van de onder jongeren
populaire nieuwssite Vice. ‘Het vertrouwen in instituten als media en politiek
onder deze leeftijdsgroep is zeer laag. En
geef ze eens ongelijk, want welke oplossingen heeft de politiek nou aangedragen voor de klimaatproblemen, de oorlog
in Irak en de bankencrisis?’
Sikkema zit vanavond in het panel

met televisiepersoonlijkheid Tim Hofman. ‘Het is een cirkel,’ zegt Hofman.
‘Als jonge mensen niet stemmen, passen
de partijen hun campagne niet op ze
aan, waardoor de jongeren niet gaan
stemmen. Bovendien zitten de politici
in Den Haag in een vacuüm; ze hebben
geen idee wat jongeren doen en willen.’
Weer een ander panellid denkt dat het
komt doordat politici liegen. ‘Moeten we
nog wel stemmen, als ze toch niet doen
wat ze zeggen?’ vraagt de moderator
aan Hofman. ‘Waarom stemmen? Wat
is dat voor vraag?’ zegt hij verbaasd. ‘Je
handen ervan aftrekken, schiet helemaal
niet op. Je kunt de politiek sturen met je
stem. Politici zijn onze speelpoppen.’
Zoals vaak is Hofman gekleed in een
sweater en in dezelfde broek waar Halbe
Zijlstra hem om uitlachte in een van zijn
Polertiek-filmpjes. ‘Heb je een ongeluk
gehad?’ vroeg de VVD-fractievoorzitter
naar aanleiding van Hofmans broek die
één knie blootlaat. Is dit een voorbeeld
van de afstand tussen de politiek en
jongeren, die Hofman in zijn YouTubefilmpjes wil overbruggen? Polertiek
is onderdeel van zijn YouTube-kanaal
‘Boos’. Hiervoor gaat hij met jongeren
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naar de Tweede Kamer, bijvoorbeeld
met Jill die niet weet wat ze moet
stemmen. Hofman geeft daarbij meteen
achtergrondinformatie over de politieke
partijen. In begrijpelijke taal, want daar
ligt volgens de BNN-presentator deels
het probleem, vertelt hij de vierhonderd
millennials in de zaal: ‘Ik wil een appel
doen aan de politici: zorg dat je ver-

staanbaar bent. Van Geert Wilders kun
je zeggen wat je wil, maar hij is wel een
van de weinige politici waarvan je snapt
wat hij zegt.’

Tournee
Niet voor niets zitten deze gasten in het
panel vanavond. Sikkema schrijft met
Vice over politiek gericht op jongeren,
filmde hoe hij voor het medium met
lijsttrekkers in gesprek ging en organiseert 4 maart het programma ‘Kiezen
met Vice’ in De Balie om jongeren te
helpen hun stem te bepalen. Drie jonge
politici van de populairste partijen onder

jongeren – volgens Vice zijn dat de VVD,
GroenLinks en de PvdA, alhoewel dat
volgens onderzoeksbureau Kantar de
PVV, GroenLinks en VVD zijn – komen
dan praten over hoe zij de belangen van
millennials behartigen en hun voorstellen over thema’s als werk, onderwijs en
duurzaamheid. En Hofman maakt niet
alleen Boos Polertiek, maar is ook de
Stembus begonnen: met lijsttrekkers
gaat hij op tournee langs mbo’s, hbo’s en
universiteiten, om jongeren te vertellen
dat ze moeten gaan stemmen. ‘Ik wil dat
jonge mensen beseffen dat ze wel dege-

Stembureaus op de UvA & HvA:
1. P.C. Hoofthuis

1

2. Universiteitsbibliotheek

3

3. Crea (Roeterseiland)
4. Wibauthuis (Amstelcampus)
5. Leeuwenburg
6. Café de Oerknal (Science Park)

4
6

2

5
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lijk macht hebben over de politiek.’
De meeste politici zijn enthousiast over
de Stembus en willen graag mee. Zo nam
Hofman vorige week Jacques Monasch (Nieuwe Wegen), Thierry Baudet
(Forum voor Democratie) en Ancilla van
de Leest (Piratenpartij) mee naar een
mbo in Leiden. ‘Dan trekken we eerst
de hele school leeg en verzamelen we
alle studenten op een plek. Vervolgens
breng ik de jongeren met de politici in
gesprek. Geen debat waar je niet tussen
komt, maar een open gesprek waarbij iedereen vragen mag stellen.’ En ook hier
probeert Hofman de studenten aan te
sporen te gaan stemmen. ‘Eerst zie je ze
denken: “Leuk dat je er bent, Tim, maar
wat kom je doen?” Maar dan maken we
het concreet; politiek gaat over hún stufi,
hún toekomst, de uitkering van hún
moeder en de belasting van het bedrijf
van hún vader. Jij beslist wat zij daar in
Den Haag beslissen en waar het geld
naartoe gaat.’

Middelvingers
Een andere gast van vanavond is Massih
Hutak, rapper, schrijver en oud-leraar
maatschappijleer. Hij leest zijn antwoord
voor op de brief waarin Mark Rutte Nederlanders opriep normaal te doen. ‘Stel je
voor dat alle 2 miljoen jongeren in Nederland uitzoeken welke politieke partij hen
het beste vertegenwoordigt en daar dan
op 15 maart massaal op gaan stemmen.
Die actie zou de grootste middelvinger
ooit zijn,’ schreef Hutak in die brief aan
alle Nederlandse jongeren. Op de negen
schermen die de millennials in het publiek
omringen verschijnen handen met als
middelvinger een rood stempotlood.
Hutak laat het niet bij die brief. Hij is
met rapper Jiggy Djé initiator van !Mets:
een samenwerking van onder andere
CJP, FunX, Spotify en Paradiso om
jongeren te laten stemmen. Bijvoorbeeld met quotes als ‘Kan het klimaat
ons nog iets schelen?’ en ‘Wie zorgt er
voor je oma?’ in bushokjes. Maar dat
is niet genoeg voor Hutak. Hij houdt
in de twee weken voor de verkiezingen

‘Wees trots dat je überhaupt
mág stemmen’
ook een videocampagne ‘waarin ik
jongeren in hun taal uitleg waarom
je moet stemmen en wat de partijen
beloven’ én hij organiseert een feest op

14 maart in de Tolhuistuin. Daar wil
hij het mogelijk maken jongeren al om
middernacht te laten stemmen. Hun
stembiljet is het entreebewijs. Het enige

WAT DOEN UVA EN HVA?

D

e HvA heeft maart uitgeroepen tot de maand van de democratie.
Er worden verschillende evenementen georganiseerd door debatcentrum Floor. Zoals een verkiezingsdebat op 2 maart en 6 maart een
collegecafé over onderwijs en democratie. Op de verkiezingsdag zelf
worden studenten gewezen op de twee stemlokalen op HvA-locaties: in
het Wibauthuis en de Leeuwenburg. ’s Avonds is er ook bij Floor een uitslagenavond, geleid door HvA-docent en schrijver Thomas van Aalten.
De UvA verwijst op 15 maart naar de UvA-locaties waar gestemd
kan worden: de UB, het P.C. Hoofthuis, Crea op het Roeterseiland en
Café de Oerknal op het Science Park, met een bericht op hun website,
Facebookpagina en op de schermen in collegezalen en computers in
studieruimtes. Helaas gingen de plannen om koffie uit te delen op
UvA-stemlocaties niet door: daarvoor was geen budget. Wie ’s avonds
de uitslagen van de verkiezingen met medestudenten wil zien, kan
terecht bij Crea voor de live-uitzending op een groot scherm.

Om te vieren dat we mogen stemmen en twijfelende studenten over te halen toch
naar het stemhokje te gaan, organiseert studentenvakbond Asva twee dagen voor
de verkiezingen een optocht langs UvA- en HvA-locaties. Het thema is ‘goud’, want
‘jouw stem is goud waard’.

36

FOLIA 19

foto Robin de Puy

open. ‘Maar waarom zouden ze zo’n
toffe manier van stemmen willen dwarsbomen? Volgens de wet mag je op 15
maart stemmen en 15 maart begint om
twaalf uur ’s nachts.’

wat hij nog nodig heeft is toestemming
van de gemeente, want officieel gaan de
stembureaus pas zeven uur ’s ochtends

Een feest, lezingen en debatten, de inzet
van social media en met bussen langs
de instellingen: voor Hofman is dat
eigenlijk nog niet genoeg. Hij geeft het
liefst het hele land vrij op 15 maart. ‘Het
grootste goed van Nederland, de democratie, moffelen we weg. De verkiezingsdag zou net als Koningsdag onderdeel
van onze identiteit moeten worden. Ik
ben echt niet debiel en weet heus wel dat
stemmen twintig minuten kost en je daar
geen vrije dag voor nodig hebt, maar het
gaat om het symbool. Als je in Afrika
mag stemmen en je gaat niet, word je
gelyncht. Bij wijze van. Trek net als op
de verjaardag van de koning een shirtje
aan; deze keer geen oranje, maar eentje
met een politieke partij erop. Wees trots
dat je überhaupt mág stemmen.’ ↙

WAAROM VEEL JONGEREN NIET STEMMEN

‘J

ongeren zijn positief over de democratie als systeem en de onderliggende waarden als vrijheid van meningsuiting en het belang van stemmen,’
zegt Hessel Nieuwelink, lerarenopleider en onderzoeker aan de HvA. Hij promoveerde vorig jaar op democratische denkbeelden onder jongeren. ‘Maar
tegelijkertijd is de maatschappelijke en politieke betrokkenheid onder jongeren beperkter dan onder oudere generaties.’ Jongeren zijn volgens Nieuwelink bijvoorbeeld minder geïnteresseerd in de onderwerpen die in de politiek
worden besproken, zoals de AOW-leeftijd, de hypotheekrente of Europa.
Hierin ziet Nieuwelink ook een verschil tussen hbo’ers en universitaire
studenten aan de ene kant en mbo’ers aan de andere kant. ‘Ik vroeg
voor mijn onderzoek vwo’ers en vmbo’ers hoe ze de wereld willen verbeteren. Vwo’ers zeiden “via de politiek” en vmbo’ers “via mijn naaste
omgeving”. Daarnaast hebben met name vmbo’ers het gevoel dat hun
stem er minder toe doet. Er is dus niet alleen een kloof tussen oud en
jong, ook tussen hoog- en laagopgeleid.’
Nieuwelink prijst initiatieven om jongeren te motiveren tot stemmen,
maar noemt het geen langetermijnoplossing. ‘Er moet meer structurele
aandacht voor politiek op scholen komen. Juist in sectoren waar kinderen de politieke betrokkenheid van huis niet meekrijgen, zoals het vmbo
en mbo. Het liefst zo vroeg mogelijk, want uit onderzoek blijkt dat de
stemintentie op iemands veertiende sterk indicatief is voor het verdere
leven. Jongeren motiveren om te stemmen moet dus al beginnen voordat ze daadwerkelijk mogen stemmen.’

STAGE
Luit Onvlee (24)
Studie Duitslandstudies (UvA)
Stage Campagneteam D66
Verdiensten 300 euro per maand
Oordeel *****
‘Ik had al eens stage gelopen bij D66 en
met de Tweede Kamerverkiezingen op
komst, wilde ik graag in het campagneteam. Naast de nuttige praktijkervaring
is mijn studie er ook leuker van geworden: politieke geschiedenis interesseert
me veel meer en mijn onderzoek naar
hoe de D66 omgaat met populisme is er
meer door gaan leven.
Met een kleine groep mensen organiseer ik de landelijke bustour. Vanaf 24
februari gaan we met kandidaat-Kamerleden in de campagnebus door het
hele land toeren, om campagne te voeren op straat, of om op bezoek te gaan
bij scholen en innovatieve bedrijven.
Het is altijd heel leuk om de straat
op te gaan met Pechtold. Bijna iedereen
herkent hem, mensen maken graag een
praatje of willen met hem op de foto.
Wat je waarschijnlijk niet weet: campagne voeren met Alexander Pechtold
is topsport. Hij deelt in een uurtje op
straat duizenden flyers uit, dan moeten
de vrijwilligers echt moeite doen om
hem bij te houden.
Ik verbaasde me er vooral over hoe
mensen op je kunnen reageren als je
voor een politieke partij aan het flyeren
bent op straat. Soms heb je heel leuke
gesprekken, maar mensen kunnen ook
echt tegen je uitvallen. Daarnaast vond
ik het de eerste weken heel vreemd om
samen met Kamerleden te borrelen.
Half politiek Den Haag staat na een
heftig debat rustig met elkaar een
biertje te doen op het Plein.’ ↙ Lennart
Bolwijn

ADVERTENTIE
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Prikbord UvA
Crea UvA Career Networking Events

Amsterdamlezing Leo Lucassen

Een uitgesproken kans om in
gesprek te gaan met internationale UvA-alumni van alle disciplines biedt zich aan op donderdag 2 maart. Tussen 19.00
en 22.00 uur ontvangen het
UvA Student Careers Centre en
het UvA Development & Alumni
Relations Office zowel Nederlandse als internationale studenten die hun netwerk willen vergroten. Als het derde in
een reeks van vier evenementen, draait deze bijeenkomst
rond het topic ‘Non-profit & NGO’. Geïnteresseerden kunnen zonder aanmelding Crea binnenlopen.

Wie wil nadenken over de vraag
waarom het beeld van immigranten de laatste decennia zo
negatief is geworden, moet zich
op dinsdag 7 maart begeven
naar de theaterzaal van Crea.
Tussen 20.00 en 21.30 uur presenteert Leo Lucassen, historicus
aan de Universiteit van Leiden, met zijn lezing ‘Het DNA
van Amsterdam: migratie in de spiegel van de tijd’ de
resultaten van zijn onderzoek. Hierin boog hij zich over de
sociale en culturele effecten van migratie voor Amsterdam. Inschrijven kan via de website van de UvA.

SPUI25 Avond van de Wetenschap

Academische Boekenclub ‘Is dit een mens’

In samenwerking met uitgeverij
Balans en de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) organiseert SPUI25 op zaterdag 4
maart een feestelijke Avond van
de Wetenschap. Tussen 20.00 en
21.30 uur presenteren de beste
Nederlandse wetenschappers
het boek Hoe zwaar is licht waarin zij de honderd belangrijkste en meest sprekende vragen aan de wetenschap
beantwoorden. In de aula van de Oude Lutherse kerk
gaan zij met elkaar in gesprek over de rol van wetenschap
in de maatschappij. Aanmelden is vereist en kan via de
website van de UvA.

De Academische boekenclub
organiseert op donderdag
2 maart om 17.00 uur in
samenwerking met de Illustere School een lezing in de
Amsterdamse Academische
Club. Hierin interviewt Persis
Bekkering Karel van der Toorn
over het boek Is dit een mens van Primo Levi. Het boek
dateert uit 1946 en werpt een blik op Levi’s herinneringen aan Auschwitz. Achteraf is er ruimte voor vragen
en discussie. Aanmelding is verplicht en kan gratis via
de website van de UvA.

ADVERTENTIE
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Prikbord HvA
Floor Uitslagenavond

Studenten Bijles geven

Wie gaat er winnen? Op 15
maart zullen we het eindelijk
weten. Debatcentrumcentrum
Floor organiseert een uitslagenavond onder leiding van Thomas
van Aalten, tot voor kort docent
schrijfvaardigheid bij de opleiding communicatie en auteur
van fictie. Onlangs riep hij jongeren op te gaan stemmen.
Hebben ze dat gedaan? We weten het na sluiting van de
stembureaus. Die sluiten om negen uur, maar om acht
uur gaat het grootscherm aan in de Floor-zaal op de
tweede verdieping van het Wibauthuis. Meld je aan via
de Floor-portal van de HvA-site.

Ben jij een ster in fysiologie en/of
chemie? Of gaat het je gewoon
gemakkelijk af? In de periode tot
28 maart wordt er op diverse
data bijles gegeven in deze vakken. Verdienste: 8 euro per uur,
waarbij je zowel de bijlessen als
de voorbereiding kunt declareren. De bijlessen vinden steeds plaats op maandag,
dinsdag of woensdag in de middaguren. Wie zich geroepen voelt om (een van) de bijlessen te faciliteren en geld
te verdienen: stuur een mail naar Esmé van Oudheusden,
managementassistente bij voeding en diëtetiek: e.a.c.van.
oudheusden@hva.nl/.

Studenten Vloggen

Alumni Carrière-event

De studenten Amber van der
Ent (voeding en diëtetiek), Julian
Raouf (bestuurskunde), Jayne
van Nuijs (media, informatie
en communicatie), Michelle van Nugteren (Amfi), Joey
van der Peet (ergotherapie) en
Sofian Maguilej (fysiotherapie)
vloggen sinds kort zes dagen per week over de HvA via
een speciaal YouTube-kanaal. De video’s worden steeds
gepubliceerd om vier uur ’s middags. De video’s worden in
afspeellijsten gebundeld rondom een van de vier thema’s
‘een studie kiezen’, ‘studeren in Amsterdam’, ‘HvA in de
spotlight’ en ‘Challenges’.

Ben je student of alumnus en op
zoek naar tips en tricks bij het
vinden van de juiste baan? Kom
op 16 maart van 13.00 tot 18.00
uur naar het Carrière-Event en
maak werk van je toekomst! Met
speeddates met bedrijven, een
carrièrestraat, workshops, Q&A
en beats en bites. Er is een plenair programma met rector
Huib de Jong, een keynote door Duncan Stutterheim en
een Q&A met Kamerlid Ahmed Marcouch. Ondertussen
kun je eten bij Kanen (je kunt niet overal pinnen bij de
foodtrucks, dus neem contant geld mee!) Locatie: Kohnstammhuis. Voor meer info check de HvA-site.

Festival Poëzie
Bij de lerarenopleiding Nederlands wordt het vak ‘poëzie
analyse en poëzie in de school’
gegeven. Ter ondersteuning van
dit blok wordt op 14 maart het
eerste HvA Poëziefestival georganiseerd. De avond is toegankelijk
voor iedereen die van poëzie
houdt of er meer van wil weten. Een avond vol gedichten,
van slam tot sonnet en van rap tot rijm. Ellen Deckwitz,
Maud Vanhauwaert (foto) en Kila van der Starre zullen
acte de presence geven. Het begint om 19.00 uur bij
Floor, op de tweede verdieping van het Wibauthuis.

ADVERTENTIE

Bij de afdeling J
 eugdgezondheidzorg (JGZ) Almere
is een vacature ontstaan voor een

JEUGDARTS / BASISARTS
voor 24-36 uur per week, standplaats Almere
Meer informatie over deze vacature en de GGD Flevoland
vindt u op www.ggdflevoland.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.
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Actueel Laatste dagen Maagdenhuis

SCHAAMSTEM
Waar zijn onze PVV’ers?
tekst Steffi Weber en Lennart Bolwijn

Zo veel anti-PVV-geluiden als er opgaan,
zo veel Nederlanders zijn ook voornemens
op Wilders’ partij te stemmen, als we de
peilingen moeten geloven. Folia ging op zoek
naar PVV-stemmers op de HvA en de UvA,
maar ze bleken lastig te vinden. Zijn er geen
Wilders-aanhangers onder Amsterdamse
studenten, of is het stigma van de schaamstem
te groot om erover te spreken? illustraties Marc Kolle

‘N

ee, ik ken geen PVV’ers, gelukkig niet,’ klinkt het meer
dan eens in het HvA-gebouw
de Leeuwenburg. Meestal weten de
studenten zelf ook nog niet wat ze gaan
stemmen – D66, VVD en Groenlinks en
CDA kwamen allemaal voorbij – maar
‘in ieder geval niet op de PVV’.
Vreemd, want ze zouden er toch
tussen moeten zitten; het beeld van de
PVV-stemmer als onopgeleide tokkie,
blank, mannelijk en van middelbare leeftijd is hopeloos achterhaald, blijkt telkens weer uit onderzoek. Dé PVV-stemmer bestaat niet, zegt ook politiek
socioloog Koen Damhuis (29), auteur
van het onlangs verschenen boek Wegen
naar Wilders. Damhuis promoveert aan
het Europees Universitair instituut in
Florence op de vraag of er verschillende
groepen bestaan die partijen als de PVV
en het Franse Front National steunen.
En het antwoord daarop is duidelijk: ja.
Ook kiezers met een hbo- of
wo-opleiding stemmen op Wilders,
zegt Damhuis, al stemmen deze kiezers
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vaak om een andere reden op de PVV
dan mensen met een lager opleidingsniveau. Waar de laatste groep geneigd
is om haar politieke voorkeur te staven
met persoonlijke ervaringen, toont de
hogeropgeleide Wilders-aanhanger zich
eerder bezorgd over de algemene staat
van Nederland en de verkeerde weg die

we volgens hen zijn ingeslagen, vooral
waar het gaat om immigratie en Europese integratie.

Tuig
Een voorbeeld daarvan is de achttienjarige HvA-student André uit Hoorn – niet
zijn echte naam, omdat mensen in zijn

omgeving het ‘toch vreemd’ vinden dat
hij PVV stemt.
De student Software Engineering
weet heus wel dat je moslims niet over
één kam kunt scheren. ‘Ik heb zelf een
goede vriend die Turks is,’ zegt hij. Ook
met de twee Marokkaanse jongens in
zijn klas heeft hij geen problemen. Toch
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is hij tegen ‘de islamisering’. ‘Ik vind
dat de grenzen dicht moeten omdat
Nederland meer Nederlands is als er
meer Nederlanders in Nederland zijn.’
Op de HvA heeft hij het amper over zijn
politieke overtuigingen. Niet omdat
het niet zou kunnen, meent André, ‘het
komt er gewoon niet van’.
Dat ervaart mede-HvA’er Hans
anders. Hij wil niet met zijn achternaam
in Folia omdat hij vreest dat hij later
problemen zou kunnen krijgen, bijvoorbeeld bij het zoeken van een baan.
‘Eerder ging ik in de klas nog weleens de
discussie aan, maar nu probeer ik het te
vermijden. De anderen vinden het veel
te leuk om mij uit de tent te lokken,’ zegt
Hans. De student en docent maatschappijleer houdt zijn mening tegenwoordig
liever voor zich.
In de klas is hij een keer voor ‘tuig’
uitgemaakt. ‘Toen heeft de leraar ons
na de les apart genomen en het uit laten
praten. Dat was een kort gesprek, want
die jongen wist zelf ook wel dat hij fout
zat.’ Agressie is er amper, maar er wordt
wel lacherig gedaan over de PVV, zegt
Hans. ‘Het is de manier waarop er over
Wilders wordt gesproken. Dan denk ik
al snel, nou, laat dan maar.’

Links bolwerk
Hoogopgeleide PVV-aanhangers zitten
in een ambivalente positie, zegt Damhuis. ‘Enerzijds neemt politieke interesse doorgaans
toe met het onderwijsniveau. Kiezers die hbo of de
universiteit hebben gedaan,
voelen zich dan ook eerder
geneigd zich uit te spreken.
Ze hebben het idee dat ze
een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan het debat.’ Anderzijds
verkeren juist de hogeropgeleiden vaak
in sociale milieus waar het not done is om
openlijk de PVV te steunen. Damhuis:
‘Zij hebben het meest te verliezen als ze
ervoor uitkomen, bijvoorbeeld het respect van hun collega’s of – in het geval
van ondernemers – simpelweg klanten
en dus geld.’

Dit geldt voor de UvA, die bekend staat
als links bolwerk, misschien wel in
nog hogere mate dan voor de HvA: we
konden geen UvA’ers vinden die openlijk
uitkomen voor hun stem op de PVV.
Damhuis: ‘De UvA staat bekend als
links bolwerk, mensen met rechtse over-

Wilders’ achterban in de toekomst
alleen maar diverser: immers hoe groter
een kiezersgroep, hoe gevarieerder de
samenstelling. Damhuis: ‘Wilders profiteert van actuele gebeurtenissen zoals
de vluchtelingencrisis, terreuraanslagen
en het groeiende wantrouwens jegens de
EU, ontwikkelingen die de
PVV in de kaart spelen.’
Misschien dat ook
PVV-stemmers aan de UvA
en de HvA dan eerder uitkomen voor hun stem. Daar
is volgens Hans en André
nu al gelegenheid voor,
want alhoewel er lacherig
over gedaan wordt, is het onderwerp
volgens hen wel bespreekbaar. Hans: ‘Er
is weleens een jongen naar mij toegekomen met de vraag “haat jij moslims?”
Ik vertelde dat dat niet zo was en we
hadden een lang en rustig gesprek. Die
spanningen komen verder niet tot uiting.
En als mens kijken mijn klasgenoten
niet anders naar me.’ ↙

‘Hogeropgeleiden hebben het
meest te verliezen als ze ervoor
uitkomen’
tuigingen zijn misschien minder snel
geneigd om hun studie hier te volgen.
De kans dat het aandeel PVV-stemmers
hier lager ligt dan op andere universiteiten is dus aanwezig, al ken ik daar geen
onderzoek over.’

Bespreekbaar
Als de huidige trend doorzet, wordt
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Opinie Beter in België

Stemrecht
verplicht
T

oen Groot-Brittannië vorig jaar
besloot uit de Europese Unie te
stappen zeiden huilende jongeren op televisie dat ze er spijt van
hadden niet te zijn gaan stemmen.
In de Verenigde Staten werd Donald
Trump verkozen tot president terwijl
maar 55 procent van de kiesgerechtigden was komen opdagen. Ook
daar zeggen veel thuisblijvers nu
spijt te hebben. In Nederland zou de
partij van Geert Wilders op 15 maart
weleens de grootste kunnen worden.
Alles behalve dat, zeggen veel Nederlanders. Toch is het onwaarschijnlijk dat zij massaal gaan stemmen
om dit te voorkomen. De opkomst bij
de Tweede Kamerverkiezingen in 2012
was 74,6 procent.
Dan kun je niet spreken van een
echte democratie. Nederland zou
een voorbeeld moeten nemen aan
België: wie voor echte democratie is
voert de opkomstplicht in.
Toen ik een half jaar geleden vanuit Brussel naar Amsterdam verhuisde was ik dan ook verontwaardigd
toen ik vernam dat zo veel Nederlanders niet de moeite namen zich
tijdens de Tweede Kamerverkiezingen
naar de stembus te begeven. Als er
zoveel op het spel staat, waarom
voeren ze hier dan niet, net als in
België, de opkomstplicht in?
Van de Belgische wet moeten alle
stemgerechtigden zich op verkiezingsdag naar het stemkantoor
begeven (wie niet verschijnt, krijgt
een boete – die belachelijk laag is, en
eerder aanmoedigt dan bedreigt).
Een democratie bestaat immers
pas wanneer de verkiezingsuitslag

effectief een weerspiegeling is van de
mening van de bevolking. Dat is bij
stemrecht niet het geval, aangezien
vooral lager opgeleiden, mensen met
een minder uitgesproken mening,
ongeïnteresseerden en luieriken het
laten afweten.
Een plicht opleggen aan de burgers wordt tegenwoordig als weinig
democratisch beschouwd. Als je echt
vrij bent dan mag je zelf bepalen of
je wel of niet gaat stemmen. Maar
dan denk ik aan de Britse jongeren
die nu bedroefd zijn omdat hun land
uit de Europese Unie stapt. Wilde ‘het
volk’ het wel als ruim 30 procent niet
kwam opdagen?
En wat te denken van mensen die
uit protest niet stemmen? Een Nederlandse studiegenoot zei me dat
zij nooit ging stemmen omdat zij een
afkeer had van alle Nederlandse partijen en van het systeem an sich. Zij
zou, net als de Amerikanen die noch
voor Trump, noch voor Clinton waren,
in een systeem met opkomstplicht
bij wijze van proteststem altijd nog
blanco kunnen stemmen. Officieel
spreken de Belgen daarom ook van
opkomstplicht. Wel worden de mensen die zich niet naar de stembus
begeven uit desinteresse of zelfs pure
luiigheid hierdoor verplicht naar het
stemkantoor te trekken, waardoor de
vertegenwoordiging van de bevolking
zo sterk mogelijk wordt en we ook als
de blanco stemmen naar de winnende partij gaan, wéten dat een groot
deel van de bevolking de gevestigde
partijen maar niks vindt. Nu wordt
daarover gespeculeerd, en populistische partijen spinnen er garen bij

door steeds in naam van ‘het volk’ te
spreken.
Plichten worden vaak geassocieerd met ondemocratische praktijken. Toch zou een opkomstplicht
juist moeten worden ervaren als
een uitgesproken privilege dat voluit
moet worden benut. De verplichting
stuurt het krachtige signaal uit naar
de burgers dat stemmen van groot
belang is. Opkomstplicht dwingt
burgers actief na te denken over de
problemen waar we voor staan.
Eén keer om de vier jaar een bolletje gaan kleuren. Als dat de prijs is
die ik voor democratie moet betalen,
doe ik het met een glimlach. ↙ Jasmijn
Van Raemdonck
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Bij de les
Debat ‘Wat heeft waarheid
in de publieke discussie nog
te betekenen?’ met Egbert
Dommering, Jeroen Smit,
Daan Roover en Annieke
Kranenberg, donderdag 16
februari, 20.00 uur, Spui25
Aanwezigen een uitverkocht Spui25
Laptops voor aantekeningen 1
Gemiddelde leeftijd circa 67 jaar
Scrabblewoorden aandachtsdruk,
tekst en foto’s Carlijn Schepers
antidotum, waarheidsmoraal

tekst en foto’s Steffi Weber

‘I

think the media is the opposition
party,’ horen we de Amerikaanse
president Donald Trump zeggen
in een filmpje, dat als smaakmakertje
wordt getoond voor aanvang. Best eng
als de machtigste man ter wereld kwaliteitsmedia in diskrediet brengt – maar
nieuw is dat allerminst, zegt Egbert
Dommering die de avond inleidt. Al ten
tijde van Rousseau trokken populisten
de waarheid van ‘de elite’ in twijfel,

Henk Rooijakkers (60)

bloembollenkweker
‘Net heb ik nog even aan de
hoogleraar gevraagd op welke
manier we het volk weer kunnen
bereiken, dat op dit moment op
Trump en Wilders stemt. Hij wist
het ook niet, maar kreeg wel hoop
uit de affaire rondom Trumps
afgetreden veiligheidsadviseur. De
pers zat er bovenop, net als destijds bij het Watergateschandaal.’

FOLIA 19

beschrijft hij in Het verschil van mening - Geschiedenis van een verkeerd
begrepen idee. Die ondertitel slaat op
de vrijheid van meningsuiting haar, in
Dommerings woorden, troebele relatie
met de waarheid. De emeritus hoogleraar informatierecht ziet de toekomst
van de waarheid duister in: experts
en onderbouwde argumenten voor en
tegen hebben volgens hem plaats gemaakt voor de wil van het volk en het
geloof in het eigen, absolute gelijk.
Dommering leest twintig minuten
lang letterlijk zijn volbedrukte powerpointsheets voor, maar het publiek
lijkt geen hoge verwachtingen te
hebben van zijn presentatievaardigheden en luistert geconcentreerd
naar de informatiejurist. Mogelijk ligt
het aan de hoge gemiddelde leeftijd
van het publiek. Had Dommering
in een collegezaal gestaan, hadden
studenten vermoedelijk al lang hun
laptopjes opengeklapt om de rest
van het uur wezenloos door hun
Facebooktimeline te scrollen.
Social media spelen een belangrijke
rol in de tweede helft van de avond,

Rachel Wouda (27, r.)

afgestudeerd rechten, UvA
‘We hadden niet verwacht dat
het zwaartepunt zo zeer op
de media zou liggen. Het ging
heel erg over de rol van de pers
en niet zozeer over vrijheid van
meningsuiting in het algemeen,
maar het was wel boeiend. Ik
vond de ervaringen van de ombudsvrouw interessant, dat krijg
je anders niet te horen.’

waarin Dommering debatteert met
de andere panelleden Smit, filosoof
Roover en Kranenberg; de ombuds
man van de Volkskrant. Welke verantwoordelijkheid hebben platforms
als Facebook en Twitter? En heeft de
top-down-waarheid, waarin experts
uitleggen hoe de wereld in elkaar zit,
haar langste tijd gehad? Ja, meent
onderzoeksjournalist Jeroen Smit,
schrijver van het boek De Prooi. Dankzij de technologische vooruitgang kan
tegenwoordig iedereen deelnemen
aan het publieke debat en zelf zijn of
haar informatie bij elkaar Googlen.
De journalistiek, zo meent Smit,
moet vooral een platform bieden
voor een genuanceerde discussie die
uiteindelijk de waarheidsvinding dient.
Erg vindt Smit dat niet. ‘Toen de boekdruk werd uitgevonden en iedereen
zijn of haar mening kon verspreiden,
vond men dat ook eng,’ zegt hij. ‘Toen
zaten hier op het Spui in Amsterdam
vast ook wat heren angstvallig te
discussiëren over hoe het nou verder
moest. De technologie valt nou eenmaal niet te stoppen.’ ↙

Madelief Marsman (24, l.)

student geneeskunde
‘De panelleden gingen echt met
elkaar in debat en hadden niet
dezelfde mening. Ik vond dat er
een jongere persoon bij had kunnen zitten. Er werd nogal hard
uitgehaald naar onze generatie.
We zouden niet voor nieuws
willen betalen en naïef zijn in de
omgang met media. Dan denk
ik: over wie heb je het?’

Promoties
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Hora est
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Donderdag 02/03

12.00 uur: Arie Blom – wiskunde
Cyclic Theory of Lie Algebroids (Agnietenkapel)
14.00 uur: Margot Kraaikamp – taalkunde
Semantic Versus Lexical Gender (Agnietenkapel)

Marijke
Metz

Vrijdag 03/03

10.00 uur: Saskia Janssen – geneeskunde
Improving Management of HIV-infected Patients in Africa
(Agnietenkapel)
11.00 uur: Marijke Metz – ontwikkelingspsychologie
Coparenting and Child Anxiety (Aula)

Vrijdag 3 maart, 11.00 uur, Aula

12.00 uur: Benjamin Visser – geneeskunde
Facts & Fakes. Towards improved Control of Malaria
(Agnietenkapel)
13.00 uur: Noël van Dooren – algemene cultuurwetenschappen
Drawing Time. The Representation and Change and
Dynamics in Dutch Landscape and Architectural Practice
After 1985 (Aula)
14.00 uur: Jessie Frijling – geneeskunde
Preventing PTSD with Oxytocin. Effects of Oxycin
Administration on Fear Neurocircuitry and PTSD
Symptom Development in Recently Trauma-exposed
Individuals (Agnietenkapel)

‘Ik heb onderzocht of er een verband is
tussen de ontwikkeling van angst bij jonge kinderen en
de kwaliteit van samenwerking tussen ouders, ook wel
coparenting genoemd. Coparenting wordt verdeeld in steunende coparenting, waarbij partners elkaar ondersteunen
in de opvoeding, en ondermijnende coparenting, waarbij
partners elkaar afvallen of bekritiseren in de opvoeding. Ten
eerste heb ik vastgesteld dat gezinnen met zeer angstige
kinderen van 4 maanden tot en met 2,5 jaar meer ondermijning laten zien dan gezinnen met minder angstige kinderen. Ten tweede heb ik gevonden dat als ouders zelf zeer
angstig zijn en elkaar ondermijnen, de angstsymptomen
van hun kind toenemen van het eerste levensjaar naar het
vijfde levensjaar. Ten derde heb ik aanwijzingen gevonden
dat de steunende coparenting van vaders een rol speelt bij
de preventie van angst bij kinderen. We vonden namelijk
dat wanneer vaders de moeder veel steunen terwijl het kind
een jaar is, angstige baby’s minder angstig zijn geworden
als ze 2,5 jaar oud zijn.’

Dinsdag 07/03

10.00 uur: Zacharias Brotzakis – scheikunde
Hydration Layer Dynamics and Association Mechanisms
of Food and Antifreeze Proteins: A Molecular Dynamics
and Transition Path Sampling Study (Agnietenkapel)
12.00 uur: Daan Eeftinck Schattenkerk – geneeskunde
Towards Personalized Antihypertensive Therapy: Innovate
or Denervate? (Agnietenkapel)
14.00 uur: Louisa Drost – geneeskunde
Survivalkid(s): Online Support for Adolescents and Young
Adults with a Mentally Ill Family Member (Agnietenkapel)

Woensdag 08/03

14.00 uur: Nienke van der Have – rechtsgeleerdheid
The Prevention of Gross Human Rights Violations under
International Human Rights Law (Agnietenkapel)

Bevinding

Leuk ‘De leukste ervaring tijdens het onderzoeksproces

was om longitudinale data – dit wil zeggen over een lang
tijdsverloop – van vóór de geboorte tot en met 7,5 jaar
daarna van dezelfde gezinnen te kunnen analyseren en
mee te werken aan de dataverzameling. Het is heel bijzonder om gezinnen gedurende zo’n lange tijd heel intensief
te bestuderen en dus ook te zien hoe ouders en kinderen
veranderen over de tijd.’

Moeilijk

‘Soms was het lastig dat dit onderzoek al zo
lang aan de gang was. Daardoor was het in sommige gevallen moeilijk te achterhalen waarom iets op een bepaalde
manier was gemeten en waarom bijvoorbeeld een vragenlijst van een gezin ontbrak. Dat maakt het analyseren van
longitudinale data ingewikkeld.’ ↙

tekst Jasmijn Van Raemdonck

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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Advocaat &
fractievoorzitter

‘W

erken als advocaat en daarnaast
fractievoorzitter
zijn van de VVD in Amsterdam-West vind ik een
perfecte combinatie. In beide
functies moet je bereid
zijn partijdig te zijn. Ik kan
sowieso iedere student aanraden nevenactiviteiten te
doen, naast stages binnen
het vakgebied. Hierdoor doe
je vaardigheden op die je tijdens
je studie niet leert en verbreed je je
netwerk. Zo leerde ik bij stadsdeel
West hoe je moet overtuigen als
politicus, heel handig voor mijn baan
als advocaat nu. Ook in de rechtbank moet je je verhaal overtuigend brengen. Ik begon in 2012 als
commissielid bij het stadsdeel. Sinds
2014 ben ik er fractievoorzitter van
de VVD.
Door dit politieke werk verbreedde
mijn blik en raakte ik geïnteresseerd
in het bestuursrecht. Ik zag hoe
ingrijpend overheidsbesluiten konden
zijn voor mensen. Het rechtsgebied
waar de burger tegenover de machtige overheid staat sprak me aan.
Na mijn studie koos ik voor een stage
bij CMS, waarna ik mocht blijven.
Uiteraard was ik daar erg blij mee.
De arbeidsmarkt voor advocaten
trekt sowieso aan. Vorig jaar waren
er weer meer beëdigingen dan het
jaar ervoor.
Hoewel ik fulltime als advocaat

‘Ik let goed op
tegenstrijdige
belangen’
Naam Alexander
IJkelenstam
Leeftijd 25
Studie Bachelor en master
rechten UvA
Afgestudeerd 2015
Werk Advocaat CMS en
fractievoorzitter VVD
Amsterdam-West
Salaris ‘Zeg ik liever niet.’
Startsalaris CMS: 3.134
euro bruto per maand
(Advocatie magazine)

werk en mijn bezigheden als fractievoorzitter ook gemiddeld tien tot
vijftien uur per week beslaan, is het
goed te doen. Ze zijn bij CMS gelukkig
heel flexibel als ik eerder weg moet,
bijvoorbeeld voor de vergadering van
het stadsdeelbestuur. De rest van
mijn werkzaamheden voor het stadsdeel doe ik in de avonduren en het
weekend. Dat vind ik niet erg, want
ik zie het als een hobby. Het politieke
spel als vak, daar hou ik van.
Als fractievoorzitter controleer
ik aan de ene kant wat het stadsbestuur doet en is er aan de andere
kant ruimte voor mijn eigen agendapunten. Je leert wel vasthoudend te
zijn. Zo lukte het me onlangs meer
cameratoezicht te regelen voor
winkelstraten in West, waar veel
misdrijven plaatsvinden. Daar was ik
al sinds 2014 mee bezig.
Werken als advocaat wordt ook
niet snel saai. Rustig je planning afstrepen zit er niet in. De ene dag werk
je aan een grote vastgoedtransactie,
de volgende dag behandel je met
spoed een zaak van de gemeente tegen een vermeend illegaal hotel. Wel
let ik goed op tegenstrijdige belangen. Als er iets uit Amsterdam-West
op mijn bordje komt, dan trek ik mijn
handen er gelijk van af. Of ik in de
toekomst ga voor een politieke of
advocatencarrière weet ik nog niet.
Eerst maar eens mijn advocaat-stage
afronden.’ ↙
tekst Carlijn Schepers foto Mats van Soolingen
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Ieder jaar verruilen honderden studenten Amsterdam
tijdelijk voor een nieuwe stad. Deze week:

Het Wenen
van Erwin
ERWIN ZUIDEMA (22)
HIER Duitslandstudies aan de UvA
DAAR Stage bij de Nederlandse ambassade
DE STAD IN 6 WOORDEN ‘Imperial grandeur, koffiehuizen,
klassieke muziek, Sachertorte, Centraal-Europa.’

Held van de stad ‘Ik denk bij Wenen niet zo snel aan een held, maar eerder aan
een dynastie die zeer bepalend is geweest: de Habsburgers. Zij hebben eeuwenlang geregeerd over grote delen van Europa en Wenen vormde het centrum
van dit imperium. Dit blijkt uit de ‘Imperial grandeur’ die de stad uitademt, te
zien in de architectuur, kunst en cultuur.’
Mooiste uitzicht ‘Schloss Belvedere is een prachtig achttiende-eeuws slot in
barokke stijl, omgeven door fenomenale tuinen. Het biedt een geweldig uitzicht op
de stad en de Stephansdom, de kathedraal in het centrum van Wenen.’
Onontdekte parel ‘Ga in de wintermaanden naar Wenen om te schaatsen voor
het Rathaus: kriskras door het park voor het stadhuis is hier een grote ijsbaan
aangelegd. Tijdens het schaatsen heb je uitzicht op allerlei historische gebouwen
die prachtig zijn verlicht.’
Bekend van ‘Wie aan Wenen denkt, denkt al snel aan Sissi. Daarom is paleis Schönbrunn de grootste toeristenattractie. De tuinen, de kamers en het paleis zelf: alles
ademt Imperial grandeur uit. Soms wat over de top, maar het is erg indrukwekkend!
Wenen wordt net als Amsterdam overspoeld door toeristen – vooral Aziaten die
wegzwijmelen bij Sissi en The sound of music – maar je komt ze minder tegen dan in
Amsterdam. Daardoor voelt zelfs het centrum er heel authentiek aan.’
Streekgerecht ‘Uiteraard typeert de Wiener Schnitzel deze stad! Daarnaast is
Sachertorte een veelvoorkomend gebakje in de Weense koffiehuizen, evenals
Apfelstrudel en Kaiserschmarrn, een soort van versnipperde pannenkoek.’
Waarom Wenen ‘Wenen is niet een optie die vaak wordt overwogen door studenten, terwijl het een geweldige stad is om in te leven. Het heeft een centrum met
historische grandeur, vele internationale instanties die zeer interessant kunnen zijn
voor het lopen van stages en bovendien heeft het een heel gaaf uitgaansleven
met clubs als Prater Sauna. Tenslotte is de ligging van Wenen in Centraal-
Europa ideaal om veel te reizen en andere landen en steden te ontdekken.’

tekst Jasmijn Van Raemdonck
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