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luchtelingen, asielzoekers, migranten of gelukszoekers: sommige media breken zich al weken het
hoofd over de vraag hoe ze de stroom van Syriërs die
aan de poorten van Europa rammelen moeten noemen. Dat we tijd genoeg hebben om de hele kwestie
vanuit semantisch oogpunt te bediscussiëren, geeft
aan dat we best een paar uur per week onze handen
uit de mouwen kunnen steken om te helpen. En ook
voor het overige is het een dwaze discussie.
Het is van plaats, tijd en van het toeval afhankelijk hoe
– ik doe er nog een term bij – vreemdelingen worden
beschouwd. Toen mijn vader ergens in de jaren zestig
van de vorige eeuw in Turkije in de rij stond bij een van
de kantoortjes waar West-Europese bedrijven gastarbeiders (nog zo’n woord) aan het werven waren,
knaagde bij hem de twijfel. De rij waarin hij stond,
zou hem een toekomst in de Belgische kolenmijnen
bezorgen. Net voordat hij aan de beurt was, stapte hij
met een stel vrienden over naar een andere rij, voor de
Ford-fabriek in Nederland.
Plaats, tijd, toeval. Ook Khaled al Kabouni en Peshmerge Morad, twee uit Syrië gevluchte jonge mannen,
zijn vijftig jaar later min of meer bij toeval in Amsterdam terechtgekomen, waar ze nu aan UvA en HvA
studeren (zie hun relaas vanaf pagina 10).
Of het gaat om een tekort aan arbeidskrachten hier
of oorlogsdreiging dáár lijkt nogal een verschil. Toch
hebben al die jonge mannen dezelfde droom: een
beter, nieuw bestaan opbouwen. En dat is niet alleen
een materiële behoefte. Na onderdak, eten en kleding
zijn contacten, je thuis voelen en mee mogen doen belangrijk. (Over mijn vader gaat het hilarische verhaal
dat hij nog een tijdje bij de kassa van C&A probeerde
af te dingen; wist hij veel).
HvA-student Peshmerge Morad verwoordt het in deze
Folia als volgt, als hij zonder familie zijn propedeuse
ophaalt. ‘Ik probeer er maar niet te veel bij stil te
staan, anders voel ik me zo alleen.’

www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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Koninklijk
doorstuderen

D

e rijksoverheid zit met de handen in het haar
over wat er moet gebeuren met Paleis Soestdijk.
Het voormalig paleis van prinses Juliana en prins
Bernhard staat al meer dan tien jaar leeg. Bij elk
idee voor een zinvolle bestemming staken steeds de
stemmen of er is geen geld, en dan gebeurt er niets.
Maar nu komen er dan de Soestdijk Masters, een
ideetje van HvA-docent media, informatie & communicatie Paul Disco. Hij heeft het plan opgevat om in
het paleis een praktijkgerichte opleiding te vestigen:
de Soestdijk Masters of Applied Sciences.
‘Wat zou het fantastisch zijn om dit monument
een duurzame bestemming te geven door hogescholen en universiteiten in Nederland in staat te stellen
hun professoren, lectoren en docenten samen te laten werken met bedrijven en brancheverenigingen op
één centrale, toegankelijke plaats in Nederland,’ zegt
Disco zelf over het plan. ‘Het mes snijdt daarmee
aan twee kanten: het paleis wordt weer gebruikt en
ambitieuze HvA-studenten kunnen een stap verder
komen. Ik zie dat een behoorlijk aantal studenten,
van jong talent tot laatbloeier, graag nog een extra
stap wil doen na onze hbo-bachelor. Maar het gros
hikt aan tegen een universitaire master, omdat ze
daar vrijwel nooit direct toegang toe hebben en
ook omdat ze tien keer zoveel collegegeld moeten
betalen. En dat alleen omdat ze een praktijkgerichte hbo-opleiding hebben gevolgd in plaats van een
academische opleiding.’
Het is natuurlijk nog maar een plan, maar het kan
wellicht uitgroeien tot realiteit. Meer info staat op
soestdijkmasters.nl. ↙ Henk Strikkers en Bob van Toor
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stem maakte het verschil uit
bij de verkiezing van de nieuwe
voorzitter van de Centrale
Ondernemingsraad aan de UvA.
Breanndán Ó Nualláin (ReThink
UvA) won met 8 stemmen tegen 7
van Jonneke Bekkenkamp (FNV).

5:37:17

was de tijd van het
UvA-HvA-damesteam bij de Dam tot Damloop. Daarmee
wonnen ze voor de vierde keer op rij en met overmacht de
bedrijvenloop van ’s lands grootste hardloopevenement.

3

is de plek waarop de heren van
het UvA-HvA-team strandden. Net als
vorig jaar ging de winst naar Run2Day. En hoewel de UvA-HvA-mannen vorig jaar PostNL nog achter
zich wisten te houden, streefden de
postbodes ze dit jaar voorbij.

884

woorden telt de profielschets
van de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur.
Die van de rector heeft er 15 minder. In die laatste komen
onderwijs (11 keer) en onderwijs (10 keer) veel voor, bij de
voorzitter is dat vooral Amsterdam (7 keer) en strategie
(6 keer).
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De Week

Gezocht: out-of-the-box-denker die mensen buiten de deur zet foto Daniël Rommens

We hire U

W

e dachten dat we met de We
Are U-reclamecampagne wel
een dieptepunt in de uitingen van
de UvA hadden bereikt. Tot we deze
week de vacature voor afdelingshoofd HRM van de UvA lazen. Men
zoekt een trusted advisor die voor een
hooglerarenhonorarium van maar
liefst 7.431 euro bruto per maand
voor zijn/haar zaak wil staan met
‘een rechte rug, zonder politieman of
technocraat te zijn.’ Daarnaast wordt
de ideale kandidaat geacht een taalkundig tovenaar te zijn die de slogan
‘vrijheid in verbondenheid’ inhoud en
betekenis weet te geven. De werkelijke taak, het bedenken van onethische
maar toch legale flexconstructies,
wordt niet genoemd.
Bent u meer de intellectuele
rebel dan de ‘Seeking Solutions’-persoon, dan zijn er nog twee func-
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ties waarvoor de UvA en de HvA u
wellicht kunnen porren. Het CvB
zoekt namelijk nog een voorzitter
en een rector magnificus. Er bleken
respectievelijk zes en drie gremia
nodig om ‘150904-concept-profielvz-cvb-versie-7.pdf’ en ‘20150911-concept-profielschets-van-de-rector-magnificus-versie-4.pdf’ van alle
bullshitbingo-termen te ontdoen.
Zou de democratisering dan eindelijk
vruchten afwerpen?
Die vruchten werden in elk
geval geplukt door de Centrale
Studentenraad – zij namen hun
nieuwverworven instemmingsrecht
en stemden níet in met de begrotingsplannen van het CvB. En de
Centrale Ondernemingsraad stemde ReThinker Breanndan Ó Núallaín
naar de top en daarmee de begroting weg. Wat? Voorzitters die hun

Obama-achtige verkiezingspitch
ook daadwerkelijk waarmaken? Het
was te verwachten dat iemand met
zó veel accenten op zijn achternaam de Nederlandse bestuurstraditie niet zou begrijpen.
Dat soort ambities probeert de
UvA in hun profielschetsen dan ook
absoluut te vermijden: zij prefereren
een ‘ervaren people manager met
academische statuur’, die bovendien
de samenwerking tussen HvA en UvA
mag evalueren.
Kunt u de drie voordelen van SIS
feilloos oplepelen en hebt u zin om
‘een belangrijke rol in issue-management’ te spelen? Dan bent u de
nieuwe persvoorlichter van de HvA.
Als assessment kunt u vast beginnen
met een puntsgewijze uitleg van hoe
dit artikel alle perken te buiten gaat.
↙ Henk Strikkers en Bob van Toor
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Bugra Predestinatie
Aan het stelletje dat samen leuk-lief-klef studeert
in de UB:
Ik hoop met heel mijn hart dat het bij jullie gaat
om zo’n bijzonder geval. Eén waarin jullie over twintig jaar ontdekken dat jullie al die tijd, niets wetend
van elkaars bestaan, door een nare scheiding van
de ouders eigenlijk broer en zus waren.
De man vertrok met de dochter naar Kopenhagen
na die laatste ruzie. De vrouw bleef in Basel met
zoonlief. De kinderen, door bergen en onwetendheid gescheiden, leefden zo jaren met elk hun eigen
ouder. Het meisje ging filosofie studeren in Amsterdam, waar de jongen al bezig was met zijn scriptie
over irritante kansberekening.
Toen het meisje onderweg door het vliegtuigraampje keek en in de verte Amsterdam zag naderen, dacht ze aan de mooiste woorden die ze ooit
hoorde van papa: ‘Waarschijnlijk ontmoet je daar
je grote liefde.’
Met andere woorden: get a room.
Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

Navraag
Ingmar
Vissser
Afgelopen vrijdag koos de Centrale
Ondernemingsraad (COR) Breanndán Ó
Nualláin tot voorzitter, waardoor ReThink
UvA nu de touwtjes in handen heeft. Oudlid Ingmar Visser, afgelopen voorjaar nog
gedoodverfd voorzitter, trok zich al voor
de verkiezing terug.
Is dit het einde van een tijdperk?
‘Dat kun je wel zeggen ja. Ik vind het heel goed dat
een groep als ReThink UvA naar voren is gekomen.
Die kunnen beter overzien en voorzien wat er aan
de UvA speelt, en kunnen daardoor kwesties beter
agenderen.’

Hoe kijk je terug op het afgelopen jaar?
‘De protesten in het eerste halfjaar van 2015 hebben
laten zien dat er op diverse gebieden grote onvrede
is: die moet aangepakt worden. Het is met name
belangrijk om na te denken over alternatieve vormen
van bestuur, medezeggenschap en inspraak. De
academische gemeenschap is versnipperd geraakt,
wat ook blijkt uit de monitorgegevens: academici
identificeren zich met hun vakgroep of programmagroep maar de betrokkenheid bij faculteit en
universiteit is klein.’

Hoe ziet de medezeggenschap aan de UvA
er volgens jou uit in de toekomst?
‘Die moet veel meer projectgeoriënteerd worden ingericht. Het ligt bijvoorbeeld voor de hand dat we de
expertise van economen gebruiken om na te denken
over het allocatiemodel en evenzeer ligt het voor
de hand dat we de expertise van de HvA gebruiken
waar het gaat om vastgoedmanagement en beheer.
Dat soort interne kennisbenutting kan verbeterd
worden en de medezeggenschap zou daar een rol in
kunnen spelen.’ ↙

…CvB sluit dossier Maagdenhuis…

tekst Dirk Wolthekker

- CvB krijgt dossier Maagdenhuis niet dicht -
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Op z’n Duits
Badpak

D

eze zomer was ik aan de Georgische kust,
de perfecte plek voor een stukje anonimiteit. Op het strand zagen we een lookalike van
Dymph van den Boom. We fantaseerden wat we
zouden doen als ze het echt was: ons voorstellen,
een foto schieten of een biertje voor haar halen.
Toevallig had ik net The Circle uit, waarin politici
zichzelf continu streamen om volkomen transparant te zijn. Hebben we er wat aan als we alles
weten wat het CvB doet?
Tim den Besten en Nicolaas Veul lieten
zich door The Circle inspireren en livestreamden eind augustus twee weken hun leven. Af
en aan keek ik onafgebroken. Hun experiment Super Stream Me was aansprekend en
verontrustend tegelijkertijd. Iedereen had
het er dan ook over. Zelfs Folia bracht een
groot verslag. De hoofdredactie zag er wel
wat in en stelde een cultsucces voor: Super
Stream het CvB. “Ongefilterd, rauw en actueel”.
Open data zijn precies dat: ongefilterd. Ze zijn
nog niet inzichtelijk. De door Snowden gelekte
NSA-gegevens kwamen tot leven dankzij The
Guardian, de gewobte CvB-bonnetjes dankzij Folia. De kijkers van Tim en Nicolaas interpreteerden beelden op Twitter. En hoewel we
alles van hun leven zagen, was dat niet
genoeg om de argwaan van sommige
kijkers weg te nemen. Alles kunnen
zien betekent niet dat je alles ziet.
Tonen hoe de machine werkt staat
bovendien los van verantwoording afleggen. Ik geloof niet
dat DNU en ReThink UvA
zitten te wachten op
een Super Stream CvB.
Openheid geven over
beslissingen kan op
efficiëntere wijze. De
vraag is hoe.
Collega Jan
Teurlings plaatste
kanttekeningen bij de
roep van de Maagdenhuisbezetters om meer transparantie. Transparantie is namelijk

ook iets wat managers van hun medewerkers
eisen en dat resulteert in input/output-indicatoren en toetsdossiers. Rendementsdenken is zo
volgens Teurlings zo ‘top-down transparency on
a rampage’. Het CvB hier een koekje van eigen
deeg geven is niet de ideale universiteit waar we
van dromen. In dat dromen roept Teurlings ons
op vooral te bedenken welk doel transparantie
moet dienen. Dat is niet makkelijk.
Ik ben blij dat Dymph het niet was, daar op

Ik ben blij dat Dymph het niet
was, daar op dat kiezelstrand
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dat kiezelstrand. Privacy, zo heb ik geleerd van
heel veel Super Stream Me kijken, is iets wat je
een ander gunt. Ik gun de rector een vakantie
zonder waakhonden, zonder voorlichters en zonder loerende columnisten. Als Dymph daar
wel in haar badpak had zitten chillen,
had ik hopelijk niks gedaan. Waarschijnlijker is dat ik, in een typische
vlaag van laffe dapperheid, bij het
verlaten van het strand heel hard
‘CvB weg ermee’ had geroepen. Je
moet zo’n bestuurder natuurlijk wel
scherp houden. ↙
Linda Duits is een weggelopen
wetenschapper,
gespecialiseerd in
populaire cultuur; in
het bijzonder op het
gebied van gender en
seksualiteit.
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Vluchtelingen

‘Thuis’ is een foto
aan de muur
Je propedeusebul ophalen in je eentje. Je geboorteland alleen nog op een foto
kunnen bekijken. Argwaan ontmoeten omdat je een ‘gelukszoeker’ bent.
Twee Syrische studenten, die na een lange en moeilijke reis in Nederland
aankwamen en hier inmiddels studeren, vertellen hun verhaal.

tekst Nina Schuyffel
foto’s Bram Belloni

Peshmerge Morad

in Nederland sinds juni 2012, student informatica (HvA)

H

et is woensdagmiddag vijf
uur: borreltijd op de HvA. De
hal van het Kohnstammhuis
vult zich langzaam met uitgelaten
studenten HBO-ICT, die zojuist hun
propedeusebul in ontvangst hebben
genomen. Hangend aan de feestelijk versierde statafels doen ze zich
tegoed aan de plakjes leverworst en
stukjes zalmwrap, waarna ze met
hun ouders proosten op de eerste
overwinning van hun studie: het
behalen van hun P.

Gewoon doorgaan
Peshmerge Morad (25) staat er
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wat verloren bij. In zijn ene hand
houdt hij een roos, in zijn andere een
blikje bier. Uit zijn rugzak steekt een
opgerold diploma. Het liefst zou hij
deze mijlpaal ook willen vieren met
zijn ouders, maar zij wonen nog in
Syrië. Hij haalt zijn schouders op. ‘Ik
probeer er maar niet te veel bij stil te
staan, anders voel ik me zo alleen.’
Gewoon doorgaan, is zijn devies.
‘Dat werkt altijd het beste.’
Peshmerge vluchtte drie jaar geleden in zijn eentje naar Nederland. Zijn
familie behoort tot de Koerden, een
etnische minderheid die in Syrië wordt
onderdrukt. Een oom van Peshmerge

zit al ruim dertig jaar in de gevangenis, een verre neef is door het regime
ontvoerd en vermoord. Als in 2011 de
revolutie uitbreekt, ziet de dan 21-jarige student Peshmerge dat als een
kans eindelijk zijn stem te laten horen.
Hij gaat de straat op, demonstreert,
deelt flyers uit. Op Facebook uit hij
kritiek op de regering Al-Assad, die al
sinds 1971 aan de macht is.

Mensensmokkelaar
Hoewel zijn protest altijd vreedzaam
is, komt het geweld steeds dichterbij.
Als de politie bij een demonstratie
een van zijn vrienden voor zijn ogen
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doodschiet, wordt Peshmerge bang.
Via de telefoon wordt hij met de
dood bedreigd. Hij durft niet meer
naar buiten, zelfs niet naar de universiteit. ‘Op een gegeven moment
denk je alleen nog maar: ik moet
hier weg.’
Peshmerges vader betaalt veel
geld aan een mensensmokkelaar om
zijn zoon het land uit te krijgen. In
Turkije stapt hij met acht mensen in
een rubberen boot, die hij zelf moet
oppompen. Het is midden in de nacht
en pikdonker. Peshmerge is bang,
want hij kan niet zwemmen. Even
denkt hij: misschien overleef ik dit
niet. ‘Dat gevoel, dat je zo dichtbij de
dood bent, is onbeschrijflijk,’ vertelt
hij, zittend in een van de studiehokjes
op de HvA. Beneden is het geluid van
borrelende studenten hoorbaar.
Gelukkig komt hij veilig in Griekenland aan. Een andere boot redt
het niet en slaat om, Peshmerge ziet
een zwangere vrouw en haar peuter
verdrinken. Even daarvoor had hij ze
nog aan boord geholpen. ‘Nu zeg ik
tegen mezelf: je bent een klootzak.
Die vrouw was zo bang, ik zei tegen
haar dat het goed zou komen.’ Hij
wordt verdrietig als hij eraan denkt.
‘Ik heb haar gewoon in de steek gelaten. Zo voelt dat.’

Gelukszoeker
In Nederland komt hij terecht in
Oudesluis, een dorpje vlakbij Den
Helder. Hoewel hij vrij is, voelt hij zich
een gevangene in zijn eigen huis. In
het dorp wonen bijna geen jongeren.
Op straat heeft hij weinig aanspraak,
sommige buren kijken hem argwanend
aan. ‘Het was moeilijk een praatje te
maken. Het waren geen intellectuelen, ze stonden onwelwillend tegenover vluchtelingen en zagen mij als
gelukszoeker die gemakkelijk aan een
huis was gekomen. Ze snapten niet
dat ik was gevlucht door oorlog.’ In
muziek vindt hij een uitlaatklep. Hij
stort zich op de duduk, een Armeens
instrument dat hem aan thuis doet
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denken. ‘Mijn moeder vroeg: waarom
kies je van alle instrumenten er eentje uit die je verdrietig maakt? Ik zei:
juist daarom. Zo kan ik verdriet met
verdriet bestrijden.’
Nu woont Peshmerge in Hoofddorp en studeert hij informatica aan
de HvA. Hij spreekt vloeiend Nederlands, al is hij zelf nog niet tevreden
over zijn uitspraak. ‘Bagger’ noemt
hij die. Vooral de ‘ui’ is moeilijk. ‘Huis,
tuin, uit. En dan in combinatie met
andere klanken: tot nu toe. O, u,
oe. Hoe doen jullie dat?’ vraagt hij
ongelovig. Om zijn talenkennis te

verbeteren leest hij zo veel mogelijk.
Het begon met het wekelijks doorspitten van Folia, inmiddels is hij bezig in Rondom 10, een boek van Cees
Grimbergen over de Nederlandse
samenleving. ‘Dat jullie zoveel vergaderen vind ik verbazingwekkend, dat
wist ik helemaal niet.’ Ook luistert hij
liedjes van Boudewijn de Groot.

Vragen over Syrië
Peshmerge is dankbaar voor de kansen die hij in Nederland krijgt. Stichting UAF hielp hem met het aanvragen van studiefinanciering. Ook
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door de HvA voelt hij zich gesteund.
Bij tentamens mag hij een woordenboek gebruiken en krijgt hij – net als
studenten met dyslexie – extra tijd.
Over sommige gewoontes, zoals de
omgang met docenten, verbaast hij
zich nog wel eens. ‘Studenten zeggen
gewoon je en jij en “Dit is kut”, dat
ben ik niet gewend. In Syrië toon je
respect door oudere mensen aan te
spreken met u. En je zit al helemaal
niet onderuitgezakt in de klas.’

Ook de omgang tussen mannen is
hier anders, merkt hij. ‘In Syrië voelen
jongens zich vrij elkaar aan te raken.
We stoeien, omhelzen elkaar en geven twee zoenen als we elkaar zien.
Hier wordt dat meteen verkeerd begrepen. Toen ik vorig jaar een hand
op de schouder van een klasgenoot
legde, schrok die zich dood. Dat doe
ik maar niet meer.’
Soms stellen zijn medestudenten
hem vragen over Syrië, bijvoorbeeld

als ze er in het nieuws iets over
hebben gelezen. Dat vindt Peshmerge fijn. Het laat zien dat ze geïnteresseerd zijn. Eén tip wil hij nog wel
meegeven: ‘Studenten gaan snel
lachen, bijvoorbeeld als je woorden
op een verkeerde manier uitspreekt.
Doe dat niet. Bedenk hoe moeilijk
het is om op je 22e opnieuw te beginnen in een ander land. Hoe zou jij het
vinden, als je opeens Arabisch moet
leren spreken?’

Khaled al Kabouni

in Nederland sinds januari 2014, student Information Studies (UvA)

H

et appartementje van Khaled
al Kabouni (31) in Amsterdam-Noord geeft uitzicht op
een typisch Nederlands tafereel: een
peuter stampt met rode laarsjes door
de plassen, terwijl zijn vader met een
bakfiets aan de hand toekijkt.
De Syriër ontvangt zijn bezoek op
de donkerblauwe Ikea-bank in zijn
woonkamer, die verder is ingericht
met een televisie, een tafel en twee
stoeltjes; meubels die hij met een
lening van de gemeente heeft kunnen kopen. Op het aanrecht in de
keuken staat een pak hagelslag. Het
enige dat aan Khaleds geboorteland
doet denken is een foto aan de muur
van een straat in Damascus, de
plek waar zijn grootouders vroeger
woonden. Khaled vond het beeld op
internet en liet het op canvas drukken. ‘Soms kijk ik ernaar en voelt het
alsof ik weer even thuis ben,’ zegt hij.
Drie weken geleden begon hij met
de master Information Studies aan
de UvA. Tot nu toe valt het mee.
Khaled wijst naar zijn laptop, die
naast hem staat. ‘Opdracht: Business Process Management’, staat
er op het beeldscherm. Deadline: 24
september, 9 uur. Hij moet er nog
aan beginnen, maar het wordt vast
een makkie – in Syrië werkte Khaled
zeven jaar bij een telecombedrijf. La-
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ter vanmiddag heeft hij een Skypeoverleg met zijn werkgroepje.

Welkome afleiding
Zijn dagen duren lang. Khaleds lessen
beginnen meestal ’s middags en eindigen pas ’s avonds laat; tussendoor
volgt hij Nederlandse les. Gisteren
stond hij om vijf uur op om alle artikelen te lezen die voor het hoorcollege
waren opgegeven. Toch biedt de studie een welkome afleiding. Alles is beter dan afwachten in het asielzoekerscentrum, vertelt Khaled. ‘Toen ik vorig
jaar in Nederland aankwam, kreeg ik
vrij snel een verblijfsvergunning, maar
duurde het nog ruim een jaar voordat
ik ergens kon wonen. De verveling in
het azc is enorm. Je leeft afgezonderd
van de wereld, ik voelde me eenzaam
en depressief. Ik ben blij dat ik nu iets
van mijn leven kan maken.’

Martelkamer
In 2011, als de Arabische Lente op een
hoogtepunt is en na Egypte, Tunesië en Libië ook in Syrië de revolutie
uitbreekt, gaat Khaled al snel mee de
straat op om te protesteren. Een activist zou hij
zichzelf niet noemen, meer
een geïnteresseerde burger
die betere voorzieningen
wil voor zijn land. De Syriers leven onder het regime
van president Al-Assad
voortdurend in angst. Khaled: ‘We
konden in principe overal over praten:
seks, muziek, zelfs religie. Maar zodra
het over politiek ging, was er zero tolerance. Als ik langs een overheidsgebouw liep, wist ik: nu moet ik stil zijn.’
Hoewel de alevieten, een aftakking van de sjiitische islam waar
Al-Assad toe behoort, een minderheid
vormen, heeft deze groepering de
macht over het leger, de inlichtingendiensten, de politiek en de economie.
Wanneer grote delen van Syrië onder
vuur komen te liggen en duizenden
mensen dakloos worden, besluit Khaled samen met zijn vrienden een on-

dergronds netwerk op te zetten dat
voedsel, babymelk en dekens naar de
getroffen gebieden vervoert.
De verzetsgroep wordt al snel ontmaskerd: enkele vrienden van Khaled
worden opgepakt en gemarteld. Eén
meisje breekt wanneer ze jammerende geluiden van haar vriend uit de
martelkamer hoort komen en biecht
alles op. Bij Khaled thuis gaat de
telefoon. ‘Je moet het land verlaten.
Nu.’ Het meisje wordt vrijgelaten,
van de jongen is nooit meer wat
vernomen. Khaled gaat ervan uit dat
hij niet meer leeft.

Koekjes met dadels
Uit angst voor represailles wil Khaled
over zijn vluchtverleden niet te veel
kwijt. Na een lange reis, met veel
omwegen door het Midden-Oosten
en Europa, komt hij in januari 2014
aan in Nederland. Terwijl hij wacht
op zijn verblijfsvergunning zoekt hij
contact met het UAF, de stichting die
hoogopgeleide vluchtelingen helpt
bij het oppakken van hun studie. Zijn
bachelordiploma Technical Engi-

hij onlangs in Saoedi-Arabië trof. Het
was fijn even bij ze te zijn, vertelt hij.
‘Toen ik Syrië verliet, wist ik niet of ik
mijn ouders ooit weer zou zien.’ Elke
dag is hij bang dat er iets met hen
gebeurt. Op Twitter volgt hij iedere
minuut het nieuws, zodat hij ze zo
nodig kan waarschuwen. ‘Vorige
week nog sloeg een mortier in het
gebouw waar mijn zus werkte. Gelukkig overleefde ze het.’

Vies woord
Een halfjaar woont Khaled nu in
Amsterdam. Hij probeert zich de
Nederlandse taal en cultuur eigen
te maken en heeft een Nederlands
vriendinnetje. Toch voelt hij zich een
buitenstaander. Als hij op verjaardagen zegt waar hij vandaan komt,
valt er soms een ongemakkelijke stilte. Eén keer begonnen enkele jongens
in het Nederlands over hem te praten
waar hij bij stond. ‘Ze noemden me
een vluchteling, alsof het een vies
woord was. Maar ze hadden geen
idee dat ik ze verstond. Ik vond dat
verwarrend. Waarom praatten ze
niet gewoon met me?’
Op de universiteit is dat
anders, daar ontmoet hij
juist een open houding. Zijn
klasgenoten informeren
regelmatig hoe het met
hem en zijn familie gaat.
Zelf denkt Khaled dat dit
met de mentaliteit te maken heeft.
‘Hoogopgeleide Nederlanders zijn
ruimdenkend, ze staan open voor andere culturen. En we hebben het hier
over Amsterdam, niet Lutjebroek.
Inwoners van de hoofdstad zijn wel
wat gewend.’
Wel moet hij wennen aan de
directheid van sommige klasgenoten.
‘Als we in Syrië moeten samenwerken, is het heel normaal dat de een
wat meer doet dan de ander. Hier
wordt er meteen wat van gezegd als
iemand weinig uitvoert. Syriërs pakken het wat diplomatieker aan als ze
zeggen dat hun iets dwarszit.’ ↙

‘Als ik langs een Syrisch
overheidsgebouw liep,
wist ik: nu moet ik stil zijn’
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neering en masterdiploma Business
Administration worden hier wel erkend, maar een Nederlands diploma
vergroot zijn kansen op de arbeidsmarkt, zo krijgt hij te horen. Daarom
schrijft hij zich in voor een eenjarige
master in Amsterdam. Van het UAF
krijgt hij een beurs om zijn collegegeld te betalen.
Halverwege het gesprek springt
Khaled plotseling op van de bank.
‘Wacht, deze moet je echt even
proberen.’ Hij haalt een koektrommel uit de kast en vist er ma’amoul
uit: Syrische koekjes met dadels erin.
Khaled kreeg ze van zijn familie, die
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We are U – maar
mag het iets
meer zijn?
Vlak nadat de instellingen bekendmaakten dat ze de instroom van
vluchtelingen in het hoger onderwijs willen vergroten, begonnen academici
een petitie met datzelfde doel.
tekst Steffi Weber

U

niversiteiten en hogescholen moeten zich meer
inzetten om vluchtelingen toegang te geven tot het
hoger onderwijs, vindt de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF. De stichting pleit voor een nationaal actieplan
voor hoogopgeleide vluchtelingen die in Nederland aan de slag
willen met hun diploma’s of hun studie graag weer oppakken.
UAF is niet de enige die meer actie eist vanuit het hoger onderwijs. UvA-docent politieke wetenschap Sarah de Lange (34)
is vorige week samen met een groep (oud-)docenten een petitie
gestart om meer vluchtelingen op de universiteit toe te laten.

want daar is niets over gezegd – ook in het onderzoek. Denk aan
gastaanstellingen voor gevluchte onderzoekers, zodat zij toegang
hebben tot de bibliotheek en seminars van andere wetenschappers kunnen bezoeken. Een collega uit Hongarije heeft op
station Keleti in Boedapest een gevluchte hoogleraar Engels uit
Syrië ontmoet die tijdens zijn vlucht zijn papieren en diploma’s
was kwijtgeraakt. Nu kon hij in Europa niet meer aantonen dat
hij hoogleraar was, dat vond hij verschrikkelijk. We moeten
bedenken hoe we dit soort obstakels kunnen wegnemen.’

Wat is de taak van het hoger onderwijs in deze kwestie?
Het hoger onderwijs zit dus niet stil, waarom alsnog
deze petitie?
‘Er is een algemene doelstelling opgesteld, zonder concrete
maatregelen of aantallen te noemen. We weten dus nog niet hoe
het gaat uitpakken. Ook gaan ze alleen over vluchtelingen die
al een verblijfsstatus hebben en voorlopig in Nederland mogen
blijven, maar we krijgen nu ook te maken met de komst van een
enorme groep vluchtelingen zonder status. Volgens ons is er veel
meer mogelijk om mensen te integreren in het onderwijs en –
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‘Enerzijds gaat het erom vluchtelingen een menselijk bestaan
te bieden zolang ze hier zijn; intellectuele ontwikkeling is daar
een belangrijk aspect van. Maar het is ook voor de wederopbouw in conflictgebieden belangrijk. Als deze mensen ooit
terugkeren naar huis, wacht daar een enorme taak op ze: er
moet een hele samenleving opnieuw worden opgebouwd. Dat
wordt heel moeilijk met een generatie die niet de mogelijkheid
heeft gehad zich te ontwikkelen. Dit project moet nadrukkelijk
niet leiden tot een braindrain vanuit Syrië; het gaat er niet om
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de slimste mensen naar Nederland te halen, we willen juist
bijdragen aan de wederopbouw.’

Jullie zien ook een rol voor het onderzoek.
‘Zeker. Er moet geld komen voor onderzoek naar vluchtelingen
om te kijken hoe we daarvan kunnen leren. Deze situatie roept
veel vragen op, bijvoorbeeld over traumaverwerking van de
vluchtelingen, maar ook over het beleid: hoe ga je met dit soort
massale vluchtelingenstromen om? Als politicoloog kijk ik naar
het besluitvormingsproces rondom het verdelen van de vluchtelingen over de lidstaten van de Europese Unie, op dat gebied
valt er nog veel te leren. Kortom: deze situatie roept voor allerlei
verschillende wetenschappelijke disciplines diverse vragen op
waar onderzoek naar gedaan kan worden, en móét worden.’

De HvA is de hogeschool met de meeste vluchtelingstudenten van Nederland, doet de UvA te weinig?
‘Ze kunnen meer doen, om te beginnen door concreet te worden over de afspraken die ze met de VSNU hebben gemaakt.
De UvA heeft dit jaar slechts zeven vluchtelingen toegelaten:
dit staat in geen verhouding tot het aantal hoogopgeleide
vluchtelingen dat zich in Nederland bevindt. Hoeveel dat
er precies zijn weten wij ook niet, dus het is op dit moment
moeilijk in te schatten hoeveel plekken er nodig zijn. Maar het
spreekt voor zich dat een verdubbeling van het aantal plekken
nog steeds onvoldoende is. De Hogeschool van Rotterdam
heeft bijvoorbeeld deze week aangekondigd dat zij tweehonderd plekken gaat creëren, dat lijkt ons een mooie richtlijn.’

Universiteiten moeten onderzoek doen naar meer dan
alleen de vluchtelingenproblematiek – is dit niet te
veel een opwelling?
‘De vluchtelingenproblematiek is van alle tijden, dus in die zin
is het geen vluchtig onderzoeksthema. Bovendien gaat het niet
om enorme bedragen, met slechts 1 procent van het onderzoeksbudget van bijvoorbeeld de bètawetenschappen kan in andere
disciplines enorm veel onderzoek op poten worden gezet.’

Jullie hebben inmiddels zo’n 1400 handtekeningen,
hoe nu verder?
‘We gaan de handtekeningen aanbieden aan de colleges van
bestuur van de universiteiten en hogescholen om ze zover te
krijgen meer beleidsinitiatieven te ontwikkelen. Maar het
streven is ook om zelf initiatieven te creëren. We hebben veel
mailtjes ontvangen van mensen die ideeën hebben, en we gaan
uitzoeken wat we zelf kunnen realiseren. Academici kunnen
prima zonder ondersteuning van de universiteit naar asielzoekerscentra om daar initiatieven op te zetten. Uiteindelijk is het
ook hun eigen verantwoordelijkheid.’ ↙
petities24.com/vluchtelingen_op_universiteiten_en_
hogescholen
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WAT STAAT ER IN
DE PETITIE?
Hogescholen en universiteiten moeten snel met
beleid komen. Ze moeten bureaucratische obstakels uit de weg ruimen en geld beschikbaar stellen.
Van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verwachten de initiatiefnemers materiële en
politieke steun.

WAT KAN HET HOGER
ONDERWIJS DOEN?
• Meer studenten met vluchtelingenstatus opnemen.
• Vluchtelingen als gastonderzoekers aanstellen.
• Passend onderwijs en cursussen aanbieden.
• Onderzoeksprojecten opzetten waarin de problemen, ervaringen, deskundigheid en competenties
van vluchtelingen worden ingezet.
• Lezingen en andere activiteiten organiseren om
de integratie van vluchtelingen en de kennis over
de regio’s van herkomst te bevorderen.

WAT DOEN HVA EN UVA
AL ZELF?
• De UvA heeft naar eigen zeggen een ‘kort lijntje
met het UAF’. Studenten die door het UAF worden
gesteund krijgen individuele begeleiding waar dat
nodig is en worden gesteund in de toelatingsprocedures en de opstart van hun studie.
• De HvA heeft sinds 2011 een samenwerking met
de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF:
Students That Matter, bestaand uit drie deelprogramma’s:
• Er is een schakeltraject van anderhalf jaar waarin
vluchtelingstudenten worden voorbereid op een
studie aan de HvA. Ze leren Nederlands, maar
worden bijvoorbeeld ook geholpen bij hun studiekeuze. Tijdens de studie krijgen ze ondersteuning
op het gebied van taal, studie en cultuur.
• De UvA en de HvA maken beiden deel uit van het
internationale Scholars at Risk netwerk en bieden
onderzoeksplaatsen aan voor vervolgde wetenschappers uit het buitenland.
• Samen leren samenleven is een programma
om HvA-studenten en -medewerkers bewust
te maken van de wereld om hen heen, waar
vluchtelingstudenten ook deel van uitmaken.
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Dozen met kleding voor vluchtelingen
staan opgeslagen in de kelder van het
Wibauthuis. foto Daniël Rommens
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Vluchtig maar
oprecht
Het medeleven rond het vluchtelingendrama zal net zo snel
weer verdwijnen als het is opgekomen. Maar dat maakt het nog
niet minder oprecht. Deskundigen over de vraag: waarom schieten
we massaal te hulp?
tekst Willem van Ewijk

A

msterdamse promovendi rijden in twee busjes naar
Hongarije. Na een reis van een dag en een nacht
parkeren ze bij het stadje Vámosszabadi. Daar pikken
ze gestrande vluchtelingen op en rijden ze naar de grens met
Oostenrijk. Intussen zamelen docenten en studenten van de
HvA in het Wibauthuis kleding en toiletgerei in. Vluchtelingen
die het helemaal tot Amsterdam Centraal weten te redden, worden ’s nachts opgevangen door promovenda Laura Boerhout.
Natuurlijk komen er steeds meer vluchtelingen. En
Boerhout houdt zich al jaren met de problematiek bezig.
Maar pakweg drie weken geleden bestonden de meeste
hulpprojecten nog niet. Terwijl vluchtelingen toch al jaren
de Middellandse Zee oversteken, met de dood tot gevolg. ‘Je
kunt moeilijk ontkennen dat de foto van Aylan in twee dagen
al meer heeft bereikt voor het verzamelen van hulp en het
veranderen van beleid dan vier jaar humanitair activisme,’
schreef de Keniaanse schrijfster en activiste Nanjala Nyabola
in een online artikel voor Foreign Affairs. Toen de foto van
het Koerdische jongetje Aylan de wereld overging werden
er plotseling veel initiatieven geboren. ‘Mensen hebben een
gevoel van “we moeten iets doen,”’ ziet Michael Vliek, docent
sociale psychologie aan de UvA. Maar: ‘Zo plotseling als die
gevoelens opkomen, zullen ze ook weer verdwijnen,’ voorspelt
Robbert Woltering, docent Arabische taal & cultuur aan de
UvA. Tijdens een bijeenkomst in Spui25 sprak hij onlangs
over een onhoudbaar ‘vluchtelingenhosanna’. ‘De collectieve
uitbarsting van liefdadigheid zal niet bestendig blijken maar
van korte duur zijn,’ aldus Woltering.
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Kunnen de vluchtelingen op betrokken burgers blijven rekenen? En wat speelt er in de hoofden van al die mensen die zo
plotseling zijn gaan helpen?

Handelen uit emotie
‘Je schat de kans dat je beroofd wordt veel hoger in als je een
stuk in de krant leest over een man die overvallen is in zijn
woning en waar hij allemaal gewond is geraakt, dan wanneer
je een stuk over de nieuwe inbraakcijfers van de gemeente
Amsterdam leest,’ zegt Michael Vliek. Schrijnende foto’s
maken leed plotseling heel tastbaar, legt hij uit. En dan
moet er iets gedaan worden. ‘Wie boos is gaat slaan en wie
bang is zal vluchten. Wie schuld voelt wil iets terugdoen,
wie meevoelend is wil iemand helpen. Eenmaal opgeroepen,
leiden emoties direct tot gedrag,’ legt hij uit. ‘In plaats van te
doneren via de geijkte kanalen – het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk – prop je een tas vol oude meuk en ga je zelf de boer
op naar een eiland of treinstation.’
Zelf iets doen geeft veel meer voldoening dan doneren, weet
Vliek. Hij verwijst naar de availability heuristic uit de keuzetheorie van gedragseconoom en Nobelprijswinnaar Daniël
Kahneman: we doen wat op dat moment het meest voor de
hand ligt en waar we direct het gevolg van zien.

Keuzetheorie
Maar dat is niet altijd even verstandig, weet gedragseconoom
Willem Landman: ‘Je moet je van tevoren goed realiseren
welke beren er op de weg zijn,’ zegt hij. ‘Het is een beetje zoals
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Inzamelingsactie in het Wibauthuis (HvA)

Willem Landman
gedragseconoom en coördinator
minor beleggen (HvA)

Robbert Woltering
docent Arabische taal & cultuur (UvA)

Michael Vliek
docent sociale psychologie (UvA)

met particuliere beleggers,’ aldus Landman die aan de HvA de
minor beleggen coördineert. ‘Die willen plotseling investeren,
maar overzien niet goed wat de gevolgen en risico’s zijn.’
Willem Landman spreekt uit ervaring. Bij de grote tsunami van elf jaar geleden zamelde hij kleding en hulpgoederen
in, nadat een kennis uit Sri Lanka hem daarom had gevraagd.
‘Alles was geregeld, de spullen lagen in een hangar op Schiphol.’ Maar de hulp heeft Sri Lanka niet kunnen bereiken.
Landman: ‘Ze belden me op en vroegen of ik twaalfduizend
dollar had. Blijkbaar moet je bij aankomst in Colombo meteen importbelasting afrekenen. Ik was verbaasd.’
Landman maakt de vergelijking met mensen die een dieet
volgen en vijf kilo moeten afvallen in zes maanden. ‘Dan loop
je langs de etalage, je ziet een chocoladetaart en denkt: “ik zal
die taart toch maar kopen, want zo erg zal het toch niet zijn?”.
Dat heeft te maken met de present bias, zegt Landman, die
daarmee net als Vliek een element uit de keuzetheorie naar voren haalt: mensen zijn eerder geneigd een beslissing te nemen
met het oog op het heden, dan op de toekomst.

Empathie is vermoeiend
Toen de Bosnië-oorlog uitbrak, in 1992, kwam er een grote
groep vluchtelingen naar ons land. Net als nu voelden veel
mensen de behoefte om te helpen, en ze stelden hun huis be-
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schikbaar om vluchtelingen op te vangen. Het werd een chaos.
Na een jaar werd het project beëindigd. Niet alleen omdat het
aantal aanmeldingen zo hard steeg dat het administratief niet
meer te verwerken was, maar ook omdat veel gastgezinnen
hadden onderschat hoe moeilijk het kan zijn om een vluchteling in huis te halen, liet Vluchtelingenwerk toen weten.
In dit soort gevallen dringt zich de vraag op: Als de
hulpacties worden gedreven door plotselinge opwellingen
van empathie, zullen ze dan net zo abrupt weer verdwijnen?
‘Je kunt niet bij voortduring heel empathisch zijn. Dat is vermoeiend. Het gaat op een gegeven moment weg,’ meent Robbert Woltering. Al is het alleen maar omdat je als particulier
op de grenzen van je kunnen stuit – omdat je invoerrechten
moet betalen, een klein huis hebt of gewoon omdat je geen
oude kleren meer hebt.
En de beelden kunnen hun overtuigingskracht verliezen,
hoe sterk ze aanvankelijk nog leken: dat ze emoties opwekken
is behalve hun kracht tegelijkertijd ook hun zwakte. Nanjala
Nyabola waarschuwde in haar artikel voor Foreign Affairs voor
het CNN-effect: als je voortdurend wordt blootgesteld aan
macabere beelden dan zal het publiek daar, op de lange termijn, ongevoelig voor worden. ‘Je moet ook oppassen voor guilt
porn,’ valt Michael Vliek haar bij. Liefdadigheidsorganisaties
gebruiken posters met foto’s van zieke of arme mensen om het
publiek uit schuldgevoel te laten doneren. ‘Continue blootstelling aan emotionele stimulus leidt tot een vermindering in
de neurologische en gedragsmatige activatie,’ legt Vliek uit.
Ofwel, mensen raken er gewoon aan gewend; habituation zoals
dat in de cognitieve psychologie heet.

Emotionele informatie
Is het erg dat de gevoelens op den duur weer verdwijnen? ‘Voor
sommigen zijn empathie en solidariteit belangrijker waarden
dan vasthoudendheid,’ schreef Nyabola in haar artikel voor
Foreign Affairs. ‘Later vind je dan wel weer wat anders om
empathisch over te zijn,’ zegt Robbert Woltering. Soms moet
er gewoon worden geholpen, maar je kunt er niet eeuwig mee
doorgaan. Denk ook aan wat Angela Merkel zei – onze politiek
leiders zijn nou eenmaal ook mensen met emoties – nadat ze
een draai had gemaakt door te besluiten de Duitse grens met
Oostenrijk weer te gaan controleren: ‘Als we ons nu moeten
verontschuldigen voor het feit dat wij in noodsituaties een
vriendelijk gezicht hebben getoond, dan is dat niet mijn land.’
Michael Vliek is optimistisch: ‘Emotionele informatie
onthoud je veel langer dan andere informatie. Dat heeft, evolutionair gezien, een functie, want het zorgt ervoor dat je weet
welke gevaren je moet vermijden.’ De gevoelens van empathie
kunnen even wegzakken, ‘maar je hoeft maar weer een nieuwe
foto te zien en het gevoel komt weer net zo sterk terug.’
Empathie komt plotseling op, verdwijnt zoetjes aan, zodat
we ons na een tijdje weer kunnen verbazen over onrecht en leed.
Dan zullen we weer vol liefde vluchtelingen gaan helpen. ↙
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HULPACTIES
AAN DE UVA-HVA
Ook mensen van de HvA en de UvA schieten
vluchtelingen te hulp. Drie initiatieven op een rij:

INZAMELACTIE IN HET WIBAUTHUIS
Wie? HvA-studenten en -medewerkers van de Domeinen
Economie & Management en Maatschappij & Recht,
onder wie docent Samira Maas.
Wat? De initiatiefnemers riepen HvA-studenten en
medewerkers op om warme kleding en toiletspullen
te doneren. Ze brachten de hulpgoederen naar asielzoekerscentra.
Waarom? Maas: ‘Het is beter om praktisch een steentje
bij te dragen dan om weg te kijken.’
Resultaat: 225 verhuisdozen en 15 vuilniszakken vol
kleding, 20 dozen met toiletartikelen.

VLUCHTKONVOOI
Wie? Vijf Amsterdammers, onder wie Nina Hertoghs
(30) en Nienke van Teijlingen (29), beiden promovenda
aan het AMC.
Wat? De groep hielp vluchtelingen in Hongarije met
twee busjes een stuk op weg naar hun eindbestemming, al dan niet over de grens naar Oostenrijk. Ook
deelde het VluchtKonvooi hulpgoederen uit.
Waarom? Van Teijlingen: ‘We konden niet langer
machteloos toekijken.’ Hertoghs: ‘Je kunt het probleem niet oplossen, maar we konden de mensen in
onze bus wel het gevoel geven dat er nog mensen zijn
die om ze geven.’
Resultaat: Ruim 50 vluchtelingen een stukje dichter bij
hun einddoel gebracht, van wie 15 over de grens naar
Oostenrijk. Twee busjes vol hulpgoederen uitgedeeld.

#REFUGEESSTATION
Wie? Een groep ‘bezorgde individuen’ onder wie Laura
Boerhout, promovenda aan de UvA.
Wat? Opvang en steun regelen voor vluchtelingen die
’s nachts stranden op het Centraal Station.
Waarom? Boerhout: ‘Vluchtelingen die ’s nachts aankwamen op Amsterdam CS konden niet afreizen naar
het aanmeldcentrum. Zij moesten daardoor op straat
slapen. Schandalig en onnodig!’
Resultaat: Een aantal nachten lang mensen ondergebracht bij particulieren en in de Vluchttoren in
Amsterdam-West. ↙ Steffi Weber

21-09-15 18:51

INGEZONDEN MEDEDELING

GRATIS RECHTSHULP NODIG?
Heb je problemen met je inschrijving? Onterecht beschuldigd
van plagiaat? Of wil je de statuten van je studentenvereniging
wijzigen? Kortom, heb je iemand nodig die jouw onrecht
bestrijdt? Het ASVA rechtsbureau staat gratis voor je klaar.

www.asva.nl/rechtsbureau

Fotograﬁe: Cassie Yusoﬁ
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THOMAS
VAN A ALTEN
Internal branding in
300 woorden
E

nige tijd geleden mocht ik met collega’s van mijn opleiding op een
verwaaide dinsdag nadenken over de kernwaarden van onze organisatie. Met de geijkte flipovers, markers en memoblaadjes gingen we
onder de tl-balken aan de slag. Vrijwel iedereen is het er na zo’n middag
over eens wat de kernwaarden zijn: altijd iets met ‘innovatief’ en ‘kritisch’. Heel veel zullen die termen niet verschillen van andere opleidingen. Zo’n internal branding-traject is echter gratuit als je het niet kunt
waarmaken in de dagelijkse praktijk.
Als werknemer ben je in het hoger onderwijs voortdurend met collega’s
aan het koorddansen: richten we ons onderwijs zo in dat de accreditatiecommissie straks tevreden is, proberen we te luisteren naar de
arbeidsmarkt, welke technologie laten we toe tijdens college, willen we
onze studenten betrekken bij
de inhoud van de lessen, moeten we strenger aan de poort
selecteren? De ene keer hel je
over naar die kant, dan weer
naar de andere. Onder je klinkt
gejoel: ‘Hé, hoe hoog sta je in
de nationale hbo-gids?’ ‘Waarom ligt SIS eruit?’ ‘Waarom
duurt het zo lang voordat alles is nagekeken?’ ‘Waarom hebben we zo’n
rotrooster?’ ‘Wéten jullie studenten niet eens dat…?’
Het beste onderwijs begint bij een uitgesproken visie die wordt gedragen
door goede docenten, en een goede docent weet wat relevant is voor de
student. Hij/zij weet waar zijn collega’s mee bezig zijn. Als leidinggevende ben je weer op de hoogte van waar je docenten mee bezig zijn, en je
beloont ze vorstelijk met complimenten en liquide middelen als ze hun
werk goed doen.
Vervolgens vraag je aan studenten hoe ze de opleiding na die jaren studie
zouden samenvatten in een paar woorden. Als je ze op een sticker durft te
drukken, ben je goed bezig. Dat zijn namelijk je echte kernwaarden. ↙

Wat zijn je kernwaarden?
Vraag het studenten.
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WOEKERENDE
WERKDRUK TEISTERT
UVA-DOCENTEN
Grote kans dat je vandaag een
gestreste UvA-docent voorbij
hebt zien komen. Niet gek, want
de dagelijkse werkdruk op de
universiteit heeft ongekende
vormen aangenomen. Dat stellen
verschillende UvA-docenten.
illustratie Marc Kolle

M

inister van Onderwijs Jet Bussemaker stelde onlangs
dat academici te veel bezig zijn met onderzoek en
te weinig met onderwijs. Gezien de enorme inzet
van bijna iedere medewerker – zeker bij onderwijsintensieve
faculteiten als de FGw, FMG en FdR – is zo’n uitspraak op z’n
minst paradoxaal te noemen. Door de huidige trend om steeds
méér studenten te willen onderwijzen terwijl er op personeel
gekort wordt, hunkeren docenten naar de spaarzame momenten
waarop onderzoek doen mogelijk is. Meestal beperken deze zich
tot de avonduren of het weekend. Om dan maar te stellen, zoals
Bussemaker doet, dat alle wetenschappelijk personeel meer aandacht zou moeten besteden aan onderwijs, slaat de plank mis.
Een voltijds universitair docent aan de UvA moet per jaar
924 uur aan onderwijs besteden. Dit zou de docent in drie
dagen moeten doen, want de andere twee dagen zijn ‘gereserveerd’ voor onderzoek. Wat die 924 uur precies inhoudt
verschilt per faculteit, maar hoe dan ook is de urenberekening
onderhevig aan stevige inflatie. Sinds jaren representeert het
getal niet langer een werkelijke hoeveelheid arbeidsuren, maar
is het een middel om het steeds omvangrijker wordende takenpakket te legitimeren onder de onderwijsstaf.

Geen adempauze
Geeft een docent bij geesteswetenschappen een hoorcollegereeks van acht weken (2 uur per week), dan krijgt hij of zij daar
60 uur voor; de werkgroepdocent bij deze collegereeks mag
maar 40, hooguit 50 uur, ‘afschrijven’ van dat totaal van 924
uur. Hoewel een docent in werkelijkheid naast college geven
nog andere taken uitvoert, zoals bijvoorbeeld scriptiebegeleiding, komt deze berekening erop neer dat een universitair
docent in feite ruim 15 hoorcollegereeksen toegewezen kan
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krijgen per jaar. Daar komt bij dat door de introductie van de 8-8-4-semesterindeling het aantal
weken waarin er onderwijs moet worden gegeven
is vergroot. Universiteiten in de rest van de
wereld onderwijzen gemiddeld 30 weken per jaar;
bij de UvA wordt er 40 weken per jaar onderwijs
verzorgd. Studenten noch docenten wordt zo een
adempauze gegund.
Dit alles leidt ertoe dat zelfs bestuurders vaak
erkennen dat voltijd docent zijn niet mogelijk is.
Een gevolg daarvan is de trend om vrijwillig in
deeltijd te gaan werken. Docenten offeren een
hoger salaris op om het gevoel te hebben dat ze
hun werk goed kunnen doen.
Ironisch genoeg is de dagelijkse praktijk van
colleges geven de afgelopen jaren complexer geworden. Er waren al, naast het geven van colleges
zelf, het uitstippelen van een cursusopzet, het
bedenken en nakijken van opdrachten, tentamens
en hertentamens, de inzagemomenten, het tijdrovende werk met Blackboard en digitale readers en
het mailverkeer met studenten en de onderwijsadministraties. Daar zijn de afgelopen jaren alleen maar taken
bijgekomen. Om enkele voorbeelden te noemen: de omstreden
toetsdossiers, de beoordelingsformulieren voor scripties, de
toename van BA- en MA-voorlichtingsdagen (niet zelden op
zaterdag), de implementatie van het bindend studieadvies, UvA
Matching en ga zo maar door.

Logge procedures
Als er al eens nieuw geld vrijkomt voor de universiteit wordt
dat – zoals nu in de strategische agenda van Jet Bussemaker
gebeurt – meestal geoormerkt voor overwegend digitale ‘innovaties’ van onderwijs. Maar helaas is onze ervaring, net als

Voltijd docent zijn
is bijna niet mogelijk
die van heel veel andere universiteitsmedewerkers, dat er elk
jaar opnieuw universiteitsbreed logge procedures en applicaties
worden ingevoerd, die de werklast voor docenten verzwaren
veeleer dan dat ze studenten ten goede komen.
Het zijn vaak pogingen om complexe problemen op een
uniforme manier op te lossen, waardoor ze niet aansluiten
op de behoeftes van individuele afdelingen of opleidingen.
Verplichte voorlichting over MOOC’s (online colleges) hebben
bij faculteiten als de FGw en FMG, die meer de nadruk leggen
op debat dan op massale informatieoverdracht, weinig zin.
Daarenboven zijn te veel technische maatregelen verholen
management-tools, gericht op het leveren van vergelijkbare
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rendementscijfers in plaats van verbetering van het onderwijs.
UvA-Q, een nieuw evaluatiesysteem voor vakken, is bijvoorbeeld geïntroduceerd met het uitdrukkelijke doel verschillende
afdelingen en faculteiten met elkaar te kunnen vergelijken.
Veel studenten, docenten, opleidingscommissies en programmateams vinden het systeem geen verbetering en raken zelfs
gefrustreerd door de rigiditeit ervan, maar zijn er wel extra tijd
aan kwijt.
Docenten zullen niet snel klagen, uit intrinsiek plezier in
het werk, uit arbeidsethos of uit verantwoordelijkheidsgevoel
tegenover de studenten. Dat is goed, wij willen ook niet klagen.
Het probleem van de immer groeiende dagelijkse werkdruk
woekert echter in stilte verder, en met gevolgen. Voor docenten,
die nu haast gedwongen worden om via onderzoeksbeurzen
het onderwijs te verlaten, maar ook voor studenten en voor de
reputatie van de UvA en academische beroepen. Juist daarom
verdient werkdruk een hoge plaats op de agenda van hervormingen aan de universiteit. ↙
Zie voor uitgebreide gegevens en ervaringen van docenten
ook het online ‘Position Paper on Teaching’ dat TeachRethink
afgelopen jaar heeft opgetekend: rethinkuva.org

Van de Faculteiten der Geesteswetenschappen, Maatschappij& Gedragswetenschappen en Rechtsgeleerdheid: Marija Bartl,
Sophie Berrebi, Maarten den Heijer, Yolande Jansen, Eef
Masson, Hanneke Ronnes, Annika Rulkens, Federica Russo,
Beatrijs van Schilfgaarde, Katrin Schulz, Markus Stauff, Jules
Sturm, Sacha Tamboer, Milena Veenis.
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31e Dam tot Damloop
tekst Willem van Ewijk foto’s Daniël Rommens

Het was de dag dat eenzame hardlopers helden werden.
Maandenlang hadden ze getraind: vaak in hun eentje,
’s ochtends vroeg, in een verregend park. En daar stonden ze
dan nu aan de start van het grootste hardloopevenement
van Nederland. Van het verroeste staal van Nemo liepen ze
door achterafstraatjes van Amsterdam-Noord om te finishen
onder de oud-Hollandse dakpannen van Zaandam. De dag
erna kwam de spierpijn, dat hoort erbij. Volgend jaar zullen
ze weer meedoen, want deze loop is veel te gezellig. ↙
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Elena Schröck (24)

master Persuasive Communication aan de UvA,
tijd: 1 uur en 40 minuten
‘Het is de eerste keer dat ik aan de Damloop meedeed. Maar
ik trainde altijd al twee, drie keer per week. Ik heb ook niet
echt spierpijn, alleen een beetje last van mijn knie.’

Jurriaan Dijkman (25)

oud-student rechten (UvA) en oud-onderzoeksassistent,
tijd: 1 uur en 25 minuten
‘Het is jammer dat ik niet een nog betere tijd heb neergezet. Ik
trainde in mijn eentje, want iedere keer dat er trainingen door
het USC werden georganiseerd kon ik niet. Spierpijn heb ik wel,
ja: ik ben een beetje stijf, maar het hindert me niet.’
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Max Verhoeven (30)

ondernemer in de online marketing, geïntroduceerd door
een UvA-medewerker, tijd: 1 uur en 22 minuten
‘Ik heb megaveel spierpijn. Dat had ik wel verwacht, want ik
loop vaker langere stukken. De dag erna komt altijd de klap.
Maar het is gezonde spierpijn: over drie dagen is hij weer weg.’

Irene Luth (35)

medewerker onderwijsbalie psychologie van de UvA,
tijd: 1 uur en 34 minuten
‘Ik dacht dat ik goed getraind was, maar ik heb best veel
spierpijn, vooral in mijn bovenbenen. Dat merk ik bij het
traplopen. Over een week ga ik wel weer trainen, want hardlopen is mijn sport.’
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Toehoorders
Hoorcollege De mens en de staat
door gastdocent Jessica Eelman,
maandag 21 september, 9.00 uur,
Roeterseiland (UvA)

Aanwezig 113
Laatkomers in het gangpad 2
Aantal keren dezelfde vraag
gesteld 3
Scrabblewoorden Inverzekeringstelling,
vormverzuim, schulduitsluitingsgrond

‘H

et gaat vandaag over onze
rechtsstaat,’ kondigt docent Bernard Kruithof aan,
terwijl de studenten nog de collegezaal binnendruppelen. ‘Die is best
handig, die rechtsstaat. Die zorgt
ervoor dat je bij een ruzie niet gelijk
met een kalasjnikov naar je buurman
rent, maar naar de rechter stapt.’
Een nogal banale inleiding voor een
hoorcollege over strafrecht, zou je

Stacy Albes

(19), bèta-gamma
‘Ik ben bijna in slaap gevallen, zo
saai vond ik het; veel te eentonig. Als
de gastdocent haar toonhoogte af
een toe had veranderd om de aandacht te houden, was het misschien
wat boeiender geweest. Onze andere
docent, Kruithof, maakt soms grapjes, dat scheelt. De inhoud op zich
was wel spannend, ik weet nu beter
hoe ik mezelf kan verdedigen tegen
de staat.‘
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denken. Het vak is dan ook bedoeld
voor eerstejaarsstudenten van de
bacheloropleiding bèta-gamma.
Ze krijgen vandaag les van Jessica
Eelman, een gastdocent strafrecht
van de Universiteit Utrecht. ‘Ik ga
niet allemaal ingewikkelde wetsartikelen noemen,’ stelt ze de bèta-gamma’s gerust. Ook vaktermen wil ze
vermijden, ‘al zijn enkele te belangrijk
om weg te laten.’ Zo moeten de studenten wel weten dat de scheiding
der machten Trias Politica heet, vindt
Eelman. ‘Ja, duh!’ zucht een blonde
studente, terwijl Eelman uitlegt dat
dit politieke systeem gebaseerd is
op ‘een heel oude, Franse filosoof:
Montesquieu.’
De studenten lijken wakker te
worden zodra het gaat over het
echte onderwerp van dit college: de
bevoegdheden van het Openbaar Ministerie en de politie. Daar hebben de
eerstejaars wat vragen over: ‘Als een
politieagent een woning binnendringt

op zoek naar drugs, maar hij vindt
in plaats daarvan gestolen fietsen,
mag hij die dan in beslag nemen?’,
wil een bebaarde student weten. Hij
knikt terwijl hij het antwoord (‘ja’)
noteert en fluistert dan lachend met
zijn buurman.
Het tweede uur gaat Eelman dieper in op een casus: de politieagent
die afgelopen zomer werd veroordeeld tot twee jaar cel omdat hij op
een vluchtende auto had geschoten
en de bijrijder had geraakt. Terecht?
‘Nee, want willen we als samenleving niet juist dat een agent in zo’n
situatie durft in te grijpen?’, meent
een studente. ‘Maar agenten moeten
zich ook bewust zijn van hun macht,’
werpt een ander tegen. De kwestie
verdeelt de studenten, ook nadat
ze Eelman met applaus hebben
bedankt: druk discussiërend lopen ze
de zaal uit. ↙

Lucas Fijen

Emma Hissink Muller

(21), bèta-gamma
‘Helder, leuk en interessant. Ze koppelt de theorie ook aan voorbeelden,
waardoor meteen duidelijk is waar
het nou precies over gaat. Strafrecht
is iets dat iedereen aangaat. Ik weet
nu bijvoorbeeld dat een boete in feite
gewoon een transactie is, die je kunt
weigeren. Dan kom je misschien voor
de rechter, maar misschien zeggen
ze ook: “laat maar.’’ Nou, goed om
te weten.’

tekst en foto’s Steffi Weber

(19), bèta-gamma
‘Ik heb maatschappijwetenschap
gehad en herkende veel van mijn examenstof terug. Ik ben ook wel eens bij
een politierechter wezen kijken. Het
onderwerp spreekt me aan, al bracht
ze het misschien een beetje droog.
Voor mij was de stof erg makkelijk
omdat ik alle termen al kende, maar
voor mensen die dit voor het eerst
horen was het gewoon een goed,
toegankelijk college, denk ik.’
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Hora est

Donderdag 24/9

Daniel
Miedema

10.00 uur: Miriam van Lieshout – Geneeskunde
Cell-specific Recognition Receptor Signaling in
Antibacterial Defence (Agnietenkapel)
12.00 uur: Veronica van der Land – Geneeskunde
Celebral Sequelae and Vasculopathy in Sickle Cell Disease
(Agnietenkapel)
14.00 uur: Eline Zaaijer – Geneeskunde
Chasing the Dragon Away (Agnietenkapel)

Vrijdag 25/9

10.00 uur: Beate Giebner – Geneeskunde
Gedeelde ruimte. De ontvankelijkheid van zorgverleners in
patiëntencontacten (Agnietenkapel)
11.00 uur: Antonio Castelli – Natuurkunde
Measuring the Higgs Boson Mass Using Event-By-Event
Uncertainties (Aula)
12.00 uur: Jacopo de Nardis – Natuurkunde
Correlation Functions of In- and Out-of-Equilibrium
Integrable Models (Agnietenkapel)
13.00 uur: Juliette Parlevliet – Geneeskunde
Use of the Comprehensive Geriatric Assessment to
Improve Patient-Centred Care in Complex Patient
Populations (Aula)
14.00 uur: Ruben Maas – Natuurkunde
Light Propagation in Multilayer Metamaterials
(Agnietenkapel)

Maandag 28/9

16.00 uur: Simon Gabay – Franse taal & cultuur
L’Acteur au Moyen Âge (Agnietenkapel)

Dinsdag 29/9

10.00 uur: Timothy Yaczo – Cultural Analysis
Brains With Character: Reading and Writing
Neuronarrative (Agnietenkapel)
12.00 uur: Shaman Rajindrajith – Geneeskunde
Defecation Disorders in Children: Epidemiology and Risk
Factors (Agnietenkapel)
14.00 uur: Niranga Devanarayana – Geneeskunde
Epidemiological and Pathophysiological Aspects of
Abdominal Pain Predominant Functional Gastrointestinal
Disorders in Children and Adolescents: a Sri Lankan
Perspective (Agnietenkapel)

Natuurkunde
Woensdag 30 september, 10.00 uur, Agnietenkapel

Bevinding ‘Ik heb drie transportprocessen vergele-

ken in mijn onderzoek: verkeer op snelwegen, moleculaire
motoren die zich door biologische cellen bewegen en
colloïdale glazen van ongeveer een micrometer groot. Eerst
heb ik ieder proces onafhankelijk bestudeerd en vervolgens heb ik geprobeerd de mechanismen achter die drie
transportprocessen, die we vanuit natuurkundig perspectief
moeilijk kunnen verklaren, bijeen te brengen. Op een basaal
niveau is dat gelukt. Onder gunstige omstandigheden is de
stroming gelijk verdeeld over een systeem. Als de dichtheid
van verkeer op snelwegen en de moleculaire motoren hoog
is, en als en de kracht op deeltjes in de colloïdale glazen ook
hoog is, ontstaan er twee gelijktijdige stromen: één waarbij
deeltjes blijven bewegen en één waarbij ze niet bewegen.
Die stromingseigenschappen zijn voor alle drie de processen
dezelfde.’

‘Dat dit onderwerp nog maar slecht
wordt begrepen is een uitdaging’
Leuk

‘De onderwerpen hebben op het eerste zicht weinig met elkaar van doen en die diversiteit vond ik erg leuk.
Dat ik mocht werken op een gebied in de natuurkunde dat
nog maar slecht wordt begrepen, was ook een uitdaging.’

Moeilijk ‘Het schrijven van mijn allereerste paper vond
ik erg lastig. Het is moeilijk om het aan de ene kant voor
minder geïnformeerden vakgenoten begrijpelijk te maken
en aan de andere kant alles wetenschappelijk juist te presenteren.’ ↙ Henk Strikkers

Woensdag 30/9

10.00 uur: Daniel Miedema – Natuurkunde
Transport in Complex Driven Systems (Agnietenkapel)

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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tekst Dirk Wolthekker

Dossier

GEZOCHT: TOPBESTUURDERS

WIE DURFT?
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De raden van toezicht van UvA en HvA breken het hoofd over wie
in godsnaam deze instellingen – en dan vooral de überlastige UvA –
kan en wil besturen. Afgelopen week kwamen de voorlopige profielen
voor een nieuwe rector magnificus en een nieuwe collegevoorzitter
naar buiten. Folia helpt een handje in de zoektocht naar kandidaten
en geeft een paar gerichte voorzetten.

H

et is goed gebruik dat bestuurders die vertrekken niet
over hun graf heen regeren.
Waarnemend collegevoorzitter en rector
magnificus Dymph van den Boom deed
dat vorige week impliciet toch, door aan
te kondigen dat het College van Bestuur
van plan is het Maagdenhuis definitief
te verlaten en zich te vestigen op een
faculteit of op een van de campussen.
Boze tongen beweerden direct dat ze
zichzelf en haar opvolger(s) wilde vrijwaren van
toekomstige Maagdenhuisbezettingen, maar er zat ook
een indirecte boodschap
in, namelijk: het beeld dat
Maagdenhuis-bestuurders
lange tijd hebben uitgedragen moet om. Het moet eenvoudiger,
minder corporate, minder draaiend om
imago, minder pr-achtig, minder politiek: bestuurders zijn ook maar gewone
mensen die er het beste van proberen te
maken en hun boterham moeten verdienen. Niet voor niets was Van den Booms
mantra het afgelopen halfjaar: veranderingen zitten niet in de structuur, maar
in de cultuur.
De Raad van Toezicht staat de
komende tijd voor een ingewikkelde
opgave. Het wordt niet eenvoudig om
opvolgers te vinden voor de weggestuurde Louise Gunning – ze kreeg een motie
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van wantrouwen aan haar broek na de
ontruiming van het Maagdenhuis – en
Van den Boom, die met pensioen gaat.
Het aansturen van een instelling vol kritische en hoogst eigenwijze types is toch
al een lastige klus. Daar komt bij dat er
tegelijkertijd twee topbestuurders moeten worden gevonden, en dat er aan de
benoemingen een uitgebreid traject van
medezeggenschap voorafgaat. Bovendien
hebben de twee toekomstige commissies

rende politisering van het bestuur in het
Maagdenhuis, die een reden zou kunnen
zijn voor de beperkte houdbaarheid van
bestuurders. Die politisering is mede het
gevolg van het verleden: de UvA werd
ooit als gemeentelijke universiteit aangestuurd vanuit het stadhuis en stond op
de gemeentebegroting – de gemeenteraad besliste over de aanstelling van een
hoogleraar en de aanschaf van laboratoriumapparatuur.
Die cultuur is altijd
blijven hangen, waardoor er
allerhande bestuurders in
het Maagdenhuis rondlopen
die naast wetenschappelijke
ambities ook politieke (vooral
PvdA-)aspiraties of bemoeienis hebben: de voormalig
collegevoorzitters Kareljan Gevers, Sijbolt
Noorda en Louise Gunning zijn daarvan
alle drie een voorbeeld.
Daar tussendoor was Karel van der
Toorn vijf jaar lang collegevoorzitter:
geen partijpoliticus, wel een machtspoliticus. Ze gingen allemaal ruziënd ten
onder – behalve Gevers, die dood in zijn
werkkamer werd gevonden. Wrang voor
die bestuurders is dat juist hun HvA-collega Jet Bussemaker met de hoofdprijs
aan de haal ging; ze werd minister van
Onderwijs.
Ook de voormalige vicevoorzitters
Rob Scheerens (PvdA) en Paul Doop

Stiekem wordt gehoopt
op de terugkeer van
Robbert Dijkgraaf
die gaan adviseren over UvA en HvA –
die van financiën en die van democratisering & decentralisering – vermoedelijk
óók nog een mening over de kandidaten,
en die steken ze waarschijnlijk niet
onder stoelen of banken.
Uiterlijk 7 oktober komen de medezeggenschapsorganen van UvA en HvA
met hun oordeel over de profielschetsen.
En hoewel de Raad van Toezicht uiteindelijk beschikt, wikt en weegt Folia
alvast een paar mogelijkheden.

Ruziënd ten onder
Aan de UvA is men moe van de voortdu-
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(CDA) schurkten aan tegen de politiek.
Oliemannetje was de afgelopen jaren
universiteitshoogleraar en D66-prominent Alexander Rinnooy Kan, voorzitter
van de Raad van Toezicht van het AMC
en sinds kort lid van de Eerste Kamer.

Achterkamertjes
Wie zijn oor te luisteren legt rond het
Spui en op de faculteiten hoort intussen:
geen collegevoorzitter met politieke
ambities of een al te zwaar politiek
profiel, laat staan een uitgerangeerde- of
oud-politicus.
Politieke figuren als minister Ronald
Plasterk (PvdA) of oud-minister en nu
VUmc-bestuurder Wouter Bos (PvdA)
zouden volgens die visie niet in aanmerking komen. Dat is feitelijk onzin, want

besturen kunnen ze wel. De vraag is of
ze ook een nieuwe universitaire bestuurscultuur vertegenwoordigen.
Ronald Plasterk is een goede wetenschapper, was erg op zijn plek bij OCW,
maar veel minder bij Binnenlandse Zaken; en hij is bovendien niet alleen een
politiek dier, maar ook een grachtengordeldier. In de huidige nieuwe nuchterheid is dat verdacht.
Wouter Bos heeft geen wortels in de
wetenschap, en moet misschien eerst het
VUmc maar begeleiden bij de fusie met
het AMC. Ook oud-politicus en bankier
Joop Wijn (CDA), een goede vriend van
Wouter Bos, zou zich al hebben gemeld,
maar hij kan geen serieuze kandidaat
zijn. Niet alleen vanwege het CDA, maar
vooral vanwege zijn zware corporate ima-

go, waar nog bij komt dat Wijn samen
met Louise Gunning in de Raad van
Commissarissen van Schiphol zit. Daar
hangt een achterkamertjesgeur omheen:
niet doen dus.
Of Wijn, Plasterk of Bos het leuk
zouden vinden om te besturen vanuit
een achterafkamertje op een campus –
zoals door Dymph van den Boom bepleit
– is bovendien de vraag. Stiekem wordt
gehoopt op de terugkeer van Robbert
Dijkgraaf, maar geen mens verwacht dat
hij zijn superbaan als directeur van het
Institute for Advanced Study in Princeton opgeeft.

Geen tijd om te besturen
De politiek passeren om een geschikte
CvB-voorzitter te vinden zal nog lastig ge-

NU DOORPAKKEN MET TWEE COLLEGES
Voor de profielschetsen van de nieuwe bestuurders
van de UvA-Hva zijn twee concepten naar buiten gekomen: één voor de nieuwe collegevoorzitter en één
voor de nieuwe rector magnificus. Of dat zo blijft is
onduidelijk, want de medezeggenschap van de UvA
en de HvA hebben in dit geval instemmingsrecht.
In de concepten staat dat ‘de samenwerking tussen
UvA en HvA’ in de komende bestuursperiode wordt
geëvalueerd. Op basis van die evaluatie komt er ‘een
nieuwe strategie’ voor die samenwerking.
Het voorstel van de Raad van Toezicht is dat UvA en
HvA een gezamenlijk College van Bestuur (CvB) van
vier leden houden. Als je ziet hoe de twee instellingen al samenwerken is dat niet vreemd, maar elders
in het land hebben universiteiten en hogescholen
geen gezamenlijk CvB – en steeds maar drie collegeleden. Zoals het er nu uitziet bij UvA-HvA is zo’n
driekoppig CvB niet aan te raden, en ook de conceptprofielen gaan daar niet van uit.
Het zou wel kunnen dat de medezeggenschapsorganen de komende weken een andere keus maken
en aansturen op het herinvoeren van twee aparte CvB’s, en er dus andere profielen komen voor
de bestuurders. Dat soort voorstellen zijn eerder
gedaan, maar die strandden vanwege het feit dat
de bestuurlijke kwaliteit en cultuur van de HvA te
wensen overlieten.
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Die situatie is na twaalf jaar flink verbeterd: de HvA
is van een gezellige vriendenclub waar men vroeger
graag een oogje dichtkneep, uitgegroeid tot een volwaardige en professionele University of Applied Sciences met een eigen onderwijs- en onderzoeksagenda,
geleid door professionals. Met dank overigens aan Jet
Bussemaker, die dit als rector in gang heeft gezet.
Zou een eigen CvB onder leiding van de huidige rector Huib de Jong – bijgestaan door twee volwaardige vicerectoren – niet de bestuurlijke kroon op
het werk zijn van al die jaren waarin is geïnvesteerd
in de kwaliteit van de HvA? Om vicerectoren te
vinden hoeven we niet ver te kijken: een paar goede
domeinvoorzitters zijn vast te porren. Te denken
valt aan Geleyn Meijer, Jean Tillie, Willem Baumfalk:
professionals, down-to-earth en een sober imago
bij wie het in diskrediet geraakte corporate aura
ontbreekt.
De UvA kan in bovenstaand scenario ook weer drie
bestuurders krijgen: een collegevoorzitter, een vicevoorzitter en een rector magnificus. Mengvormen
zouden natuurlijk ook mogelijk zijn, bijvoorbeeld
twee CvB’s waarbij de financiële man – Hans Amman
blijft vooralsnog zitten – in beide CvB’s zit. Of de
Raad van Toezicht zo’n scenario aandurft? Het ziet
er niet naar uit, maar als er ooit een moment is om
deze stap te zetten, is het in de komende periode.
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noeg worden, want degene die erover gaat
is een politiek dier tot en met: oud-staatssecretaris en oud-minister Atzo Nicolaï
(VVD), voorzitter van de raden van toezicht van UvA en HvA en in het dagelijks
leven directeur bij DSM, een bedrijf waar
Louise Gunning eerder commissaris was
en waar tegenwoordig Pauline van der
Meer Mohr commissaris is.
Van der Meer Mohr is nu nog collegevoorzitter van de Erasmus Universiteit
Rotterdam, maar heeft haar aftreden
aangekondigd. Dat ze verkast van de
Maas naar de Amstel lijkt uitgesloten:
ze heeft een functie bij de HSCB-bank
aangenomen. Ze heeft waarschijnlijk
ook een te bedrijfsmatig Gunning-achtig
imago voor UvA-HvA.
Verwacht mag worden dat Nicolaïs
netwerk bestaat uit veel politici en types
uit het bedrijfsleven. Toch is dit niet per
se een groot probleem, als een kandidaat-voorzitter (m/v) maar kennis, kunde
en hart voor de zaak heeft. Daarnaast
moet hij of zij samenbindend vermogen
hebben, strategisch denken en een goed
en relevant netwerk hebben.
Dat is trouwens iets anders dan
een groot netwerk. Pas op kandidaten:
twintig commissariaten komt niet goed
over, want hysterisch. Zo iemand heeft
ook geen tijd om te besturen, laten diverse headhunters weten. Maar misschien
wel het belangrijkste: wees
één met de academische gemeenschap. Ga met de poten
in het bluswater staan. Roep
een muitende meute studenten en medewerkers niet
toe vanaf een bordes, maar
ga erop af, ga tussen hen in
staan. Praat, communiceer
en overtuig – desnoods in aanwezigheid
van de camera’s. Dag en nacht twitteren
is niet nodig, want dan gaat allemaal af
van de effectieve bestuurstijd.

tenminste gescheiden blijven. In het verleden kwamen de rectores magnifici allemaal uit de UvA-gelederen en konden
daarom in elk geval rekenen op steun
uit eigen wetenschappelijke kring. Ze

decaan van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.
Als we de huidige decanen langsgaan, vallen er een paar sowieso af:
Frank van Vree (FGw) heeft zijn
handen vol aan de bezuiniging en reorganisatie
van zijn faculteit en kan er
ongetwijfeld niet gemist
worden. Acta-decaan
Albert Feilzer bestuurt een
tamelijk specialistische faculteit (tandheelkunde), die
bovendien samen met de
VU wordt gerund – een klus op zich. De
FMG heeft momenteel geen decaan – er
wordt al een jaar naar gezocht; de huidige decaan Eric Fischer is interimmer.
De rechtenfaculteit heeft een decaan
(Edgar du Perron), die momenteel
vicerector is, maar hij verlaat uiterlijk 1
april 2016 de UvA omdat hij een nieuwe
baan heeft bij de Hoge Raad. Blijven
over de decanen van de economiefacul-

Het belangrijkste:
wees één met de
academische gemeenschap

Decaan als rector
Het zoeken en vinden van een rector
magnificus lijkt zo op het eerste gezicht
een eenvoudiger klus dan het vinden van
de collegevoorzitter – als die functies
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waren – evenals Dymph van den Boom
– allemaal hoogleraar: Syo Thoden van
Velzen (tandheelkunde), Pieter de Meijer
(Italiaanse taal- en letterkunde), Jaap
Franse (experimentele natuurkunde)
en Paul van der Heijden (arbeidsrecht).
Ze hadden overigens geen van allen als
decaan een faculteit bestuurd. Van den
Boom heeft dat wel: voordat zij rector
magnificus werd, was ze jarenlang
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teit (FEB), de bètafaculteit (FNWI)
en de medische faculteit (AMC).

Afbraakrisico
Decaan Han van Dissel van de
FEB is waarschijnlijk heel geschikt. Zijn faculteit loopt goed en
hij heeft de nuchtere ‘niet lullen,
maar poetsen’-mentaliteit die heel
gebruikelijk is aan de Erasmus Universiteit waar hij eerder bestuurde.
Van Dissel heeft bovendien een
uitgebreid internationaal netwerk.
Hij was namelijk directeur van
het Centre Européen d’Education
Permanente (Cedep), een particulier
en aan de businessschool Insead
gelieerd, door het bedrijfsleven
bekostigd scholingsinstituut in
Fontainebleau.
Vraag is of de joviale Van Dissel
wil: hij lijkt tamelijk in zijn nopjes
als decaan en wordt op zijn faculteit
gewaardeerd.
Marcel Levi, decaan van het
AMC, is ongetwijfeld ook geschikt.
Hij is weliswaar bestuurder, maar
hij heeft niettemin het imago van
de dokter die aan het bed van zijn
patiënten verschijnt. Sterker nog: dat
doet hij ook echt. Onzeker is of hij
als bestuurder van een ver-weg-faculteit in Amsterdam-Zuidoost
voldoende zicht heeft op wat protesterende studenten en medewerkers op
straat beweegt. Levi geldt echter als
ministeriabel (PvdA) en bovendien is
het de vraag of hij zin heeft een flink
stuk van zijn salaris in te leveren –
hij zit nu boven de drie ton en zou
naar onder de twee ton gaan – voor
een baan in de publiciteit met een
hoog afbraakrisico. Last but not least:
de ambitieuze Levi wil waarschijnlijk
niet, want hij heeft eerder aangegeven in de toekomst voorzitter te willen worden van de Raad van Bestuur
van het gefuseerde AMC-VUmc.

Maex als ei van Columbus
Blijft over Karen Maex. Misschien is
deze Vlaamse decaan, afkomstig van
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de Katholieke Universiteit Leuven, wel
het ei van Columbus voor de functie
van rector magnificus. Zij staat om
te beginnen met twee benen in de
internationale onderzoekswereld en
heeft daarin een uitstekende reputatie
en een groot netwerk. Ze presenteert
zich bescheiden en kent de grachtengordel waarschijnlijk alleen van een
rondvaart; een grachtengordeldier is ze
in geen geval.
Geen idee wat voor politieke overtuiging ze heeft, maar dat geldt als
groot voordeel en misschien interesseert politiek haar niet eens. Ze lijkt
heel nuchter en normaal, al heeft ze
naar verluidt af en toe wat moeite met
de Nederlandse directheid, gewend
als ze is aan de meer omfloerste
Vlaamse omgangsvormen.
Eind 2013 werd ze naar Amsterdam
gehaald om decaan te worden van de
Amsterdam Faculty of Science (AFS),
waarin de drie bètafaculteiten van UvA
(1) en VU (2) op zouden gaan.
Maex was al aangenomen toen
de AFS door boze studenten werd
weggestemd. Een CvB-blunder van
de bovenste plank, die als gevolg had
dat Maex niet één grote faculteit ging
besturen, maar drie afzonderlijke faculteiten. Een nogal sneue afloop voor
een vrouw die eerder in Leuven had
aangegeven graag rector te willen worden, maar in de openbare rectorverkiezing had verloren van Rik Torf: naast
wetenschapper een bekende Vlaamse
televisiepersoonlijkheid.
Je zou kunnen concluderen dat
Maex dus de ambitie heeft om rector
magnificus te worden. Dan kan bovendien de bètafaculteit van de UvA
weer één decaan krijgen en gaan de
bèta’s van de VU gewoon weer hun
eigen gang. De huidige bestuurlijke
anomalie met één decaan voor drie
faculteiten is dan ook meteen opgelost. We zijn in dat geval weer terug
bij af, maar dat waren we toch al. En
de bètasamenwerking tussen UvA
en VU kan – op veel lager niveau –
gewoon worden voortgezet. ↙

STAGE
Rein van Leeuwen

(23)

Studie Media & cultuur,
richting televisie
Stage Redactie en productie Endemol
Verdiensten 350 euro per maand
Sterren *****
‘Op bezoek bij een vriendin die bij Endemol stage liep, sprak ik een eindredacteur. Naderhand heb ik hem gemaild of
hij nog een stagiair zocht. Hij stuurde
die mail intern door, en uiteindelijk
mocht ik bij een andere eindredacteur
solliciteren. Stages komen in mijn vakgebied niet aanwaaien: als je ervaring
wil opdoen moet je dat kenbaar maken,
jezelf een beetje hoereren.

‘Je moet jezelf
een beetje hoereren’
Ik maakte tijdens mijn stage met een
klein team programma’s voor 24Kitchen
en Nickelodeon. Bijvoorbeeld Cool Factor,
een nieuwe Fear Factor voor kinderen:
gingen we naar Center Parcs, waar ze
spannende opdrachten kregen, met
waterskiën en een kabelbaan. Ik was geen
koffiejongetje: de opnames vergen veel
voorbereiding, want als je eenmaal gaat
draaien kost elke minuut geld. De draaidagen zelf zijn keihard rennen.
In deze wereld duren contracten zo lang
als het programma, maar ik was na drie
maanden blij met de rust. Nu word ik
soms nog teruggevraagd voor draaidagen. Ik sta in hun bestand. Dat is heel
fijn, en ik heb ook veel geleerd. De televisiewereld blijkt veel kleiner en minder eng
dan hij leek. En ik had, na jaren mediastudie, geen idéé hoe je een camera aanzet. Dat is nu wel anders.’↙ Bob van Toor
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HADJAR
BENMILOUD
We geloven in Goud
20

procent van de Nederlanders heeft schulden. Terwijl er gevreesd
wordt voor baardmannen, kunnen we beter bidden voor Onze
Lieve Economie die in de hemel zijt. Zeker nu cash uit de samenleving
verdwijnt wordt het centrale centjesgezag almachtig. Gehoorzamen of
branden dus.
Ik kan niet zeggen dat ik de Economie ooit echt heb gesnapt… alleen
dat je erin moet geloven. Geld is God en de markt ondoorgrondelijk.
Maar ik was achterlijk en in ontkenning. Geschriften bleven ongeopend,
naar de internetbankierkerk ging ik nauwelijks en deurwaarders die het
Heilige Woord kwamen verkondigen namens de Koning negeerde ik.
Gelukkig ben ik net voor de dag des oordeels tot inkeer gekomen –
sommige zielen proberen zelfs met zelfmoord te ontsnappen aan de
toorn van de bank. De schaamte van schuld is langzamer en pijnlijker
dan het zwaard. Wie zonde opbiecht krijgt het boetekleed. Gebrandmerkt in de onderwereld van Het Rood kom je er niet snel zelf bovenop.
Goudzijdank ontdekte
ik de profeten van de nieuwe economie. Plus en min
werden heilig toen ik dankzij
ex-bankier Paul Buitink en
ex-beurshandelaar Willem
Middelkoop leerde beleggen
met nieuwe geldsoorten zoals
de bitcoin en oude geldsoorten
zoals goud. Mijn eerbied voor privacy werd gesterkt door FD-activiste
Ancilla Tilia die openbaart waarom we zonder contant geld minder
rechten hebben dan de gemiddelde IS-gegijzelde. En bidden voor een
beter bancair systeem werd vanzelfsprekend toen ik Dit kan niet waar
zijn van Joris Luyendijk las. Zaterdag komen deze frisse vrije geesten
bijeen in de Havenstad voor de conferentie Reinvent Money. Hopelijk
wordt er gepreekt voor het omverwerpen van de corrupte kerk. Geld
voor iedereen, en fuck het koningshuis.
Ik gun iedereen mijn verlossing. We winnen macht door te begrijpen
op welke waarheid alle leugens waren gebaseerd. Want geld is niet
slecht, maar onzichtbaar geld wel. Voor goed gedrag heb je geen alziend
oog nodig, en voor rijkdom geen platinum plastic. Maar wie gaat ons
verlossen van onze collectieve schuld? Jezus, doe eens wat. ↙

Ik was in ontkenning;
deurwaarders negeerde ik
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Lunchen met...
Naar de popacademie ging hij uiteindelijk niet, want hij wilde verstandig kiezen.
Maar gitaarspelende geschiedenisdocent worden lijkt hem wel wat.

Een troubadour
met een oude ziel
tekst Nina Schuyffel foto Daniël Rommens

‘K

en je Floris, die televisieserie over ridders uit de
jaren zestig? Mijn moeder had alle afleveringen op
videoband. Ik verslond ze allemaal. Fantastisch
vond ik het, die ridderwereld.’
Tijmen van Voorthuizen is van jongs af aan gefascineerd
door het verleden. Na de havo was de keuze om geschiedenis
te gaan studeren dan ook snel gemaakt, vertelt de eerstejaars
UvA-student zelfbewust. Eerst deed hij de lerarenopleiding
aan de HvA, maar erg veel zin om voor de klas te staan heeft
Tijmen nog niet. Met zijn vervolgstudie hoopt hij meer verdieping in het vak te krijgen. ‘Ik ben pas een paar weken bezig,
maar so far so good.’
We spreken de geboren en getogen Amsterdammer in
de hal van de Oudemanhuispoort, waar hij twee uur moet
overbruggen voordat hij weer de collegezaal in mag. Uit
zijn koptelefoon schalt het rapnummer ‘Dead Wrong’ van
Notorious B.I.G. Het is naast geschiedenis zijn tweede passie:
muziek. Tijmen speelt gitaar en piano, soms doet hij mee
aan open mic-avonden. Maar voorlopig blijft dat een hobby.
‘Ik heb er weleens over gedacht om naar de popacademie in
Tilburg te gaan, maar mijn moeder zei: zou je dat nou wel
doen? Als muzikant heb je niet veel baanzekerheid. Het leek
me geen verstandige keuze.’
Dat is nou typisch Tijmen, zouden zijn vrienden zeggen.
Altijd wijs en bedachtzaam. Achter die grijsblauwe ogen en
speelse capuchontrui gaat een oude ziel schuil, zeggen ook zijn
collega’s van Starbucks. Hij werkt daar in de weekenden, met
mensen van verschillende leeftijden. Sommigen zijn zelfs al
in de veertig! ‘Ze reageren altijd verbaasd als ik zeg dat ik pas
twintig ben. Dan gaat het zo van: wát?’
Nog zo’n wijsheid: Tijmen drinkt geen alcohol, omdat je
daar maar brak van wordt. Hij stort zich vol overgave op zijn
studie en gaat weinig uit. Toen een jongen uit zijn klas een keer
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Tijmen van Voorthuizen (20, student geschiedenis)
Oudemanhuispoort, dinsdag 15 september, 13.30 - 14.00 uur

het woord ‘flikkertje’ gebruikte, draaide Tijmen zich meteen
om en zei: ‘Pardón?’ Hij is niet bang om mensen te wijzen op
hun fouten. ‘Ik vind dat niet alles zomaar gezegd kan worden.
Het heeft er niet mee te maken dat ik zelf biseksueel ben, ik
doe het ook in andere situaties. Als studenten bijvoorbeeld
door de les heen praten, zeg ik: jongens, stil nou even.’
Het is die leraar in hem, verklaart Tijmen zijn volwassenheid. Maar goed dat hij niet voor de popacademie heeft
gekozen dan. Alhoewel? Misschien lukt het hem ooit een combinatie van zijn twee passies te maken. ‘Dan word ik de eerste
gitaarspelende geschiedenisdocent. Dat zou vet zijn, zeg.’ ↙
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International

International students and teachers
make up a crucial part of Amsterdam.
Their news and views.

CREATIVE
CUTTING
OR CUTTING
CREATIVITY?
Almost half of Japan’s public universities are cutting the humanities
and social sciences from their curricula – by governmental decree.
It is an economic experiment that dwarfs Dutch academic
budget cuts in comparison.
text Bob van Toor

T

his month, Japanese newspaper
Yomiuri Shimbun conducted a
survey among all public universities in the country. The questions related to how each university was going to
respond to the ministerial decree that all
social sciences and humanities programmes be stopped or significantly cut back.
About half the institutions asked were
already taking steps to comply. Others
were seriously considering this new governmental policy: to favour vocational
degrees and applied, technical degrees
over the humanities and social sciences.
To Western ears, this may sound rather
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stringent. To some activist groups in
Amsterdam, it must seem like a totalitarian dystopia. After all, the threat of
some of the UvA’s humanities degrees
being cut, and the sale of one of the faculty’s buildings, was enough to spark a
fire that raged throughout the past year –
one which groups such as ReThink keep
from going out.

The needs of society
But is it inherently unacceptable for a
university to respond to societal pressures, and adapt to the increasing demands
that higher education yield more appli-

cably skilled graduates? Are the staunch
defenders of apparently less ‘remunerative’ degrees not just as stubborn as the
administrators wishing to streamline
their institutions for modern times?
Japan is still recovering from the
economic recession of the 1990s and
early 2000s, known as the ‘Lost Two
Decades’. Prime Minister Shinzo Abe
was re-elected in 2012, partly because of
his specific economic strategies (dubbed
‘Abenomics’). One of his aims is to
boost an ageing population’s working
efficiency and productivity, and for
years, he has openly declared his intent
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Students celebrate passing their entrance exams to the prestigious Tokyo University.

to reform higher education to the same
end. In 2014, he promised an economic
development board that ‘rather than
deepening academic research that is
highly theoretical, we will conduct more
practical vocational education that better
anticipates the needs of society.’
Some Japanese university presidents
might, therefore, have been less than
surprised when they received word from
Hakubun Shimomura last summer,
requesting them to ‘take active steps’ to
abolish programmes in the social sciences
and humanities, ‘or convert them to serve
areas that better meet society’s needs.’

Outrageous
Sigu University president Takamitsu
Sawa scathingly condemned ‘the bad
tradition of evaluating academic learning and sciences in terms of their utility,
with private-sector enterprises meddling
in higher education’ in The Japan Times.
She called the minister’s proposals ‘outrageous’, and stated with almost un-Japanese resoluteness that she would not
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tolerate ‘anti-intellectuals distorting the
government’s policies related to higher
education.’ The Science Council of Japan
was equally vocal in its opposition.
An op-ed in The Japan Times cautioned that ‘pursuing studies of humanities
and social sciences may not produce
quick economic results. But shunning
them risks producing people who are
only interested in the narrow fields
of their majors. Studies of literature,
history, philosophy and social sciences
are indispensable in creating people who
can view developments in society and
politics with a critical eye. In this sense,
Shimomura’s move may be interpreted as
an attempt by the government to produce
people who accept what it does without
criticism.’ The minister should realise,
The Japan Times warned, that this strategy would ultimately damage creative
work within technological fields as well.

Tangible results
And yet no university buildings were
occupied, no protest marches organised.

On the contrary: as the Yomiuri poll
demonstrates, about half the universities
are moving to comply with the government’s degree. Considering these are publicly funded institutions – Shimomura’s
decree left private universities to do as
they please – perhaps they feel they have
little choice. The fact that only the two
largest and most prestigious universities
of Tokyo and Kyoto have refuted the
decree outright is illustrative.
But the other universities might also
see some sense in the governmental
strategy. A modern society, vying for
economic prosperity in a high-speed,
international technology market; many
Japanese seem to agree that it might be
decadent to defend liberal arts at any
cost and feel that a move towards technical, and especially vocational education,
is simply more efficient.
‘In current-day Japan, there is a definite emphasis on vocational education,’
says Ben Schouten, lector Design for
Games & Play at the HvA. As part of one
of several exchanges between the HvA
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With austerity on
the rise, could we learn
from Japan?

and Japanese universities,
he has visited a number of
them. ‘Those institutions
aim at innovation, research through design and
teaching applied science
– something you can see
increasingly in the Netherlands as well.
Applied research at hbo [hoger beroepsonderwijs, or vocational education] is
gaining relevance, as it facilitates innovation so well by integrating research,
theory, design and practice.’
It appears that the classic divide
between the ‘two cultures’, with the arts
and humanities on the one hand, and
sciences and technology on the other, is
increasingly being recast in economic
terms – and not just in Japan. In 2013,
British Culture secretary Maria Miller
caused a stir when she insisted that
the arts must yield tangible results and
demonstrate through ‘healthy dividends
that our investment continues to pay.’ To
the dismay of many, she concluded that
‘in an age of austerity, when times are
tough and money is tight, our focus must
be on culture’s economic impact.’ With
these sentiments – and this austerity –
on the rise everywhere, perhaps there are
lessons to be learned from Japan?

Innovation-driven market
Ben Schouten has firsthand experience
with the arts-science divide. Trained as
a visual artist, he pursued an academic
career in computer science and design,
before consciously making the choice to
teach vocational programmes. The two
needn’t be this starkly opposed, he feels,
but the pull of an innovation-driven
market is definitely making itself felt.
At many educational institutions,
Japan is responding directly to questions
and prompts of the market. In technology, the speed of elaboration is much
faster and the time to market has become
a crucial factor in technology in a way it
has never been before.’
Technological advances are changing
other fields as well, Schouten stresses.
‘Humanities departments, for instance,
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are increasingly nudging their way to
e-humanities.’ Innovation is not just
something that happens within technology; the social sciences and the cultural
world are engaged in it as well.
For true innovation, you need to
stimulate and train every kind of talent,
says Schouten. ‘The Netherlands are
quite unique in this sense, as we manage
quite well to integrate all those disciplines, from culture to technology. To focus aggressively on technology like India
and China to get ahead is too limited.’

One-dimensional
All in all, it seems clear that it is not
wise to abandon any area of academic
pursuit, whether they are the humanities
faculties, liberal arts programmes or
the entire package of social sciences to
be axed at Japanese public universities
– including law and economics degrees.
‘The Japanese have a cultural tendency
to strive for control in many areas of
society’, says Schouten. ‘The way they

keep the elderly active and
entertained through game
technology, for instance,
is very advanced – yet the
quality tends to remain
one-dimensional, lacking a
cultural or social dimension. Without curiosity-driven research,
the pool of knowledge that can be
applied will, at some point, run dry.’
Science might be due for a recalibration, Schouten thinks. As we enter an
era of lightning-speed technological development, applied science will become
more prominent in the West, as it has
in the East. ‘In this era, to strive for real
innovation, technology has to be integrated in society and culture. In this way
the vocational degree and the university
degree are both currently revaluated.’
Whatever lessons the Japanese experiment will teach the world, one would
be best applied in Dutch society right
away, the lector concludes: the hierarchy
that puts applied science slightly below
the purely theoretical. ‘That is a mindset
that’s still prevalent here, and one that
we have to go beyond.’ ↙

Opinions, questions, suggestions, or
want to share your ‘Keys to the city’?
Email bob@folia.nl.

ADVERTENTIE
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Keys to
the city
WERNER JUNGBLUTH

(36, Latin American Studies)
From: Peru

Space to think

‘Mostly I’ll be in the library on the Roeterseilandcampus. But Kriterion
before it gets too busy is also good for a read, and you can always
catch a movie after. The cafe at Crea is also nice, but I’m still trying
to find my own “special place” overlooking a canal.’

Feels like home

‘Some rice at a Surinamese place I visited made me think of the fried
rice of Peruvian-Chinese cuisine – called “chifa” – back home. I also have
a homey feeling with my small Latin American Studies class, because it’s
a such a personalised programme
and I’ve made beautiful South American and European friends.’

Best bite

Hidden treasure

Guilty pleasure

Crazy Dutch
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‘There are a lot of fantastic places
to eat in the east of Amsterdam,
like De Ponteneur and Het Badhuis
on Javaplein. In De Pijp, there’s
a great Surinamese place called
Warung Spang Makandra.’

‘It’s always funny to
see the Dutch move
large objects on
bicycles’

‘Those great spaces for political and cultural activities such as Joe’s
Garage and De Peper, where many activities around Latin American
issues take place: gatherings, movie presentations, concerts and very
nice food for a few euros. Another great and cheap destination that
is just a ferry ride away (do it, it’s free!) is the IJ Hallen flea market.
It’s great how people give new life to their old stuff.’
‘Sweets shops like De Laatste Kruimel in the centre are touristy but
worth it for the cake and scones, and if you’re lucky, you can find a
small table by the canal.’
‘It’s always funny to see them move large objects on bicycles, like
mattresses, or children in large quantities in those special carts. And
it’s fun to hear a Dutch person complain about the “chaos” in Amsterdam. Come on, what chaos?!’ ↙ Bob van Toor

21-09-15 18:52

46

FOLIA 4

Op de tong

BIE(R)TJES
Sinds 1936 zat de
groentewinkel van
vader Gerrit van
Beeren in de Koningsstraat. Zoon Gerrie nam hem over. Maar
de supermarkt beëindigde het tijdperk
van de buurtwinkel, en in 1982 deed
Gerrie een slimme zet: onder het motto
‘bietjes worden biertjes’ maakte hij van
zijn winkel een kroeg, mét daghap en
kleurrijke kraker- en punkerclientèle.

TUIN
In de herfstregen heb
je er niet zoveel aan,
maar ’s zomers is het
goed toeven in de tuin
achter het café. Een lommerrijk terras
aan de achterkant van het café biedt alle
ruimte voor zwoele, lange avonden – niet
té lang, want buurtbewoners zien de
gasten graag vóór half elf naar binnen
verdwijnen.

KRAANWATER
Het is de eeuwige strijd
tussen de restaurantbezoeker en de horeca:
is de ober verplicht dat
glaasje kraanwater voor je in te schenken,
of mag hij je vier euro voor een fles bubbels aftroggelen? In 2012 trachtte Jesse
Klaver, toen nog kamerlid voor GroenLinks, gratis restaurantwater wettelijk te
verplichten – zonder succes.

Folia ontvangt graag je restaurantrecensie
en vergoedt bij plaatsing tot € 50,-.
Maximaal 270 woorden, kaders zijn welkom, maar
niet verplicht. Mail je recensie (met prijzen) naar
redactie@folia.nl en de originele bon naar Folia,
Stephanie Gude, Prins Hendrikkade 189b, 1011 TD
Amsterdam.

Van Beeren
Koningsstraat 54

Als avant-gardistische Amsterdammer ben je natuurlijk aan je stand
verplicht om van elke pop-up op de hoogte en op elke hotspot aanwezig
te zijn. Maar soms ben je natgeregend en hongerig en verlang je naar de
warme boezem van een bruin café – niet de magere tattoo-sleeves van
de zoveelste pho- of quinoatent.
Op zo’n avond renden we druipend naar binnen bij Van Beeren, een achter
de Nieuwmarkt verstopt tentje waar je ooit voorbijfietste en dacht: dat moet
ik onthouden, om hem na een minuut weer te vergeten. Want Van Beeren
pretendeert niet, en hoeft – na vier decennia tappen en koken – ook niets te
bewijzen. Een stamgaste zit op de ereplek voor het raam met een daghap, op
veel andere tafels staat een schoolbordje met reservering geleund tegen een
wachtende karaf kraanwater met munt en citroen. Ongevraagd kraanwater!
In Amsterdam! En zo zijn er meer belangrijke details bij Van Beeren die je je
slechts herinnert van vroeger, van Brabantse familierestaurantjes en dromen
over fijnere horeca. Ons wordt snel gevraagd wat we willen drinken (met
vele speciaalbieren en Jupiler op tap een moeilijke vraag) en er verschijnt een
mandje vers afgebakken brood met aioli. Voor een onvoorstelbare € 9,50 krijg
ik de dagelijks wisselende ‘avondschotel’. Vandaag een supermals kipfiletje,
gevuld met geitenkaas (‘en nog wat dingen,’ aldus de jongen die het brengt)
met asperges, aardappeltjes en een fijne donkere jus. De spareribs (€ 16,25)
aan de overkant zijn overvloedig, vallen van het bot maar zitten wat zwakjes
in de kruiderij – een heftig knoflooksausje compenseert dat. Aan de heerlijk
knapperige frietjes zit een beetje schil: wederom een teken van het oog voor
detail, waardoor dit bruine café al zo lang op zijn stille straathoek floreert. ↙
tekst Bob van Toor foto Daniël Rommens
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Marketingmanager

‘O

ngeveer een maand
na mijn afstuderen
kon ik aan de slag
als marketingmanager bij
Janamos, een internetplatform
voor cursussen en workshops in
Amsterdam. Ik voelde behoorlijk wat druk om iets te vinden en
dan lijkt een maand ontzettend lang.
Tegen de twintig sollicitatiebrieven
heb ik geschreven. Van veel bedrijven
krijg je niet eens een reactie. Ik ben
erg blij dat ik uiteindelijk bij Janamos
terechtkwam.
Mijn studie was heel breed. Je
krijgt veel verschillende vaardigheden aangeleerd, maar gaat nergens
echt de diepte in. Ik begon me steeds
meer af te vragen waarvoor ik nou
eigenlijk werd opgeleid. Gelukkig
hebben mijn stages me geholpen
bij het bepalen van wat ik graag wil
doen. Zo liep ik stage bij een reclamebureau, waar ik meehielp met
het organiseren van fotoshoots voor
onder meer grote warenhuizen. Qua
dynamiek vond ik dat leuk, maar qua
creativiteit minder. Maar bij dat reclamebureau leerde ik een castingbureau kennen en voor hun website heb
ik als afstudeeropdracht een contentplan geschreven. Ik heb onderzocht
met welke informatie en met wat
voor presentatie ze hun site aantrekkelijker konden maken. Zo kwam ik
erachter dat ik het liefst bezig ben
met het bedenken van concepten,
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‘Later wil ik
mijn eigen
bedrijf’
Naam Merel Arends
Leeftijd 21
Studie bachelor
media, informatie &
communicatie (HvA)
Afgestudeerd op een
plan voor het verbeteren
van de website van een
castingbureau
Werkt sinds augustus 2015
als marketingmanager bij
Janamos
Salaris 1900 euro bruto
per maand

met vormgeving en met het in de
markt zetten van een product.
Via een nogal standaardvacature op een website kwam ik bij Janamos terecht. “Wij zijn op zoek
naar enthousiaste starters,” stond
daarin. Toen ik op gesprek kwam,
was ik verbaasd over de inhoud
van de functie. De rol die ik nu heb
is mede door dat gesprek ontstaan.
Mijn functie heet dan wel marketingmanager, maar is eigenlijk veel
breder. Janamos is een start-up met
een klein team van inmiddels vijftien
mensen. Ik hou me onder meer bezig
met sociale media en het aanleveren van teksten aan media. “Bedenk
maar iets om binnen te komen bij de
Amsterdamse huishoudens,” is het
devies. Het uitprobeeraspect van een
start-up en het feit dat iedereen in
zo’n klein team veel verantwoordelijkheid heeft, bevallen me erg goed.
Ver in de toekomst zou ik graag
zelf een bedrijf opzetten. Bij Janamos
maak ik van dichtbij mee hoe je dat
doet. Om dit zelf te kunnen, heb ik
eerst meer ervaring nodig. De komende tijd wil ik gebruiken om scherper te krijgen wat ik leuk vind en waar
ik goed in ben. Het zal in ieder geval
een bedrijf worden op het gebied van
marketing en communicatie, waarin
ik mijn creativiteit kwijt kan.’ ↙
tekst Joris Janssen
foto Mats van Soolingen
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