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redactioneel
Om het inmiddels tamelijk beladen
woord ‘fusie’ te vermijden wordt tegenwoordig gesproken van ‘klein binnen
groot’. Dit is ook het adagium van het
College van Bestuur van UvA en HvA.
Met zo’n 75.000 studenten en 10.000
medewerkers is de UvA-HvA een van
de grootste werkgevers van de stad,
maar toch is alles zo georganiseerd dat
je niet in een leerfabriek rondloopt,
vindt het CvB: klein binnen groot. Bij
veel studenten en medewerkers leeft
dat idee helemaal niet, integendeel. De
jongste ster aan het fusiefirmament
is de voorgenomen fusie van de twee
academische ziekenhuizen: AMC en
VUmc. Of misschien moeten we wel
zeggen: was, want de Autoriteit Consument & Markt heeft een streep gehaald
door de fusie. Dit ‘nee’ is wat mij betreft
een teken aan de wand: velen hebben
genoeg van de fusiedrang van bestuurders. De fusie tussen Hogeschool
Windesheim en de VU werd tenietgedaan, de bestuurlijke fusie tussen
UvA en HvA levert niet de gewenste
resultaten op en studenten blokkeerden
een fusie tussen de bètafaculteiten van
UvA en VU. AMC-bestuursvoorzitter
Marcel Levi zegt in deze Folia dat de
samenwerking tussen AMC en VUmc
‘inhoudelijk erg goed verloopt’. Dat
geloof ik graag, maar om goed samen
te werken hoef je nog niet te fuseren. yyy
Jim Jansen, hoofdredacteur Folia Magazine, jim@folia.nl, @jimfjansen (twitter)

FoliaTV

FoliaMagazine

3

de week

L

entekriebels, heeft u er ook zo’n last
van? Door onze roze bril zag zelfs de
UB er deze week oogverblindend uit.
En die positieve blik, daar houden ze
ook op de HvA altijd van. Zo werd deze week
bekend dat de zogenaamde Research Battle,
waar de beste onderzoekers van de hogeschool
met elkaar strijden, een nieuwe naam heeft
gekregen. Want wat we op de HvA doen, dat is
helemaal geen battle, aldus de kritische medewerkers. Wij wisten dat natuurlijk allang. Hoe
men op de hogeschool met elkaar omgaat, dat
zouden wij liever omschrijven als doodknuffelen. Een onvertogen woord valt er zelden. En
eenieder die daar anders over denkt, wordt in
een liefdevolle omhelzing van de afdeling communicatie vliegensvlug aan de borst gedrukt. De
natte klapzoenen van je oma zijn er niks bij.
Maar eigenlijk hadden de ontevreden HvA’ers
groot gelijk. Een beetje competitie of rivaliteit
in de onderzoekswereld, dat moet je ook niet
willen. De wetenschappelijke doorbraken van de
afgelopen eeuwen kwamen immers ook steevast
zonder slag of stoot tot stand. Geen wonder dus,
dat de battle vanaf dit jaar Research Award heet.
Maar die naam is als je het ons vraagt nog steeds
wel wat competitief. We hebben een betere suggestie: de grote HvA Research Orgie. We moeten
de hogeschool immers niet zien als een slagveld,
maar liever als één grote matras. De award wordt
vervolgens uitgereikt aan de HvA’er die zijn zaak
het effectiefst bij een ander weet te penetreren.
Dat is nog eens researchcopulatie waar de hogeschool echt iets mee opschiet!

Maar ach, wetenschap: wat weten wij simpele,
journalistieke zielen er ook eigenlijk van? Niet
veel, bleek deze week weer eens. Volgens accreditatieorganisatie NVAO is de UvA-master
journalistiek namelijk veel te weinig wetenschappelijk. Best raar, vond opleidingshoofd

4

FoliaMagazine

RESEARCH BATTLE
Onderzoeksgemeenschap
HET BESTE ONDERZOEK
VAN DE HVA
7 DOmEiNEN
7 ONDERZOEKERS
1 wiNNAAR

Het was niet alleen de naam van de Research
Battle, die veel HvA-medewerkers dwarszat. Ook
van de Crea-cursus Afrikaans dansen volstaan.
de campagne met bokshandschoenen stuitte
En de studenten van Mark Deuze, die mogen
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velen
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de borst.
Hoe de
nieuweuuR
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Mark Deuze dat oordeel. Want waarom moeten
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jectiefs als academische eisen voldoen?
TOmORROw Want nu het hbo zo
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terechte kanttekening.
fanatiek universiteitje speelt, kon een reactie
ook niet uitblijven. Waarom moet de HvA zich
eigenlijk steeds aan de UvA spiegelen, en nooit
Rick Vermin
@rvermin
eens andersom? Wij stellen voor meteen een

tweet van
de week

heel aantal masters een beetje hooggeschoolder
te maken. Laten we beginnen bij de kunsthistorici, die voortaan als scriptie hun meest excellente vingerverfproject kunnen indienen. Voor
de cultureel antropologen kan een certificaat

Alleen op een beta faculteit: een gesprek
tussen studenten over de natuurkundige
onmogelijkheden van het vliegen van
Superman! #uva

het moment

Meer dan duizend vrouwen waren zondag 6 april afgekomen op de derde editie van de Rokjesdagloop, een sponsorhardloopwedstrijd van tien kilometer met maar één
regel: mannen mogen niet meedoen. Maar er was ook een klein groepje dat gewoon een strak hardloopbroekje aan had getrokken. Dit waren de vrouwen die niet voor
de lol, maar voor de winst naar de start waren gekomen. Op de foto zie je de warming-up voor de kinderloop van 1 kilometer. Lonneke van der Laan kwam uiteindelijk,
na een kleine drie kwartier, als eerste over de 10-kilometerfinish bij de Rokjesdagloop. Zonder rokje. yyy tekst Sebastiaan van de Water / foto Danny Schwarz

navraag Marcel Levi
VUmc en AMC willen fuseren tot een groot Amsterdams medisch centrum. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) dwarsboomde de
voorgestelde fusie vorige week echter. AMC-bestuursvoorzitter Marcel Levi is teleurgesteld.

Na de MIT-dependance en de Amsterdam Faculty of Science is dit de derde
samenwerking tussen de VU en de UvA
die gedwarsboomd wordt. Echt lekker
gaat de samenwerking niet.
‘Ik kan niet genoeg benadrukken dat de samenwerking inhoudelijk erg goed verloopt. Wij voelen
ons daarin bovendien gesterkt door de reacties die
we krijgen van belangenverenigingen als zorgverzekeraars, politici en patiëntenorganisaties. Onze
ambities zijn dan ook nog steeds dezelfde.’
De ACM heeft toch een stokje voor de

fusie gestoken?
‘Een fusie kan volgens het ACM enkel doorgang
vinden wanneer er daadwerkelijk beslissende
invloed bij de nieuwe organisatie zal liggen. Een
probleem daarbij is dat het VUmc en de VU nog
onder een overkoepelende stichting vallen. De
splitsing van die stichting is al aangekondigd,
maar nog niet klaar. Er is 99 procent zekerheid
over hoe die er uit zal zien, maar die ene procent
onzekerheid vond de ACM te veel.’
Wanneer die stichting is gesplitst kunt
u dus opnieuw aankloppen?

‘Dat klopt en dat zullen we ook zeker doen. De
splitsing staat al op stapel ik verwacht dat deze binnen een tot anderhalf jaar zal worden afgerond.’

Over anderhalf jaar zult u dus weer een
aanvraag indienen?
‘Ik denk dat het niet eens nodig is te wachten tot
de splitsing definitief is. Over een halfjaar zullen
de contouren waarschijnlijk al voldoende duidelijk
zijn en is het mogelijk dat het verzoek al wordt
gehonoreerd. We willen echter wel voorkomen dat
we wederom nul op het rekest krijgen. Zo’n “Nee”
is niet goed voor de stemming.’ yyy Henk Strikkers
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‘Ik dacht: Fuck you, die kanker
krijgt mij niet klein’
Het leven lachte UvA-student Lara Jongbloets toe. Tot ze gediagnosticeerd werd met een
zeldzame vorm van kanker en maandenlang balanceerde tussen leven en dood. In haar
onlangs gepubliceerde dagboek Tussen hel en Hemel 17 doet ze verslag van haar strijd.
‘Ik was zwanger van een tumor.’ tekst Gijs van der Sanden / foto’s Roger Cremers

T

ampie. Zo noemen haar dispuutgenootjes haar. Het is het voorjaar
van 2009 en de twintigjarige Lara
Jongbloets – een knappe verschijning, lid van het corps en kersverse student
communicatiewetenschappen – is voortdurend
ongesteld. Haar bijnaam krijgt ze omdat ze
altijd tampons bij zich heeft: in haar handtas,
haar portemonnee, haar broekzak. Op sommige
dagen moet ze om het kwartier naar de wc. Dan
kun je er maar beter veel bij je hebben.
Maar dan neemt de buikpijn toe. En door de
rugpijn lukt het niet meer om normaal te zitten.
Ze roept een vriendin als ze op een dag een grote
prop van gestold bloed in de wc aantreft. ‘Dit is
helemaal niet goed, Laar,’ zegt zij.
Aanvankelijk zegt de huisarts, die ze meermaals
heeft geraadpleegd, dat ze gewoon hevig aan het
menstrueren is. Ze krijgt pijnstillers mee en een
zware hormoonkuur. En keer op keer wordt er
gevraagd of ze niet toevallig zwanger is. Nee, antwoordt ze dan, dat is ze niet. Als ze bij de spoedeisende hulp, hevig bloedend, aan de dienstdoende
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arts vraagt of het niets ernstigs is, wordt haar vraag
weggelachen. Het zou vanzelf wel overgaan.
SChORRE STEM
‘Ik ben natuurlijk het prototype corpsmeisje,’ vertelt
Jongbloets, inmiddels 24 en bijna afgestudeerd,
op een terras in de buurt van het Bushuis. Ze
vermoedt dat ze met haar schorre stem, die ze toen

‘In wat voor slechte
film was ik ineens
terechtgekomen?’
nog had, niet serieus genomen werd. ‘Bovendien: je
wílt natuurlijk ook geloven dat het niets ernstigs is.’
Voor haar moeder, die haar nauwlettend in de
gaten houdt, is de maat vol als Lara een ongezonde
kleur begint te krijgen en haar conditie zienderogen achteruit gaat. ‘Jij gaat zo snel mogelijk naar
een gynaecoloog,’ zegt ze tegen haar dochter.
In het ziekenhuis blijkt er een poliep in haar

baarmoeder te zitten, amper 1 bij 2 centimeter
groot. Dat is volgens de arts de oorzaak van die
hevige bloedingen. Hij stelt voor de poliep door
middel van een curettage – waarbij de baarmoeder
wordt schoongeschraapt – te verwijderen. Kan
dat wel zomaar? vraagt Lara’s moeder nog. De
arts verzekert haar dat het een simpele ingreep is.
Maar bij de operatie stuit hij op verdacht uitziend
baarmoederweefsel, dat hij voor de zekerheid
microscopisch laat onderzoeken.
Dat is in een notendop wat er voorafgaat aan
Jongbloets’ onlangs uitgebrachte dagboek Tussen
hel en Hemel 17. Hemel 17 is de naam van het
grote, oude dispuutshuis in de buurt van het
Leidseplein, waar ze met veel plezier woont. Het
boek begint een dag voordat ze die onvoorstelbare
uitslag krijgt: er zitten kwaadaardige cellen in haar
baarmoeder. Jongbloets’ dagboek is het relaas van
een jonge vrouw die alles mee lijkt te hebben – een
hecht gezin, een meeslepend studentenleven, een
goed stel hersens – maar plotseling balanceert tussen leven en dood, tussen hemel en hel.
Jongbloets neemt een slok van haar dubbele
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espresso. Ze was niet eens verdrietig toen ze de
diagnose kreeg, vertelt ze. Vooral boos, zo boos. ‘Ik
had zo vaak aangegeven dat het niet goed zat. Dat
ik het niet vertrouwde.’ In haar stem klinkt nog
altijd verontwaardiging. ‘Van jongs af aan had ik
een grote kinderwens. Het enige wat ik dacht was:
die baarmoeder halen ze er mooi niet uit.’
Ze komt terecht in een wereld van klinische ziekenhuisgangen en vernederende onderzoeken. Want
met de diagnose dat het om kwaadaardige cellen
gaat, is de kous nog niet af. Er moet nog worden
vastgesteld om wat voor kanker het precies gaat.
In het najaar van 2009 wordt Lara onderzocht
door een gynaecoloog van het UMC. Haar moeder en haar tante, die zelf arts is en nauw betrokken bij het ziekteproces, staan haar bij. In haar
dagboek beschrijft ze het onderzoek.
‘Ik ga je even onderzoeken.’
En BAM, hij steekt zijn twee worstenvingers met een
enorme vaart van onder bij me naar binnen.
‘AU,’ schreeuw ik.
‘Sorry,’ zegt hij en mompelt dat het wel goed voelde.
‘Zo en nu even van achter,’ zegt hij zachtjes en
zonder pardon steekt hij zijn andere vinger in
mijn achterste.
‘AU,’ roep ik wederom.
Ik voel de tranen opkomen.
Gevraagd naar die middag, maakt ze een huiverend
gebaar. ‘Ik werd daar gewoon behandeld als een
stuk vee,’ zegt Jongbloets. ‘Toen hij ook nog eens
doodleuk – zonder enig mededogen – zei dat mijn
baarmoeder er sowieso uit moest, omdat ik het anders niet zou overleven, ben ik de kamer uitgerend.
Naar de wc, waar ik als een malle heb overgegeven.
Ik was er fysiek en mentaal kapot van.’
ThIRD OpINION
Een zeldzame vorm van baarmoederkanker, luidt
de diagnose. Chemo is bij deze variant geen optie,
verzekert de arts. Dat is de reden dat de baarmoeder in zijn geheel verwijderd moet worden. Maar
omdat ze daar niet zomaar mee akkoord gaan, reist
Jongbloets met in haar kielzog haar ouders en haar
tante af naar Leuven voor een second opinion.
Jongbloets: ‘Een paar maanden daarvoor leerde ik nog
tentamens in de UB en ging ik daarna borrelen met
vriendinnetjes. Nu zat ik achterin de auto bij mijn
ouders, met een postpakketje op schoot waar mijn
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baarmoederweefsel in zat. Echt i-di-oot gewoon. In
wat voor slechte film was ik ineens terechtgekomen?’
In Leuven wacht een grote verrassing. De specialist
daar trekt een heel andere conclusie: embryonaal
rhabdomyosarcoom – een zeldzame vorm van
kinderkanker die wél met chemo te behandelen is.
‘Toen waren er dus twee diagnoses. En twee
behandelingen, die lijnrecht tegenover elkaar
stonden. Ja, wat moet je dan?’ Utrecht en Leuven
konden het niet met elkaar eens worden. Een
‘third opinion’ van een specialist in Ierland biedt
ruim een maand later uitsluitsel: Leuven heeft
gelijk. Het gaat om een zeldzame kinderkanker,
die zo snel mogelijk met een 42 weken durende

‘Het enige wat ik dacht
was: die baarmoeder
halen ze er mooi niet uit’
chemokuur moet worden behandeld.
Dat gebeurt in het Radboudumc in Nijmegen,
waar ze onder behandeling komt te staan van een
sarcoomspecialist. Ondertussen is ze weer hevig
gaan bloeden en is de buikpijn bijna ondraaglijk.
In het ziekenhuis blijkt na een MRI-scan waarom:
de tumor is de afgelopen maanden gegroeid tot 8
bij 3 centimeter.
Die buikpijn, vertelt Jongbloets, bleken weeën te
zijn. ‘In feite was ik zwanger van een tumor, die
mijn baarmoeder er halsstarrig uit probeerde te
werken.’ Als ze de foto van de scan ziet, realiseert
ze zich pas hoe ziek ze is. Ze geeft de strijd om
haar baarmoeder te behouden op. ‘Ik dacht: weg
ermee. Ik kan niet meer.’ Een van haar eierstokken laat ze invriezen, zodat haar eigen genetisch
materiaal wordt bewaard.
Dan begint het lange traject van de chemokuur,
waar ze doodziek van wordt. In haar dagboek
beschrijft ze hoe ze in bad ligt als haar haren – die
vanwege de chemo zijn uitgevallen – heel langzaam weer in kleine stekels zijn teruggegroeid.
‘Ik doe mijn ogen open en het badwater ziet zwart
van de haren, overal zitten kleine stekeltjes, zelfs op
mijn armen en borsten. Het is net alsof ik in een bad
vol splinterdunne hagelslag lig. Mijn hart begint als
een dolle te kloppen en ik begin te hyperventileren.
‘Haal het eraf,’ schreeuw ik. ‘Haal me hieruit!’

Jongbloets haalt haar hand daar haar lange, donkerbruine haren. Ze raadt de vraag al. ‘Hartstikke echt,’
glimlacht ze. Haar haren zijn in volle glorie hersteld.
Kaal, uitgemergeld en doodziek – dat was volgens
haar het stereotype beeld van iemand met kanker.
‘Maar ik weigerde aan dat plaatje te voldoen. Ik
zorgde er altijd voor dat ik er pico bello uit zag.’
Dat deed ze niet voor anderen, vertelt ze, maar
voor zichzelf. ‘Fuck you, dacht ik. Die kanker krijgt
mij niet klein. Dikke doei.’
Dankzij een arts die voortvarend te werk ging, ouders die voortdurend tot haar beschikking stonden
en een hechte groep vriendinnen, doorstaat ze de
maandenlange kuur. In 2010, bijna een jaar na de
diagnose, is ze genezen.
LUIERS EN hAARUITVAL
Maar helemaal klaar, dat is het niet, zegt Jongbloets. ‘Ik kan geen kinderen meer krijgen. Tenminste, niet op de manier zoals ik had gehoopt.’
Ze is even stil. ‘Dat blijft een pijnplek. Dat is
mijn verdriet.’
Jongbloets zet zich nu in als ambassadeur van
AYA, de polikliniek van het Radboudumc voor
jongvolwassenen met kanker. ‘Daar kon ik altijd
terecht met praktische vragen. Ik kreeg een
verpleegkundige, een soort mentor, die mij met al
mijn leeftijdsspecifieke vragen hielp. Zij onderhield bijvoorbeeld al het contact met de universiteit. Daar had ik zelf de energie gewoon niet voor.’
Jaarlijks worden er 2200 jongvolwassenen gediagnosticeerd met kanker en qua zorg, zegt Jongbloets,
vallen zij tussen wal en schip. ‘De zorg is niet
ingesteld op deze groep, vandaar dat het vaak lang
duurt voordat jonge mensen een goede diagnose
krijgen, zoals bij mij ook is gebeurd. Bovendien lopen ze vaak rond met dezelfde vragen over studie en
vruchtbaarheid. De AYA-poli moet in alle grote ziekenhuizen in Nederland komen waar de patiënten
met deze leeftijdsspecifieke vragen terecht kunnen.
Om artsen en patiënten meer inzicht te geven over
hoe dat is, jong zijn en kanker hebben, besloot ze
haar dagboek uit te geven. Wat opvalt is hoe ze
zonder enige schroom vertelt over de intiemste details: bloedverlies, luiers, haaruitval – alles gebracht
met veel gevoel voor humor.
Jongbloets: ‘Natuurlijk twijfelde ik even of ik dat
allemaal wel met de wereld wilde delen. Maar toen
dacht ik: zo is het gewoon gegaan. Ik schaam me
nergens voor.’ Bovendien wil ze dat haar toekom-

stige kinderen, hoe ze die ook mag krijgen, kunnen lezen over waarom ze niet op de natuurlijke
manier ter wereld zijn gekomen.
Als ze wordt gevraagd of haar goede komaf – met
liefhebbende, hoogopgeleide ouders die kosten
noch moeite spaarden om hun dochter beter te
maken – van invloed is geweest op haar genezingsproces, veert ze op. ‘Natuurlijk! Sterker: als ik Mien
Dobbelsteen was geweest, om het zo maar te zeg-

gen, dan had ik waarschijnlijk niet meer geleefd.
Want dan waren we met de eerste behandeling in
zee gegaan, die helemaal niet goed voor me was.
Daar word ik zo boos van. Dat dat kan!’
Maar toch: of je geneest, zegt Jongbloets, is
uiteindelijk een strijd die je niet zelf voert, maar
voor een groot deel een kwestie is van simpelweg
geluk of pech hebben. Ze ontmoette de afgelopen
jaren meerdere mensen zoals zij – even jong en

vol levenslust – die de eindstreep niet haalden.
‘Geestelijk sterk proberen te blijven en niet kopjeonder gaan,’ zegt ze. ‘Dat is de echte strijd die je
moet leveren.’ yyy
Lara Jongbloets: Tussen hel en Hemel 17
Stichting 4 the Better Foundation,
200 blz., € 15,-
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Het Amsterdams

Studenten Festival viert dit jaar

zijn vijftiende verjaardag. Wat vijftien

jaar geleden het UvA Cultureel Festival

was, is nu uitgegroeid tot een festival voor

CREA

In vijftien jaar is het festival volgens Crea-directeur
alle studenten in Amsterdam. Op 17 en
Sjoerd Jans enorm veranderd. ‘Wat ooit de studentenverenigingen voor een week per jaar samen moest brengen, is
18 april strijden tijdens veertig optredens
nu ontwikkeld tot een festival voor alle studenten in Amsterdam.’
Vijftien jaar geleden startte deAsva het ASF in het oude Crea. Doordat
muzikanten, dansers, cabaretiers en
het bestuur jaarlijks wisselt, is er ruimte voor veel vernieuwing, maar ook
voor
wat chaos. Daarom viel het festival aanvankelijk snel uit elkaar. ‘Ik heb
acteurs voor de jaarlijkse jury- en
contact gezocht en wilde helpen: met onderdak en subsidies konden ze weer van
publieksprijs. tekst Sunny de Blok
start.’ Tijdens de frisse herstart waren er veel ambities die té ambitieus bleken. Tien
categorieën bleek te veel. Ook was er sprake van versnippering toen de artiesten
op meerdere podia in de stad speelden. ‘Toen hebben we de HvA en de VU erbij
gehaald en vormden we weer een geheel. Vanaf dat moment heette het UvA Cultureel Festival het Amsterdams Studenten Festival.’ Het festival heeft sinds 2012
zijn basis in het nieuwe Crea. ‘Hier komt het festival, door de verschillende
podia en het café, tot zijn recht.’ Voor Sjoerd Jans zijn de ontwikkelingen
van het ASF nog niet genoeg gevorderd: ‘Ik wil het festival eigenlijk
breder trekken door discussies en lezingen te organiseren. Het
ASF moet weer een week worden waarin de héle stad om
de student draait.’

TIpS VAN
DE REDACTIE
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Orange Skyline (17 april) neemt je terug in de tijd.
De Groningse indierockband stond eerder al op Noorderzon en het Bevrijdingsfestival in Groningen, maar komt nu naar
Amsterdam. De swingende liedjes worden geïnspireerd door Oasis,
The Libertines en The Who.
Dokter Joop (18 april) behandelt in Nieuwe Hoop met Dokter Joop op deskundige wijze kwesties waar we in ons dagelijks leven aan onderdoor gaan.
Waarom kunnen wij ons nooit aan ons eigen verwachtingspatroon houden?
Hebben wij wel een realistisch beeld van onszelf? De antwoorden zoekt
dokter Joop samen met zijn cliënten in een hilarische groepstherapie.
Gastoptreden van Maaike Ouboter (17 april): Twee jaar geleden
deed dit nieuwe talent zelf mee aan het ASF, tegenwoordig staat
ze in een uitverkocht Paradiso. Voor degenen die haar gemist
hebben: Maaike brak door met het televisieprogramma
De Beste Singer-Songwriter van Nederland en raakte
Nederland met het nummer ‘Dat ik je mis’.
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Sanne van
den Ende

won in 2012 de publieksprijs met toneelgroep
Rij 7: ‘Wij hadden een gigantische achterban mee.
Op het festival speelden we met wel tien acteurs en
twee gastacteurs, die allemaal hun vrienden en familie
mee hadden genomen. Eerlijk gezegd denk ik wel dat zij
veel stemmen hebben opgeleverd. In het prijzenpakket
zat een optreden in de OBA en op het Cliviafestival,
waar we nu nog steeds contact mee hebben.
Drie jaar geleden moesten we vooral zelf de
media opzoeken, nu krijgen we veel
meer publiciteit.’

OUDWINNAARS

Amsterdams
Studenten Festival:
17 en 18 april in Crea,
Nieuwe Achtergracht 170. Tickets:
vroege vogels € 4,-, studenten &

Sam Bakker

won met de Utrechtse band Close Up vorig
jaar ook de publieksprijs. ‘We speelden als allerlaatste op het festival en hadden niet verwacht binnen een
half uur zó veel stemmen binnen te slepen. De publieksprijs is erg belangrijk voor ons omdat wij het publiek erg bij
onze show proberen te betrekken. Wij wonnen een interview
bij een lokaal radiostation en een dag de studio in, die we
laatst verzilverd hebben. De organisatie mag wat mij betreft
meer in het prijzenpakket stoppen. Wél heeft het festival
voor meer naamsbekendheid en optredens gezorgd. De
Intreeweek van de UvA heeft ons via het ASF voor
een gaaf optreden in het Westerpark geboekt,
dat een van onze grootste optredens was.’

CJP-houders € 5,-, anderen € 7,50 (alle
prijzen zijn exclusief servicekosten).
Tickets zijn te koop via
amsterdamsstudentenfestival.nl
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(ingezonden mededeling)

Wil jij volgend jaar alle Amsterdamse studenten vertegenwoordigen?
Kijk dan op ASVA.nl/nieuwbestuur en solliciteer uiterlijk 14 april.

passie
Romein
FRANk BROEkE (30, student klassieke talen) wil laten zien hoe Romeinen leefden en vochten. denkt alleen
niet na als ze schildert.
‘Het is een mythe dat historical re-enactment
alleen maar draait om het naspelen van
veldslagen. Dat soort evenementen wordt in
Nederland nauwelijks georganiseerd en ik heb
nog nooit een Romeinse veldslag nagespeeld.
Het enige dat ik in die trant doe is het organiseren van veldslagen voor kleine kinderen
waarbij ze elkaar met schuimrubberen schilden
en zwaarden te lijf kunnen gaan.
Zeven jaar geleden is het voor mij begonnen.
Ik vond mijn studie zo interessant dat ik er
ook in mijn vrije tijd meer mee wilde doen.
Na wat gegoogle kwam ik uit bij een landelijke
vereniging voor historical re-enactment en ben
daar eens gaan kijken. Ik was direct verkocht.
Het mooiste van historical re-enactment is dat
je kunt tonen hoe Romeinen zo’n tweeduizend
jaar geleden leefden. Dat doe ik ongeveer tien
keer per jaar op festivals en voor musea en
scholen. Zelf ben ik leraar Latijn en Grieks
op een Alkmaars gymnasium en ik wil mijn
leerlingen de oudheid laten zien, voelen en ruiken. Ik neem af en toe een Romeinse militaire
uitrusting van 25 kilo plus een schild van 8 kilo
mee naar school. De hele uitrusting maken
we bij onze vereniging zelf. We hebben een
metaalbewerker in de groep en ik heb mezelf
bijvoorbeeld ook graveren aangeleerd.
Aangezien ik als een van de weinigen Latijn
sprak ben ik centurio geworden, de bevelhebber in het militaire kamp. Mijn dagen als Romein vul ik nu voornamelijk met het commanderen van de militairen. Wanneer er tussen
twee evenementen veel tijd zit, mis ik vooral
het gedol met de jongens onderling. Voor de
bühne deel ik dan wel bevelen uit, achter de
schermen zijn we vooral heel goede vrienden.’
yyy tekst Henk Strikkers / foto Fred van Diem
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De grote oversteek
Elk jaar in april zetten ruim vijfhonderd studenten in prachtige klassieke zeilschepen koers naar
een Engelse haven tijdens The Race of the Classics. tekst en foto’s Peter Boek

‘J

ullie hebben wel allemaal jullie armen
getraind voordat jullie aan deze race
begonnen, toch?’ Scheepsmaat Jaap
Pijper (foto rechtsonder) kijkt de
geneeskundestudenten lachend aan van achter
zijn zware sjekkie. ‘Zo niet, dan doen de Iris
en ik dat wel voor jullie.’ Met de Erasmusbrug
op de achtergrond zijn de studenten van team
AMC net de veerhaven in Rotterdam uitgevaren. Links van de Iris vaart de machtige driemaster Thalassa van Team VU, die haar hoorn
laat schellen over de Nieuwe Maas. The Race of
the Classics brengt dit jaar 22 studententeams
bij elkaar op evenzoveel klassieke zeilschepen,
in de grootste studentenzeilrace van Europa.
GEEN DRANk
Pijper kijkt naar de Thalassa en schudt zijn
hoofd. ‘Vorig jaar, tijdens de Young Professionals-editie van de Race, voeren de schepen uit
ondanks een waarschuwing voor slecht weer.
Aan de kant kon ik al vanaf mijn monitor het
lagedrukgebied op de vloot af zien gaan. Er is
toen iemand overboord geslagen, maar gelukkig was de reddingsbrigade net aan het oefenen
in de buurt. Na een halfuur in het water kon hij
gelukkig gered worden. Daarom zijn de veiligheidsmaatregelen dit jaar wel verscherpt. Geen
drank voor jullie tijdens jullie shifts!’
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De zesentwintigste editie van de ‘Rees’, zoals
de wedstrijd door de studenten genoemd
wordt, zou waarschijnlijk sowieso niet veel
spectaculaire inhaalmanouvres of nek-aannekfinishes brengen. De weersvoorspellingen
waren tijdens de startetappe zo mild, dat de
studenten Engeland misschien niet eens zouden kunnen aandoen, zoals in de planning lag.
‘De vloot zou dan wel heen kunnen komen,
maar niet terug’, zegt schipper Ben Bos (foto

‘Vorig jaar is er iemand
overboord geslagen’
midden). ‘Sommige schepen, zoals de Thalassa, hebben een ander type zeilen zodat ze
niet zo makkelijk terugkomen.’ Niet dat dat zo
erg zou zijn, valt Pijper hem lachend bij: ‘De
vorige keer dat we in Ipswich waren, werden
de taps van boord gehaald en werd de kade
omgetoverd tot één groot openluchtcafé. De
Dutchies kwamen eraan! Zo vaak zien ze daar
natuurlijk niet een vloot klassieke zeilschepen.’
FOk, GROOTzEIL EN BEzAAN
De leden van Team AMC keken nog wat onwennig toen ze net aan boord van de Iris gingen,
maar na een paar uur hebben ze de smaak al

flink te pakken. Een stoomcursus zeilen op een
zeillogger – het type schip dat de Iris is – was
daarvoor wel noodzakelijk. ‘Als we overstag gaan
schiet dit blok van de ene kant van het schip naar
de andere. Je bent een been kwijt als het je raakt.
Maar weten jullie ook de naam van het zeil waar
het aan vast zit? Dat is de fok, daar vóór heb je de
binnen- en buitenkluiver.’ Zo worden alle zeilen
binnen korte tijd benoemd en gehesen. Veel zeilervaring hebben de meeste studenten namelijk
niet, en al helemaal niet op schepen als de Iris.
Toch is scheepsmaat Pijper tevreden. ‘Ze leren
snel en eigenlijk kan iedereen de simpele dingen
snel oppakken. Maar toch heb je ook de uitblinkers, die al bij de schoot van de bezaan staan
voordat ik ze dat vraag te doen. Bij zeilen is
verder echt je groep van belang. Je hebt denkers
en doeners nodig. Vorig jaar heeft Ben de andere
schepen afgetroefd door een koers langs de kust
te kiezen waar de meeste wind bleek te staan.
Maar daarvoor had hij wel de sterke jongens en
meiden nodig die de zeilen hesen.’
Woensdag komt er toch groen licht: terwijl de
schepen op koers liggen naar Scheveningen,
draait de wind en wordt de koers gezet naar
Engeland. De teamcaptain stuurt een foto op
met een tiental majestueuze zeilschepen die in
vol ornaat naar de horizon en ondergaande zon
varen. ‘We zijn onderweg naar Engeland!’ yyy

The Race of the Classics
De ‘Rees’ werd in 1989 bedacht door twee studenten van de
Amsterdamse Academie, toen zij in een bar het plan opvatten om een
oversteek te maken naar Ramsgate. Inmiddels heeft The Race of the
Classics 22 deelnemers en is het in de Nederlandse zeilwereld een
bekend evenement. Engeland is traditioneel de bestemming, maar bij

ongunstige wind worden plaatsen in Nederland en België aangedaan.
Amsterdamse studenten hebben de keuze uit vier teams: team
AMC, UvA, VU en Vela. Vaak zijn deze teams gevormd uit leden van
zeilverenigingen, maar bij sommige is ook plaats voor studenten met
minder ervaring. Zie ook rotc.nl
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Afschaffen,
die excellentietrajecten!
Het hbo biedt voor een substantiële groep studenten te weinig
uitdaging. Maar aparte excellentieprogramma’s lossen dat
probleem niet op, vindt HvA-docent Paul van der Bijl.
illustratie Marc Kolle

E

xcellentie is hot. De HvA-onderwijsconferentie op 10 april is eraan
gewijd. E.V.A. zag het levenslicht, de
Excellentie Vereniging Amsterdam.
Excellente studenten krijgen hele pagina’s in
Folia. En in oktober is er een heuse Summit
Excellentie in Amsterdam. Mooi! Goed dat de
HvA en andere hogescholen meer aandacht
besteden aan studenten die het beste uit zichzelf
willen halen. Dat is hoopvol nieuws, na jaren
waarin het hbo synoniem leek aan diplomafraude en gebrek aan kwaliteit. Maar wat mij
betreft worden de excellentietrajecten zo snel
mogelijk afgeschaft.
Voor de duidelijkheid: ik heb alle begrip voor
studenten die vinden dat hun huidige opleiding te weinig uitdaging biedt en balen van
ongemotiveerde medestudenten in projectgroepen. Die binnen een vak graag een stap
verder zouden willen, maar daar geen ruimte
voor krijgen. Die modules moeten volgen die
veel tijd kosten, maar waar ze weinig nieuws
leren. En ik heb ook begrip voor de docenten
die het heerlijk vinden om mee te draaien in
excellentieprogramma’s. Die daar de ruimte
krijgen voor experimenten en verdieping die
ze missen in hun dagelijkse onderwijstaken.
Ik gun die ambitieuze studenten en docenten
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van harte hun uitdaging. Maar het gevaar van
aparte excellentietrajecten is dat uitdagend
onderwijs wordt uitbesteed en niet binnen het
reguliere onderwijsprogramma wordt aangeboden. ‘Als je ambitie hebt, dan ga je die maar
botvieren bij de Honours Academy of een

Aynan

Fouradi
ander excellentietraject. Maar val je opleiding
er niet mee lastig’, dreigt dan de boodschap
te worden.
Ik zou veel liever zien dat opleidingen hun
best doen om binnen het bestaande programma ruimte te bieden aan zowel de 5 die een
6 wil worden als aan de 8 die een 9 of een 10
wil worden. Excellentietrajecten zijn een blijk
van de tekortkomingen van het huidige hoger
beroepsonderwijs, dat kennelijk voor een substantiële groep studenten te weinig uitdaging
biedt. Het lijkt me dat je dat probleem dan
moet aanpakken, en het niet moet omzeilen. Bied meer onderwijs op maat, minder
keurslijf. Er gebeuren wat dat betreft mooie
dingen in het excellentieonderwijs. Ik kan mij
niet voorstellen dat die niet mogelijk zijn in
het reguliere onderwijs. Als er een obstakel is,
dan heeft dat vaak te maken met een gebrek

Bied meer onderwijs
op maat, minder keurslijf
aan tijd en geld. Het is best frustrerend om
als ‘gewone’ hbo-docent met steeds minder
middelen steeds meer te moeten doen, terwijl
het voor excellentieprogramma’s, lectoraten
en onderzoekscentra kennelijk allemaal niet
op kan.
Niet dat het gebrek aan uitdagend onderwijs eenvoudig met meer tijd en geld is op te
lossen. Iedere student verstaat namelijk wat
anders onder uitdaging. Wat de een als plezierige ruimte voor eigen inbreng ervaart, is voor
de ander een vage opdracht. En van onderwijsmanagers mag het niveau best omhoog,
als er maar niet meer studenten uitvallen.
Makkelijk is het dus niet. Maar laten we in het

hbo ons best blijven doen om de talenten van
álle studenten te ontwikkelen. Vaak is er ook
binnen de bestaande kaders best wat mogelijk.
Bij mijn afstudeerrichting kunnen studenten
in de loop van jaar twee en in jaar drie zelf
hun projectgroepen samenstellen. Daardoor
trekken de ambitieuze studenten vanzelf naar
elkaar toe. En studenten met de reputatie van
meelifter komen dan bij elkaar in een groep,
waardoor ze toch echt zelf aan de bak moeten.
De meeste excellente studenten zullen het
niet oneens zijn met het voorgaande. Maar
wat hebben ze aan mooie vergezichten? Een
uitdagender hbo, dat laat nog jaren op zich
wachten. Ze willen nú ergens hun tanden
in zetten. Ik vrees ook dat het nog wel even
gaat duren, een hoger beroepsonderwijs dat
tegemoetkomt aan de talenten en ambities
van álle studenten. Maar het lijkt me een
mooie uitdaging voor excellente studenten en
docenten om daar wat aan te doen. Gebruik
de opgedane ervaringen van de excellentietrajecten om het hbo te verbeteren. Socratische
gesprekken, scenariomethodes: het reguliere
onderwijs knapt er vast van op. Geef goede
studenten onderwijstaken. Dingen uitleggen,
mensen begeleiden: daar leer je heel veel van.
Laat ze een inspirerend congres voor medestudenten en docenten organiseren. Vind je
dat als excellente student te weinig creatief, te
weinig innovatief, te weinig out-of-the-box?
Begin dan een eigen bedrijf, een beleggingsclub, wat dan ook. Genoeg uitdagingen buiten
het hbo. Maar het liefst zie ik dat je je gedrevenheid aanwendt voor het onderwijs. Dat is
te belangrijk om aan de niet-excellenten over
te laten. yyy
Paul van der Bijl is docent bij de opleiding
media, informatie & communicatie van de HvA.

We waren in de huiskamer van een collega-docent
en dansten op Fouradi’s bubbling-beats van het
nummer ‘1 ding’. Alles kan sentiment worden.
Het muziekgroepje Fouradi leerde ik kennen in
de tijd dat ik op het mbo maatschappijleer gaf. Na
de eerste les kwam een aantal een studenten naar
mij toe. Ze wilden weten waar ik vandaan kwam.
‘Dan ken je Fouradi wel?’ vroeg een van hen. ‘Wie
is dat?’ De student toonde ongeloof. ‘Die moet je
kennen, als je Marokkaans bent.’ Ik moest om haar
opmerking lachen. ‘Nou, laat horen.’
‘En, herkent u het al?’ vroeg ze, terwijl ze haar
lichaam bewoog op de muziek uit de telefoonspeaker. De anderen dansten mee. Ik werd blij van
het gedrag, dat het laagje lak in deze wereld laat
barsten. Het was het begin van een leuk en bijzonder contact. Het groepje wilde na het mbo naar
het hoger onderwijs. Niemand van hen maakte
uiteindelijk de oversteek.
Onlangs sprak ik een column uit op een avond waar
een mbo-hbo-convenant werd getekend om de doorstroming te verbeteren. Vanachter de katheder bezag
ik de zaal. En keek voornamelijk naar witte mannen.
Ze gingen een papier ondertekenen, dat meer recht
moest doen aan de maatschappelijke afspiegeling in
het hoger beroepsonderwijs. Maar waarom pasten ze
dergelijke nobele voornemens niet toe op hun eigen
raden? Ik weet dat deze woorden kiezels zijn, temeer
daar op die avond bestuurders aanwezig waren die
vanuit een kansarme positie op eigen kracht een
prachtige carrière hebben gestapeld. Maar hier mag
het sentiment juist niet de overhand krijgen.
Onlangs publiceerde Folia Magazine een who is
who van de raden van toezicht van de Nederlandse
hogescholen en universiteiten. De enige kleur die
het bezat, was het schaamrood op de kaken.
We waren in de huiskamer van een collega-docent
en lieten onze heupen de vrije loop. ‘Wie is dit?’
vroeg een collega. ‘Fouradi, man!’ antwoordde ik.
‘Ken je die niet?’ yyy Asis Aynan
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‘Ik ben enorm tegen
egalitair onderwijs’
Harvard aan de Amstel, het is mogelijk. Maar om in de top 10 van de beste universiteiten ter
wereld te komen, zullen universitaire bestuurders volgens Maarten van Rossem toe moeten
naar een Amerikaans model. ‘Stel hogere eisen, maak het moeilijker, competitiever en elitairder.’
tekst Mina Etemad / foto Tessa Posthuma de Boer

M

aarten van Rossem, historicus
en Amerikadeskundige, zal
tijdens de HvA Onderwijsconferentie op 10 april een
workshop geven over hoe een Nederlandse
universiteit zich zou kunnen profileren als een
van de beste universiteiten ter wereld. De top 10
van de meeste ranglijsten wordt nu gedomineerd door Amerika; de Academic Ranking
of World Universities heeft in de top 10 acht
Amerikaanse universiteiten en de overige twee
worden ingenomen door Oxford en Cambridge.
Nederland staat niet eens in de top 25.

U houdt een lezing op de hvA, maar u
gaat het hebben over universiteiten. hoe
dat zo?
‘Geen idee. Dat zou u aan de hogeschool moeten
vragen. We hebben er wat contact over gehad en
toen heb ik kort uitgelegd waar ik over kon komen
praten en dat vonden ze geweldig. Wat zij daarmee
gaan doen kan mij verder niets schelen.’
En hoe kan een Nederlandse universiteit
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een plaats in de top 10 veroveren?
‘Onze universiteiten zijn al van een heel behoorlijk
internationaal niveau, maar universitaire bestuurders willen ook deftig en competitief zijn en meetellen op wereldniveau. Dan moeten we iets heel
anders doen dan er nu gedaan wordt. Als je hier
allemaal zes-minnen haalt en nooit ergens iets van
begrepen hebt omdat je alles van je buurman hebt
afgekeken, kun je doodgewoon naar de universiteit. In Amerika is het veel elitairder; zij stellen
daar heel hoge toegangseisen. Daarnaast wordt er
veel geld gestoken in het aantrekken van knappe
koppen. Onze universiteiten zijn openbaar en
worden gefinancierd door de overheid. Als Jeroen
Dijsselbloem een paar miljard beschikbaar stelt en
we hogere toegangseisen zouden stellen, zouden
we een prestigieuzere universiteit kunnen opzetten. We kunnen wel het bestaande systeem laten
bestaan, maar daarnaast kunnen we een topuniversiteit stichten met bijvoorbeeld de Belgen of de
Duitsers, of misschien in EU-verband.’

‘Van mij hoeft het niet per se; het is iets wat de universitaire bestuurders willen. Mensen vinden het
nou eenmaal fijn om tot de top te behoren. Ik heb
hier in Utrecht ook vaak genoeg gehoord dat we
Berkeley aan de Kromme Rijn moesten worden.
Maar in EU-verband lijkt het me geen slecht plan
om het te proberen.’

Vindt u dat we per se naar dit systeem
toe moeten werken?

Wordt de ongelijkheid niet groter als we
ons vormen naar een Amerikaans mo-

Er zijn al plannen om een derde universiteit in Amsterdam op te richten, die een
samenwerkingsverband tussen MIT, TU
Delft en de Wageningen Universiteit zou
worden. zou dit kunnen leiden tot een
plek in de top 10?
‘Nee zeg, die derde universiteit is compleet overbodig. Er zijn al twee universiteiten in Amsterdam
en die zouden eens een keer efficiënt moeten gaan
samenwerken. Doe het in Delft, maar breid dan
de bestaande universiteit uit en maak een totaal
nieuwe instelling met andere organisatieprincipes.
Ga niet iets op de oude basis doen.’

het wat moeilijker, competitiever en elitairder. Op
zowel het hbo als de universiteit. Nu worden er maar
beperkte eisen gesteld aan de analytische vermogens
van studenten. Universiteiten lopen het gevaar van
uitholling doordat een groot deel van de studenten
zonder enige hartstocht of overtuiging studeert. Diegenen die lol hebben in studeren komen ook beter
tot hun recht als er hogere eisen worden gesteld.
Ik ga ervan uit dat dat studenten zijn die graag iets
willen leren, dus dan heb je iets minder tijd voor
het café en de vrijage – iedereen moet prioriteiten

‘Veel studenten studeren
zonder enige hartstocht
of overtuiging’
stellen in zijn leven. Gek genoeg zijn er mensen die
het leuk vinden om boeken te lezen en iets te leren.
Dat wordt als een gevaarlijke afwijking gezien. Ik
vind dat enorm droevig. In onze samenleving liggen
de prioriteiten totaal verkeerd. De helden van jonge
mensen zijn zangers, schaatsers of voetballers.’
Wie zouden dan de helden moeten zijn?
‘Jonge wetenschappers. Zij zijn op zijn minst even
heldhaftig als schaatsers. Maar dit hangt samen
met onze cultuur en het feit dat leren, lezen en
intellectuele vaardigheden elitaire zaken zijn.’
het hbo. Ik begrijp dat het niveau daar vaak penibel
laag is, maar je kunt er wel allerlei kanten mee op.’

del? Nederland wil toch dezelfde kansen
bieden aan iedereen?
‘We bieden iedereen dezelfde kansen, maar je
moet ook de talenten hebben om die kansen te
benutten. Het is een wonderlijk idee dat in het
onderwijs iedereen gelijk zou zijn. Als er iets is
waarin mensen niet gelijk zijn, is het wel in het
onderwijs; de ene persoon heeft een hoger IQ dan
de andere. Wij doen vreselijk egalitair, daar ben ik
enorm op tegen. Je kunt daarnaast ook beurzen
krijgen als je knap genoeg bent.’

zouden hogescholen betere kwaliteit
kunnen bieden dan ze nu doen?
‘Iedereen kan excelleren. Als op een hogeschool
een bepaald vak goed loopt, ze er gekwalificeerd
personeel voor aantrekken, faciliteiten creëren en
de toelating vrij lastig maken, dan stijgt daar in
no-time ook de kwaliteit. Het creëren van kwaliteit
zit maar eenvoudig in elkaar.’

Maar wat gebeurt er met de afvallers?
‘Die zullen naar een andere universiteit moeten.
Amerika telt honderden universiteiten, al zijn dat
lang niet allemaal topuniversiteiten – veel zijn er van
een abominabel niveau. In Nederland kun je naar

De hvA biedt al excellentieprogramma’s
voor studenten die meer kunnen en willen dan het reguliere programma. Wat
vindt u daarvan?
‘Daar ben ik erg voor. Stel wat hogere eisen, maak

Blijven met een harvard aan de Amstel
de intellectuele vaardigheden niet een
elitaire zaak? zal er iets aan onze cultuur veranderen?
‘Nee, er verandert niets. Onze cultuur zal sportlui
en zangers blijven prijzen. Ik heb laatst op vrijwel
alle zenders naar eindeloos gezeik over Beyoncé
moeten luisteren. Die schijnt een zuster van de
here Jezus te zijn, dat was nieuw voor mij. Dat
geeft een beetje aan hoe het zit. Ik betreur het,
maar kan er verder niets aan doen.’ yyy
Op de Onderwijsconferentie met als thema ‘HvA XL –
Excellent Leren’ geeft Maarten van Rossem op 10 april
een lezing tijdens het middagprogramma in het Kohnstammhuis. Zie voor het gehele programma:
hva.nl/onderwijsconferentie
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DAAR hEB JE…
Bioloog Fleur Visser (foto 6) houdt van
de vrijheid van het leven op zee, dus haar
promotieonderzoek was een droombaan.
Op de Azoren, een eilandengroep op zo’n
zestienhonderd kilometer uit de Portugese
kust, en in de Noordelijke IJszee bestudeerde
ze het sociale gedrag van onder meer Risso’s
dolfijnen (7, 8 en 9), grienden (2 en 3) en
blauwe vinvissen (4). Dagelijks voer ze met
collega’s rond (5) op zoek naar groepen
dolfijnen. Wanneer ze die vonden, naderden
ze de dieren en probeerden ze met een lange
stok een tag aan te brengen op de huid (1).
Daarmee konden ze de dieren traceren en zo
verzamelden ze gegevens over zwemgedrag
en onderlinge communicatie. Om de dieren
niet te verwonden, bevestigden de onderzoekers de tags met zuignappen in plaats van de
gebruikelijke piercings (2 en 3).
Visser onderzocht juist Risso’s dolfijnen
omdat die zeer sociaal zijn. Ze zwemmen
dicht bij elkaar, spelen samen en botsen vaak
tegen elkaar op; daarbij schampen ze ook
met hun tanden over elkaars huid. Dat levert
een uniek littekenpatroon op, dat Visser
gebruikte om de groepssamenstellingen op
basis van foto’s te analyseren. Zo ontdekte ze
onder meer dat mannelijke Risso’s dolfijnen
in stabiele en relatief grote groepen leven,
van zo’n negen tot twaalf exemplaren. Dat is
uniek: de meeste mannetjesdolfijnen leven
in groepen van twee of drie. Welk voordeel
mannetjes hebben bij het leven in een grote
groep is nog onduidelijk, maar Visser denkt
dat het wellicht helpt bij de voortplanting.
Vrouwtjesdolfijnen gaan niet graag in op
avances en de driedimensionale zee-omgeving geeft hen alle ruimte om ’m te knijpen.
De groep mannetjes steekt daar een stokje
voor en biedt één mannetje de gelegenheid
met haar te paren. yyy Marieke Buijs
Fleur Visser promoveert 24 april op haar onderzoek. Foto’s door F. Visser, S. Kunningas, K. den
Hollander, L. Kleivane en R. Antunes voor de 3Sen Azores-Baseline-projecten.
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Komt een vrouw
bij de moskee

Nee, ze doen het niet voor een man en wel degelijk uit vrije wil. Antropoloog Vanessa VroonNajem sprak met vrouwen die tot de islam bekeerd zijn. ‘Islam als oorzaak van gedrag is niet
erg geaccepteerd.’ Harmen van der Meulen

J

e bekeren tot de islam is vrij simpel,
praktisch gezien. Alles wat ervoor nodig
is, is het uitspreken van de woorden: ‘Ik
getuig dat er geen god is behalve God, en
ik getuig dat Mohammed zijn boodschapper is.’ Als je deze geloofsgetuigenis, de shahada,
vol overtuiging kunt uitspreken én met de
intentie om je te bekeren, dan is dat in principe
genoeg om jezelf moslim te kunnen noemen.
Maar zoals antropoloog Vanessa Vroon-Najem
(43), die zelf sinds 1996 bekeerd is tot de islam
en voor haar proefschrift zes jaar onderzoek deed
naar bekeerde moslimvrouwen, opmerkt: ‘Je
bekeren doe je niet van de ene op de andere dag.’
Sterker nog, uit haar promotieonderzoek
blijkt dat bekering vaak een jarenlang proces
is, waarbij vrouwen regelmatig al allerlei
gebruiken van de islam naleven voordat zij de
tijd rijp achten om de shahada uit te spreken. ‘Ze doen alvast mee met vasten in de
maand ramadan, leren het gebed, stoppen met
alcohol drinken, eten halal, dragen eens een
hoofddoek om te kijken hoe het voelt, of ze
bezoeken een lezing in de moskee.’
In die tijd van uitproberen en kennis opdoen,
spelen moslimvrouwengroepen voor en door
bekeerlingen een belangrijke rol voor (aspirant-)bekeerlingen. In deze groepen vinden
zij namelijk de steun en kennis die zij in hun
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niet-moslimnetwerk ontberen. Immers, waar zogenaamde ‘geboren’ moslims kunnen putten uit
hun culturele traditie, de islam die zij van huis uit
mee hebben gekregen, daar moeten bekeerlingen
alles zelf uitvinden. Om nieuwe bekeerlingen de
steun te bieden die zij zelf soms hebben moeten
missen tijdens hun bekeringsproces, bieden de
vrouwengroepen informatie over de islam in het

‘Flink wat bekeerlingen
zijn single, dus een
huwelijk met een moslim
is niet dé verklaring’
Nederlands (die ook bij jonge ‘geboren’ moslims
gretig aftrek vindt) en de kans om via lezingen
en andere bijeenkomsten regelmatig contact te
hebben met andere (bekeerde) moslims.
Vroon-Najems onderzoek richtte zich voornamelijk op vijf moslimvrouwengroepen in
Amsterdam-West, waarvan zij 47 vrouwen
uitvoerig heeft gesproken: de jongsten jonger
dan 20, de oudsten ouder dan 60 en de meesten ergens daartussenin. Hoewel zij niet wil
beweren dat haar onderzoek representatief is
voor alle bekeerlingen in Nederland – laat staan

overal ter wereld – was haar onderzoeksgroep
ook qua opleidingsniveau goed verdeeld: 13
vrouwen hadden universitair niveau, evenzoveel
hbo, 14 mbo en 7 vrouwen hadden alleen middelbare school. Eén algemene conclusie durft
ze dan ook alvast wel aan: ‘Dat er heel veel van
dit soort groepen zijn, die ongeveer op dezelfde
manier georganiseerd zijn, met ongeveer dezelfde doelstellingen.’
U schrijft dat mensen meestal denken
dat vrouwen zich tot de islam bekeren
vanwege een man. Dat is dus niet zo?
‘Als je aan een niet-moslim vertelt dat je bekeerd
bent tot de islam zal eigenlijk altijd de eerste
vraag zijn: “O, ben je dan getrouwd met een moslim?” Als je kijkt naar de praktijk zit het meestal
heel anders in elkaar. Een flink deel van de
bekeerlingen is single, dus als verklaringsmodel
is het huwelijk sowieso niet een enorme factor
van belang. Daarnaast zijn de vrouwen die al getrouwd zijn vaak getrouwd zonder dat ze moslim
waren en gaan ze er pas later over nadenken.’
Waarom hebben zo veel mensen dan
dat idee?
‘Nog maar een paar generaties geleden kon je
in Nederland als protestant en katholiek niet
met elkaar trouwen. Een van beiden moest zich

Vanessa Vroon-Najem / foto Fotopalooza

bekeren. Dat idee zal nog wel echoën, maar ik
denk dat in deze tijd mensen zich gewoon niet
kunnen voorstellen dat je als vrouw uit vrije wil
kiest voor een religie als islam. De islam heeft
een heel negatief imago in Nederland, en dan in
het bijzonder op het gebied van de positie van de
vrouw. Als je daar als vrouw voor kiest, moet er
wel iets aan de hand zijn.’
Wat is wel de reden dat vrouwen zich
bekeren?
‘Wat heel erg belangrijk is in het ontwikkelen van
een interesse in de islam, zijn positieve sociale
contacten met moslims. Dus het is niet óm een
man, maar de interesse kan wel dóór een man
ontstaan. Het kan ook een vriendin zijn, of een
klasgenoot, een collega, je buurvrouw, de meisjes
bij kickboksen of iemand met wie je elke dag in de
trein forenst. Het maakt niet uit, als het maar een
leuke relatie is met een moslim waardoor je aan
het denken wordt gezet.’
hoe gaat het dan verder?
‘Aan die geboren moslim worden vaak vragen
gesteld over de islam. Maar wie van huis uit een
bepaalde praktijk heeft meegekregen ziet dat als

vanzelfsprekend en denkt niet de hele dag: waarom doe ik dat eigenlijk? Geboren moslims kunnen daarom vaak geen antwoord geven op vragen.
Wat je dan ziet, is dat vrouwen zelfstandig op zoek
gaan naar kennis over de islam, dus gaan ze naar
de bibliotheek, de boekhandel, naar lezingen voor
moslimvrouwen en ze zoeken op internet.

Tijdens het proces van bekering, wat ik “existentiële heroriëntatie” noem, groeit het idee dat
islam de waarheid is. Dat bleek namelijk de reden dat mensen zich uiteindelijk bekeren, dat ze
beginnen te voelen: ja, ik geloof echt dat er maar
één god is en ik geloof echt dat Mohammed zijn
boodschapper is.’

‘Mensen kunnen zich niet
voorstellen dat een vrouw
kiest voor de islam’

zijn bekeerlingen fanatieker dan
geboren moslims?
‘Er bestaat een soort volkswijsheid over bekeerlingen: dat die altijd heel fanatiek zijn, roomser
dan de paus. Maar wat betekent dat dan? Wat
mij opviel, is dat wanneer mensen niet drinken
omdat ze veel aan sport doen of omdat ze op
dieet zijn, iedereen zegt: “Dat moet je zelf weten.” Of als jij vegetariër bent en goed oplet of er
ergens dierlijke producten in zitten. Dat is dan
logisch. Maar als je zoiets doet omdat je moslim
bent, dan ben je roomser dan de paus. Islam als
oorzaak van gedrag is niet erg geaccepteerd.’

Er is daarnaast niet een eenduidig kader waar
je makkelijk in kan stappen, want er zijn allerlei
verschillen tussen moslims. Je hebt Indonesische
moslims, Turkse moslims, Marokkaanse moslims, Surinaamse moslims: die hebben allemaal
hun eigen invalshoek. Er zijn ook theologische
verschillen. Bekeerlingen zeggen vaak: “De cultuur van moslims hoef ik niet over te nemen, ik
ga voor de religie islam.” Daarmee bedoelen ze
datgene dat in de schriftelijke bronnen staat: de
Koran en de soenna, het overgeleverde voorbeeld van de profeet Mohammed.

U bent zelf in 1996 bekeerd, maar u wilt
uw eigen verhaal liever niet in de krant
hebben. Waarom is dat?
‘Ik ben wetenschapper en ik ga hierop promo-
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veren, dus ik vind het belangrijker om het over
mijn onderzoek te hebben. Alles moet tegenwoordig een persoonlijke invalshoek hebben.
Dan denk ik: daar heb ik toch geen zes jaar promotieonderzoek voor gedaan? Toen ik begon
met mijn onderzoek was ik ook al moslim, dan
had ik net zo goed meteen mijn verhaal kunnen
vertellen. Maar daar gaat het mij niet om.’
De hoofddoek is het meest besproken
onderwerp in de vrouwengroepen,
schrijft u. Waarom is dat zo?
‘In Nederland heeft de hoofddoek echt een heel
negatief imago. Het dragen ervan wordt geassocieerd met achterlijkheid, onderdrukking,
anti-emancipatie en het verraad van de strijd
voor vrouwenrechten. Er lijkt niets leuks over te
melden. Een hoofddoek gaan dragen is dan een
heel ingrijpende keuze. Iedereen probeert bij
elkaar na te gaan: hoe heb jij het aangepakt, hoe
reageerden jouw ouders?’
Waarom willen bekeerde autochtone
vrouwen een hoofddoek dragen?
‘Voor degenen die voor een hoofddoek kiezen,
blijkt het in de eerste plaats een uiting te zijn
van gehoorzaamheid aan God. Als vrouw doe
je het gebed sowieso met een hoofddoek, dus
het faciliteert ook de dagelijkse gebeden. En met
die hoofddoek denken andere moslims: hé, een
moslim. Dus het draagt daarmee ook bij aan je
zichtbaarheid ten opzichte van andere moslims.’
Maar dat is niet zonder prijs.
‘Nee, dat je als autochtone Nederlandse vrouw
uit vrije wil een hoofddoek wilt dragen, dat gaat
er bij de meeste mensen niet in. Die vrouwen
worden het vaakst uitgescholden op straat. Zij
roepen de meeste agressie op omdat mensen
vinden dat je daarmee als Nederlander een
grens over gaat. Vrouwen met een hoofddoek
zijn “buitenlanders”, het is een “achterlijke
gewoonte”. Geert Wilders herhaalt het elke dag:
“De islam is een achterlijke cultuur.”’
Behalve een proefschrift heeft u ook
een publieksboek en een tentoonstelling over bekeerlingen gemaakt. Denkt u
dat u mensen als Wilders en zijn achterban daarmee kunt bereiken?
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Een van de ruim 40 portretten van bekeerlingen uit de fotodocumentaire ‘Bekeerd’, te zien in het gelijknamige boek en de gelijknamige tentoonstelling in het Amsterdam Museum / foto Saskia Aukema.

‘Er zijn mensen in Nederland die echt tegen de islam zijn en je hebt mensen van goede wil. Voor de
mensen die niet van goede wil zijn, die vinden dat
de islam niet in Nederland thuishoort, kun je denk
ik niet veel doen. Ook niet met een publieksboek
of een tentoonstelling. Dat doe je voor de mensen
die al interesse hebben en er graag wat meer van
af willen weten. Die misschien denken: het zal wel
vanwege een man zijn, maar eens even kijken hoe
het echt zit.’ yyy
Proefschrift: Sisters in Islam. Women’s Conversion
and the Politics of Belonging. A. Dutch Case Study.
Het publieksboek Bekeerd is te koop in de boek-

handel en op dejongehond.nl. De tentoonstelling
Bekeerd, moslim worden – moslim zijn is van 11 april
tot en met 27 juli te zien in het Amsterdam Museum:
amsterdammuseum.nl/bekeerd

Vanessa Vroon-Najem
Geboortedatum 19 mei 1970
1989-1994 Doctoraal antropologie
Universiteit van Amsterdam
1999 Gaan werken bij Amsterdam Museum
2005-2007 Master Human Security Vrije
Universiteit
2008-2014 Promotietraject bij ISIM/UvAAISSR

foto Mats van Soolingen

op de tong

Kantjil To Go

een grote bak bami met tahoe (€ 6,-), waar een
van hen nog een schep satésaus overheen doet.
Vanwege gebrekkige uitleg noemt hij dit gabu
gabu en krijgt daardoor een vieze blik van de
verder ongeïnteresseerde serveerster.
Ikzelf neem bami met boontjes in zwarte
bonensaus en kip in sambalsaus (€ 7,50). Gelijk
is de saving grace van iedere oosterse afhaaltent
merkbaar; er zit genoeg eten in dit kartonnetje
om zelfs mijn stevige honger te stillen. Ik duik
er gretig in.
Helaas, aan de verwachte kwaliteit van zo’n
populair etablissement voldoet mijn eten niet.
De sambalsaus is niet eens mild te noemen
en hoewel de subtiele zwarte bonenolie met
iedere andere afhaal kan concurreren, zijn
diepvriesboontjes niet het ingrediënt om dat
te belichten. Deze vermindering van smaak
wordt verergerd door de olieachtige bami, die
in ieder geval wel lekker stevig is. Enkel de kip
is een aardige verrassing: sappig dijenvlees in
plaats van de droge tiet die ik bij dit gerecht zou
verwachten. yyy Alexander Smit

Nieuwezijds Voorburgwal 342 (Centrum)

M

et genoeg honger om een hoed
of een hond op te eten loop ik
de Kantjil To Go binnen, vergezeld door twee studiegenoten.
De meeste studenten kennen deze plek als de
Indo-afhaal waarvan altijd een bakje te vinden

kANTJIL & DE TijGER
De naam van het restaurant is gebaseerd op
een Indonesisch verhaal
over hoe goed kwaad
kan overwinnen. Een
tijger die vastzit in een
val vraagt een man om hulp, die toestemt de
tijger te bevrijden zolang de tijger hem niet
aanvalt als hij vrij is. Dat gebeurt vervolgens wel, maar de man gaat met de tijger
in beraad. Uiteindelijk weet een dwerghert
(kantjil) de man te redden door de tijger
opnieuw in dezelfde val te lokken.

is in de UB. Eén deur verderop is het bijbehorende restaurant Kantjil & de Tijger.
Het afhaalmenu is simpel en kort, doch verwarrend voor de leek zonder kennis van de
Indonesische keuken. De keuze is dan ook snel
gemaakt: mijn twee vrienden nemen allebei

Folia Magazine 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.

zWARTE BONEN

MENU

Hoewel ze vaak simpelweg zwarte bonen worden genoemd, gaat het
in de Indonesisch keuken in feite om zwarte
sojabonen. Deze hebben
een zwart velletje en zijn groen van binnen.
Ze worden zowel vers als gedroogd gebruikt.
De gezouten, gefermenteerde bonen voegen
een kruidige, zoute smaak toe aan gerechten
en sauzen. Voor het bereiden van sojasaus
zijn de zwarte sojabonen minder geschikt.

Bij Kantjil To Go kun je
als basis witte of gebakken rijst of gebakken
bami nemen. Daar kun
je vervolgens een groentegerecht en/of een
vleesgerecht aan toevoegen, zoals gestoomde
groenten met pindasaus en rundvlees in
mildpittige kokossaus. In het restaurant
Kantjil & de Tijger is een uitgebreider menu
aanwezig, al is het daar ook mogelijk om je
eigen gerecht samen te stellen uit verschillende soorten rijst of noedels, groenten- en
vleesgerechten.
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‘Hamlet ontroert, steekt en schuurt’ de Volkskrant *****

van tom lanoye naar shakespeare regie guy cassiers
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ssba.nl

EDUCATIEVE MINOR

EEN BAAN IN HET BEROEPSONDERWIJS
Wil je graag kennis en vaardigheden overbrengen en
omgaan met jongeren die altijd weer verrassend uit de
hoek komen? Dan is het onderwijs wellicht iets voor jou.
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Folia maakt
kennis...
...met Maarten

Vogelaar

studentenpastor

Woensdag 9 april tussen 16.00 en
17.00 uur in de OBA (Oosterdokskade 143)
Live te beluisteren op AmsterdamFM
(106.8 in de ether en 103.3 op de kabel)

Vanaf 10 april terug te luisteren op

www.foliaweb.nl

16 april • Marieke van Roon
hoofd conservator Bijzondere Collecties UvA

Folia het platform voor hoger opgeleid Amsterdam
Amsterdam FM.nl de stem van de hoofdstad

overigens

Op 10 april vindt de HvA Onderwijsconferentie plaats in Carré. Dit jaar staat die in het teken van excellentie.

‘Excellentie’ in het hoger onderwijs heeft niets meer met
uitmuntendheid van doen. De UvA en HvA kunnen zich beter
richten op degelijk onderwijs voor iedereen.

Mies Westerveld
Hoogleraar sociaal verzekeringsrecht
‘De UvA en HvA kunnen zich inderdaad beter
richten op degelijk onderwijs voor iedereen. Zeker
in tijden van schaarste moet je geen trajecten
optuigen om briljante studenten extra te prikkelen.
Dat kan namelijk ook informeel, bijvoorbeeld door
hen als docent bij een onderzoeksproject te betrekken of aan te sporen een artikel te publiceren. Zorg
liever dat het onderwijs voor alle eerstejaars op
niveau blijft. In de masterfase zie ik studenten die
eigenlijk niet zo ver hadden moeten komen, die
het hebben gered op doorzettingsvermogen en
goodwill van docenten. Onterecht; het hbo of wo
hoeft niet voor iedereen te zijn weggelegd. Steek
de energie liever in selectie, aandacht en tijdige en
adequate studieadviezen.
Overigens ben ik het ook niet eens met de aanval op
de zesjescultuur die samengaat met het excellentiestreven. Sommige studenten gaan heel berekenend
voor een zes, omdat het vak in kwestie hen minder
interesseert of omdat ze andere zaken belangrijker
vinden. Daar hoeft niets mis mee te zijn. Dat soort
studenten komt na de universiteit toch wel tot bloei.’

hans henseler
Lector E-Discovery
‘Oneens. Voor studenten is het waardevol meer
uit zichzelf te halen in bijvoorbeeld een honoursprogramma. Hun capaciteiten gaan verloren als
je ze geen extra uitdaging geeft: dan vullen ze hun
vrije tijd met een baantje of hobby. Ik werk in het
bedrijfsleven en kan uit eigen ervaring zeggen dat
extra ervaring in onderwijs, stage of onderzoek
binnen het vakgebied je carrièrekansen aanzienlijk
vergroot. Daarnaast helpen excellente studenten
bij onderzoek. Dat biedt uitkomst op de HvA,
waar niet veel onderzoekscapaciteit voorhanden is.
Die onderzoekservaring plaveit voor de ambitieuze honoursstudenten het pad voor doorstroom
naar de universiteit.
Wat mij betreft moeten excellente studenten vooral
worden geselecteerd op ambitie, niet op cijfers.
Maar begeleiders moeten wel toezien op de kwaliteit van het programma. Of dat momenteel gebeurt
kan ik niet overzien. Aandacht voor excellentie
mag niet ten koste gaan van studenten die met veel
moeite een zes halen; bezuinig liever op aandacht
voor de studenten die er met de pet naar gooien.’

peter Sloot
Hoogleraar Computational Science
‘Oneens. De vraag is wat je onder excellentie, “het
overtreffen van de ander”, verstaat. Overtreffen in
cijfers of in ijver? Wat mij betreft gaat het om aantoonbaar overtreffen in nieuwsgierigheid. De basisen middelbare school zijn om te kunnen overleven
in de maatschappij. Het hoger onderwijs is voor
mensen die nieuwsgierig zijn. Het is de plicht van
het hbo en de universiteit die honger naar een
dieper begrip van de wereld maximaal te stimuleren. Bijvoorbeeld met een honoursprogramma,
maar meer nog door studenten te prikkelen outof-the-box te denken, door bijvoorbeeld economie
te betrekken bij een college natuurkunde en door
studenten meer vrije ruimte te bieden voor verbreding of verdieping. In Nederland wordt meteen
gepiept dat aandacht voor excellente studenten een
tweedeling veroorzaakt. Dat is een soort truttigheid
waar we vanaf moeten. We zijn helemaal niet één,
we moeten juist een veeldeling bieden. Die ruimte
voor het cultiveren van nieuwsgierigheid kan gevonden worden in het schrappen van een deel van
de basale trucjes uit de bachelor.’ yyy Marieke Buijs
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Folia vond
Kleine en grote nieuwtjes van buiten de muren van de Universiteit en
Hogeschool van Amsterdam. Zie ook foliaweb.nl/vond. samenstelling Bien Borren

STORMLOOp VOOR
STEphEN hAWkING
De kaartverkoop voor een lezing
van de wereldberoemde wetenschapper Stephen Hawking in het
Beatrixtheater in Utrecht op 23 mei
leidde tot een stormloop waardoor
de website van de organisatie plat
kwam te liggen. De lezing wordt
georganiseerd door de studievereniging A-Eskwadraat van de Universiteit Utrecht. Hawking verzorgt de
openingsspeech voor de internationale theoretische natuurkundewedstrijd voor studenten, Plancks. Hij
staat bekend om zijn baanbrekende
onderzoek op het gebied van zwarte
gaten, het heelal en kosmologie. De
kaartverkoop is verplaatst naar een
later moment; de studenten zullen
ervoor zorgen dat de website de
capaciteit dan wel aankan.

AVONDMENS MEER
BEDpARTNERS DAN VROEGE
VOGEL
Avondmensen zijn vergeleken met
vroege vogels gemiddeld vaker alleenstaand of hebben korte romances,
zo luidt de conclusie uit een onderzoek van de Universiteit van Chicago.
Mannen die laat naar bed gaan en
laat opstaan hebben twee keer zoveel
bedpartners als de vroege man. Volgens
de wetenschappers is de link tussen
avondmensen en druk seksueel verkeer
in de evolutietheorie te vinden.
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ANDERE
UNIVERSITEITEN

UT kOMT MET CAMpUSROBOT
De Universiteit Twente heeft een robot
ontworpen die bezoekers zal gaan
rondleiden over het universiteitsterrein.
Afgelopen woensdag opende de Frog
(Fun Robotic Outdoor Guide) samen
met koning Willem-Alexander een innovatiecentrum van de universiteit. Professor Vanessa Evers doet onderzoek naar
de interactie tussen robots en mensen en
volgens haar moet deze ‘campusrobot’
vooral gezien worden als platform dat
in de toekomst kan leiden tot verdere
ontwikkeling. Zo zou KLM aan een
variant werken die passagiers van gate tot
gate begeleidt.

ONDERzOEk

WERELD

DUITS BEDRijF zOEkT
AUTISTISChE MEDEWERkERS
De Britse Universiteit van Cambridge helpt
een Duits softwarebedrijf geschikte studenten
met een autistische stoornis te vinden. Het bedrijf SAP liet afgelopen woensdag op Wereld
Autisme Dag weten dat het autistische medewerkers zoekt die kunnen programmeren en
testen. SAP ziet autisme als een voordeel voor
sommige functies. Volgens het bedrijf gaan
mensen met autisme goed om met repetitieve
werkzaamheden, besteden ze veel aandacht
aan details en werken ze nauwkeurig.

ONTBijTGRANEN VANGEN
JE BLIk
Consumenten zijn meer geneigd een
doos cornflakes te kopen wanneer de
personages op de verpakking hen recht
in de ogen aankijken, zo blijkt uit een
onderzoek dat deze week in Journal of
Environment and Behavior verscheen.
Het onderzoek toont ook aan dat de blik
van figuren op de kindervariant van het
ontbijtproduct met een lichte hoek van
9 graden op een lager punt staat gericht,
terwijl de personen op de dozen voor
volwassenen recht vooruit kijken.

Curvers

promoties
DONDERDAG 10/04
12.00 uur: Eveline Jansen – Scheikunde

Transition Metal Catalysts for the Conversion of Biomass
Inspired Substrates.(Agnietenkapel)

14.00 uur: Marieke Mulder – Geneeskunde

Thromboprophylaxis in Orthopaedic Surgery. (Agnietenkapel)

VRijDAG 11/04
10.00 uur: Suzanne Mugie – Geneeskunde
Unraveling Childhood Constipation. Pathophysiology,
Diagnostics and Treatment. (Agnietenkapel)

11.00 uur: Paul Logman – Vakdidactiek
natuurkunde
Students Reinventing the General Law of Energy
Conservation. (Aula)

12.00 uur: Coen Wirtz – Psychologie

Moral Misfits. The Role of Moral Judgments and Emotions in
Derogating Other Groups. (Agnietenkapel)

13.00 uur: Wietse Eshuis – Geneeskunde

Shifting Emphasis in Pacreatic Surgery. Pre-, Intra-, and
Postoperative Determinants of Outcome. (Aula)

14.00 uur: Kathinka van Hooren – Geneeskunde
Molecular Mechanisms Involved in Weibel-Palade Body
Exocytosis. (Agnietenkapel)

16.00 uur : Onne van Buuren – Vakdidactiek
natuurkunde

Development of a Modelling Learning Path. (Agnietenkapel)

DINSDAG 15/04
10.00 uur: Robin van der Leeuw – Natuurkunde
Strong Supersymmetry. A Search for Squarks and
Gluinos in Hadronic Channels Using the ATLAS
Detector. (Agnietenkapel)

12.00 uur: Gerda Edelman – Geneeskunde
Spectral Analysis of Blood Stains at the Crime
Scene. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Sjoerd Keulen – Geschiedenis

Monumenten van Beleid: De wisselwerking tussen Nederlands
rijksoverheidsbeleid, sociale wetenschappen en politieke
cultuur, 1945-2002. (Agnietenkapel)

WOENSDAG 16/02
12.00 uur: Froukje Nolte – Geneeskunde

Improved Assessment of Functional Severity of Coronary
Artery Stenosis by Analysis of Combined Intracoronary
Pressure and Flow Velocity Signals. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Lorenza Alvarez Herrero –
Geneeskunde

Advances in Imaging and Endoscopic Therapy in Barrett’s
Esophagus.(Agnietenkapel)

Voor uitgebreide informatie zie www.uva.nl/nieuws-agenda

hora est
Coen Wirtz
Psychologie

11 april, 12.00 uur, Agnietenkapel

‘Leuk om over zulke actuele
vragen na te denken’
Bevinding ‘Ik heb de rol
van morele oordelen en
emoties bij reacties ten
opzichte van afwijkende
groepen onderzocht. Morele oordelen, zoals dat
sommige groepen minder
betrouwbaar of eerlijk zijn, bleken een sterk
voorspellende waarde te hebben wat betreft de
vooroordelen van mensen. Ze kunnen ertoe
leiden dat groepen buitengesloten worden.
Ook bleek dat verschillende soorten morele
oordelen een rol speelden bij de onderzochte
groepen (hiv-geïnfecteerden, mensen met
overgewicht, bankiers, Roemeense immigranten en moslims). Zo bleek bij Roemeense
immigranten het morele oordeel dat ze onbetrouwbaar zijn een sterke invloed te hebben
op steun aan het uitzetten van die groep. En
de negatieve houding jegens bankiers bleek
voorspeld te kunnen worden door de perceptie dat ze een morele grens hebben overschreden met hun gedrag.’
Leuk ‘Het nadenken over vraagstukken en
die omzetten in een studie vond ik erg leuk,
vooral omdat het nu zulke actuele vraagstukken zijn. Daarnaast is het leuk om data-analyses uit te voeren met de hoop dat je bevindingen uitkomen zoals je had voorspeld.’
Moeilijk ‘Ik heb moeten leren om echt tot
de kern te komen en sterk te redeneren. Het
schrijfproces bleek dus best lastig. Ik heb
vrij veel schrijfonderwijs gehad tijdens mijn
studie, maar mijn proefschrift vergde toch net
iets meer van me.’ yyy Mina Etemad

Hebberd
Ook ík maak me ernstige zorgen om de bedreiging
van onze privacy. Met name omdat ik niet wil dat
iemand weet hoeveel uren ik doorbreng op Marktplaats. Voor een voyeur is Marktplaats nog beter
dan Funda. Het bankstel gaat gewoon onderweg
naar de schuur op de foto (miezert het nou of is
het onscherp?), de jonge dochter poseert er met
tegenzin in het (te kleine) tuniekje tegen de schutting. Toegegeven, de echte reden van mijn Marktplaatsverslaving is hebzucht. Ik verkoop, ik koop,
en verkoop weer wat ik net kocht. En ik kijk, naar
dingen die ik niet kan betalen. Groot pluspunt, op
Marktplaats ben ik nooit Julia Roberts in Pretty
Woman, die in de poenige kledingwinkel aangekeken wordt als een, nou ja, hoer.
Toch kan het hier wat klantvriendelijkheid betreft wel beter. Bij veel van de advertenties staat
een streng en dreigend: ‘ONZINBIEDINGEN
WORDEN VERWIJDERD’, of ‘BIEDEN NAAR
WAARDE’ – ik zie levendig voor me hoe Winanda
uit Grubbenvorst bij voorbaat losgaat op al die
onzinbiedingen op haar (één keer gebruikte!)
PowerPlate. En dat terwijl het natuurlijk volkomen
toegestaan is een onzinbieding te doen, ‘waarde’
bestaat immers niet op Marktplaats. De hebberds
moeten idealiter al biedende, in strijd tussen
hebzucht en budget, een prijsplateau bereiken,
waarop Winanda al dan niet akkoord gaat. En welk
verkoopbedrag dat ook mag zijn, het is minder dan
het bedrag dat de hebberd er maximaal voor over
had gehad (of het moet precíes dat bedrag zijn).
Verkopen betekent dus meestal genaaid worden.
Wie verkoopt kiest eieren voor zijn troep en het is
helemaal zuur als de marktwaarde van je troep is
gedaald onder de waarde die je eraan hechtte.
Arme Winanda. We zijn op Marktplaats, het eindstation van all things troep. Reageer het niet af op
capslock, oké? Neem die eieren. Bied ik vijf euro
op je PowerPlate, dan zoek ik gewoon een stevige
kapstok. yyy Emma Curvers
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De pastor die zich nergens
te goed voor voelt
Deze week in Folia maakt kennis een portret dat bol staat van
het geloof. Het leven van studentenpastor Maarten Vogelaar gaat
over bidden, Bijbellezen en getuigen.
tekst Dirk Wolthekker / foto Danny Schwarz

T

oen historicus en programmamaker bij de Evangelische Omroep
Alexander Pleizier zijn medestudent
Maarten Vogelaar ontmoette bij de
gereformeerde studentenvereniging Civitatis Studiosorum in Fundamento Reformato (C.S.F.R.),
was er gelijk een klik tussen de jongens waardoor
een vriendschap snel was gesloten. En die is
nog steeds intact. ‘We hadden en hebben veel
gemeenschappelijke interesses als film, lezen en
squash, maar we hadden vooral beiden een grote
mond over kwesties van geloof en zingeving.
Maar ook eindeloos veel plezier maken. Een
barbecuetje in het Vondelpark? Maarten is erbij.
Het geloof gaat bij hem vooral over zingeving,
ook nu hij studentenpastor is. Maarten wil
studenten niet per se de kerk in krijgen, maar
hij wil hen zingeving aanreiken. Dat voelt hij als
een door God gegeven roeping waaraan God ook
zijn zegen heeft gegeven. Hij is daarbij heel open,
spontaan en vrolijk van aard, maar vooral vroom.
En met vroom bedoel ik dat hij heel gelovig is,
maar niet heel streng gelovig. Dat is juist wat hij
heel goed kan: dicht bij God leven en bij alles wat
hij doet God betrekken, maar ook genieten van
wat het aardse leven te bieden heeft.’
Studentenpastor, politicoloog en filosoof
Maarten Vogelaar heeft welhaast de perfecte
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papieren voor een studentenpastor: geboren
in 1987 in het diep protestantse Kampen, een
middelbare school op reformatorische grondslag,
een studie filosofie aan de protestantse VU en
voor de seculiere touch ook nog politicologie
aan de liberale UvA. Als filosoof studeerde hij
af op een masterscriptie over de toekomst van
christelijk-politiek engagement, als politicoloog
op een masterscriptie over Geert Wilders en de

‘Hij is heel gelovig,
maar niet heel
stréng gelovig’
invloed van het neoconservatisme in Nederland.
Vogelaar was voorzitter van de gereformeerde
studentenvereniging C.S.F.R. en liep stage bij
het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie, hij initieerde en organiseerde verschillende christelijk-maatschappelijke projecten en
schreef met anderen het boek Durf te denken.
Oriëntatie in geloof, wetenschap en cultuur. Hij
was daarnaast blogger en boekenredacteur bij
de debatsite Opunie.nl, is lid van het leidersteam
van de multiculturele kerk Amsterdam-Noord en
vanaf komende zomer wordt hij hoofdbewoner

van de leefgemeenschap Good Luck, die een
open huis biedt aan studenten. Hij is studentenpastor namens vijf Amsterdamse kerken en
namens IFES-Nederland, een beweging van
(internationale) studenten die bidden, Bijbellezen en getuigen. Vogelaar omschrijft zichzelf
als ‘een analyserende doener, een onafhankelijke
bruggenbouwer, iemand die waarden-gedreven
is, luistert en dient’.
Vogelaars omschrijving van zichzelf wordt
bevestigd door Cors Visser, directeur van
ForumC, een centrum voor geloof, wetenschap
en samenleving. Hij voegt er nog aan toe dat
Vogelaar zo creatief is en outside the box weet
te denken. ‘Heel onbevangen en open,’ zegt hij.
‘Wij in de kerk zijn tamelijk vaak geneigd te
veronderstellen dat de waarheid van de kansel
vaste waarden vertegenwoordigt, maar Maarten
gaat daar niet zomaar automatisch vanuit. Het
boek Durf te denken getuigt daarvan. Dat heeft
hij op een heel leuke en interactieve manier
opgezet waarbij hij aan studenten, maar ook aan
hoogleraren vroeg wat hen zoal bezighield qua
levensvragen. Het geloof is voor Maarten ook
een soort levensoriëntatie.’
In de Amsterdamse kerk Hoop voor Noord
– inderdaad: in Amsterdam-Noord – is Jurjen
ten Brinke voorganger en Vogelaar diaken. Ten

Folia maakt
kennis
Brinke zegt dat Vogelaar ‘een van de pilaren’ van
zijn kerkgemeente is geworden, nadat hij tijdens
zijn studie op zoek was gegaan naar een kerkelijk onderdak in Amsterdam. Vogelaar en Ten
Brinke zijn trouwens ook zwagers. Omdat hij
al zo lang bij Ten Brinke ‘kerkt’ zorgt Vogelaar
voor een mooie continuïteit van het kerkleven,
vertelt Ten Brinke. ‘Maar wat ik het meest aan
Maarten waardeer is dat hij zich nergens te
goed voor voelt. Hij heeft verschillende studies
gedaan, maar is toch niet te beroerd om met
zijn poten in de modder te staan. Hij heeft op
woensdagmiddag altijd veel meegedaan aan
kinderactiviteiten, bij de knutselclub, voetballen, soms ook Bijbelverhalen vertellen. Als
kerk proberen wij niet overal per se een
kerkelijk sausje overheen te gooien
en Maarten voelt dat heel goed aan. Bovendien, hij heeft op een heel natuurlijke
manier oog voor de noden van deze tijd.
Hij helpt bijvoorbeeld vluchtelingen zonder
geld met het samenstellen van een goedkope
maaltijd. Oog voor de zwakkeren onder ons is
voor hem geen keuze, het is zijn identiteit. Als
kerk denken wij voortdurend na over hoe en
wat we willen zijn voor christenen en niet-christenen. Dan is het fijn dat er mensen zijn zoals
Maarten die daarin meegaan. Maarten is niet alleen op zondag christen, maar ook van maandag
tot en met zaterdag.’ yyy
Op 9 april zendt Folia Radio een interview uit met
Maarten Vogelaar. Aan de orde zullen komen (de toekomst van) christelijke politiek in Nederland, studenten
en kerksheid, leven in christelijk verband en UvA-VU.
Te beluisteren via AmsterdamFM, in de ether op 106.8
en op de kabel op 103.3, tussen 16.00 en 17.00 uur.
Vanaf de volgende dag terug te luisteren via foliaweb.
nl/radio. De uitzending is op zaterdagmiddag 15.00
uur terug te zien op Salto TV. Daarna via salto.nl
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(advertentie)

AmsterdamFM
ether 106.8 kabel 103.3 amsterdamfm.nl

amsterdam Leeft!
een radiOPrOgramma van urban management en amsterdam fm

Wat speelt er in Amsterdam? Wat is de dynamiek van deze stad en welke
dilemma’s brengt het met zich mee? Studenten en experts bespreken dit met
betrokkenen in het radioprogramma Amsterdam Leeft!
Praat mee tijdens de opnames op vrijdag 25 april, 16 mei en 6 juni tussen 13.00
en 14.00 uur in de OBA op de Oosterdokskade. Of luister op dinsdag 29 april,
20 mei en 10 juni tussen 18.00 en 19.00 uur naar Amsterdam Leeft!. Eerdere
uitzendingen luister je terug via www.hva.nl/urbanmanagement.
106.8 fm - kabel 103.3 - www.amsterdamfm.nl

creating tOmOrrOw

illustratie Denise van Leeuwen
In deze serie beschrijft Alie Boudount het studiejaar 2002-2003, een periode waarin hijzelf en Nederland op drift waren.

Basilicumvallei
Deel 22 Waarin Driss terugreist naar
Marokko en ik de vader van Roos
tegenkom

N

a het gebed liepen we langs de
doodskist en condoleerden de
familieleden met een handdruk. Sommigen omhelsden
hen. Ik kon moeilijk bevatten dat Driss’ zielloze
lichaam in de kist lag.
In de Marokkaanse cultuur wordt de dode niet
geëxposeerd. Na het overlijden word je gewassen, in een linnendoek gewikkeld en zo snel
mogelijk teruggegeven aan de aarde. Dat Driss
in een eiken kist lag, werd opgedragen door
overheidsvoorschriften. Een van de resultaten
van migratie: een doodskist.
Na de ceremonie werd de kist in een lijkwagen
geladen. Driss werd overgebracht naar een
koelcel in het mortuarium. De volgende vlucht
naar Nador was over een paar dagen. Blijkbaar
had ook Driss een overlijdensverzekering. Veel
Marokkanen hadden via Banque Populaire,
Wafa Bank of een andere bancaire instelling een
verzekering afgesloten die ervoor zorgde dat je
na het overlijden bij het gedolven graf werd af-

gezet, in ongeacht welke uithoek van Marokko.
Voor Driss was dat de Basilicumvallei: de laatste rustplaats van menig Schalkwijker.
De Marokkaanse banken verdienden kapitalen
aan die overlijdenspolissen. Na het vrijdaggebed dat vaak over de dood, het hiernamaals
en de te wachten beloningen en straffen ging,
stonden die bankvertegenwoordigers met hun
contracten bij de schoenen te wachten. Het was
een goudmijn.
De rouwwagen reed stapvoets de parkeerplaats
af. Iemand van de moskee had een verkeersregelaarshesje aangetrokken. Hij stond op het asfalt en gaf het naderende verkeer een stopteken.
In de autorij stond de witte Renault 4 van Paul:
Roos’ vader. Paul keek het moskeeplein op. Hij
gebaarde mij te komen. Ik zwaaide kort en keek
weer richting de vertrekkende rouwwagen.
In buurthuis Prisma was Paul een tijdje vrijwilliger. Hij gaf muziekles. Paul haalde Driss als
zangleraar erbij. Het was van korte duur, net als
Driss’ leven. Driss stal Pauls instrumenten en
verkocht ze in de stad. Toen Paul erachter kwam
dat Driss zijn spullen voor bruin verpatste, viel
hij enorm tegen hem uit. Driss bleef sorry zeggen en drukte huilend zijn hoofd tegen de tafel.

‘Echt junkengedrag,’ had Paul toen gezegd.
Het muziekonderwijs werd stopgezet en Paul
was niet meer welkom in Prisma. Het bestuur
vond dat Paul te ver was gegaan tegen Driss.
Oom Hafid vroeg of ik mee ging eten in de
moskee. Naar gebruik zorgde de familie van
Driss voor een bedankmaaltijd, in de aula van
het gebedshuis.
‘Ga maar alvast. Ik kom zo,’ zei ik.
‘Was dat Driss?’ vroeg Paul. Ik knikte. ‘We hebben voor hem gebeden.’
‘Het is een droevige geschiedenis. Zo vaak van
zichzelf verloren,’ verzuchtte hij. ‘Hoe gaat het
met je?’
‘Ja, goed.’ ‘Waarom horen we niets meer van je,
Alie?’ ‘Het is uit.’
‘Met ons toch niet?’ Ik keek naar de zwarte muziektekens op zijn geparkeerde auto. Hij zag mijn
ongemakkelijkheid door zijn opmerking. ‘Zo
bedoel ik het niet. Maar. We missen je. En… we
maken ons zorgen om Roos.’ ‘Wat dan?’ yyy
Alie Boudount (Marokko, 1984) woont sinds zijn
vierde in Nederland. Hij studeerde aan de HvA en de
UvA. Hij is vrijgezel, woont in Amstelveen en werkt in
Amsterdam als parkeerwacht.
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prikbord HvA
DEM Lectorale

rede

DT Rioolsysteem

Op dinsdag 15 april zal lector Corporate Governance
& Leadership Frank Jan de Graaf zijn lectorale rede
uitspreken. In zijn rede met de titel ‘Meer dan de wolf ’
toont De Graaf dat de film The Wolf of Wall Street bij
het grote publiek zo aanslaat omdat deze een bekend
beeld van de financiële sector ondersteunt. Om dat
beeld te veranderen, zal de financiële wereld een ander verhaal moeten
gaan vertellen. De rede start om 16:00 uur in de Kohnstammzaal en is
voor iedereen toegankelijk.

Vier techniekstudenten hebben een alternatief rioolstelsel ontworpen voor een nieuwe woonwijk in Zaanstad. De studenten bedachten een systeem waarmee
regenwater bovengronds wordt opgevangen, zodat
het riool ook bij hevige regenval niet overstroomt.
In plaats van bol zijn de straten in het plan van de
studenten hol, waardoor het water naar speciaal asfalt toeloopt dat veel
water opneemt. Ook wordt het water naar sloten geleid en krijgt een
deel van de woningen een dak van gras. De gemeente zal het plan van de
studenten op korte termijn gaan uitvoeren.

DBSV FISA

CMR Kandidaatstelling

Domeinvoorzitter van Bewegen, Sport en Voeding
Jacomine Ravensbergen is benoemd tot voorzitter van
de vrouwencommissie van het internationale roeiorgaan FISA. Vooralsnog gaat het om een tijdelijke benoeming tot aan het FISA-congres, dat gelijktijdig met
het WK roeien 2014 in Amsterdam plaatsvindt. Voor
het voorzitterschap daarna is Ravensbergen tevens kandidaat. Als fervent
roeier zit Ravensbergen al een aantal jaar in de FISA kamprechtercommissie. Ook was ze lid van de jury tijdens de Olympische Spelen 2008 en
het WK roeien in 2005.

Wil jij graag meepraten over het beleid van de HvA?
Word dan lid van de centrale medezeggenschapsraad
of de domeinraad. In de medezeggenschap vertegenwoordig je de stem van je medestudenten en collega’s
in alles wat goed gaat, beter kan of beter moet. De
kandidaatsstelling voor de raden van volgend jaar is
nu geopend en duurt tot 11 april. Van 27 mei tot 7 juni zal er gestemd
kunnen worden. Voor meer informatie of om je aan te melden ga je naar
kiesmr.hva.nl

HvA Social

HBO Zestor

Media Café

Op maandag 14 april vindt weer het maandelijkse
Social Media Café plaats: een open spreekuur bedoeld
voor iedereen met vragen over het gebruik van sociale
media. Elke bijeenkomst heeft een thema waarover
een professional op het gebied van sociale media (van
de UvA of de HvA) als gastspreker optreedt. Dit keer
is het thema LinkedIn. Achteraf is er ruim gelegenheid om met eigen
vragen te komen. De bijeenkomst vindt van 15.30-17.00 uur plaats in het
Maagdenhuis, de toegang is gratis.

Werk je al een paar maanden als nieuwe docent op
de HvA en zou je je ervaringen hierover willen delen?
Kom dan naar de uitwisselingsbijeenkomst voor startende docenten in het hbo van Zestor, arbeidsmarkten opleidingsfonds hbo, op 7 of 14 mei in Utrecht
of Zwolle.De bijeenkomst is bedoeld om startende
docenten uit verschillende hogescholen met elkaar in contact te brengen
en gezamenlijk te kijken wat er nodig is in hun verdere ontwikkeling. Op
zestor.nl vind je meer informatie en kun je je inschrijven.

HvA Research

DMR Opvoedvraagstukken

Award

De jaarlijkse Research Battle voor het beste onderzoek
aan de HvA verandert van naam. Veel HvA-medewerkers konden zich niet vinden in de naam van de
wedstrijd. Vanaf dit jaar heet de competitie daarom
Research Award. Nog steeds vaardigt elk domein drie
onderzoekers af, onder wie minimaal één student. In
de halve finale die begin september wordt gehouden, selecteert een jury
vervolgens acht finalisten, onder wie vier studenten en vier medewerkers.
Op 9 oktober zullen zij in de finale ‘strijden’ om de award.
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Sinds 13 maart zijn drie lectoren van het DMR en DOO
een samenwerking gestart. Leonieke Boendermaker
(lector implementatie in de jeugdzorg), Judith Metz
(lector Youth Spot) en Ruben Fukkink (lector Urban
Education) gaan de komende jaren grootstedelijke
opvoedvraagstukken onderzoeken. De samenwerking
krijgt vorm in een studie naar de opvoedvaardigheden van pedagogische professionals, onderzoek naar samenwerking tussen verschillende
opvoedinstanties, gezamenlijke acquisitie en collectieve publicaties. Ook
worden HvA-studenten betrokken in onderzoeks- en afstudeerprojecten.

prikbord UvA
FdR Praemium

ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

Erasmianum

De Stichting Praemium Erasmianum reikt dit jaar
voor de 26e keer haar Studieprijzen uit. De vijf prijzen
worden toegekend aan onderzoekers in de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen die een dissertatie van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd
aan een Nederlandse universiteit. Onder de winnaars
is promovendus Joris van Hoboken van het instituut voor informatierecht. De prijs bestaat uit een bedrag van drieduizend euro en wordt op
12 mei 2014 om 16.00 uur uitgereikt bij de KNAW. Aanmelden kan via
knaw.nl. Zie ook erasmusprijs.org.

FGw Indië
Het Indisch Herinneringscentrum vestigt een bijzondere leerstoel koloniale en postkoloniale literatuuren cultuurgeschiedenis aan de FGw. De bijzondere
leerstoel richt zich op de postkoloniale herinneringscultuur in de naoorlogse periode. Het accent ligt
op de dynamiek van de herinnering en de invloed
hierop van migratie, repatriëring en globalisering. De werving van een
bijzonder hoogleraar is inmiddels gestart. Deze wordt benoemd voor een
periode van vijf jaar. Het gaat om een onbezoldigde leerstoel. Info: check
de vacatureportal van de UvA-site.

FdR Dekenprijs

FGw+FMG Rusland

Hoogleraar War Reparations Liesbeth Zegveld is onderscheiden met de Dekenprijs van de Amsterdamse
Orde van Advocaten. Volgens de jury heeft zij de
onderscheiding gekregen omdat zij zich heeft onderscheiden ‘op een buitengewoon complex rechtsgebied:
de aantasting van mensenrechten in oorlogssituaties
en de aanpak van internationale milieuschades.’ Zegveld is sinds 2000
advocaat in Amsterdam. In 2011 en 2013 deed zij bij het OM aangifte
tegen Jorge Zorreguieta, de vader van koningin Máxima, wegens zijn rol
in het Videla-regime in Argentinië.

Het Nederlands Instituut in Sint-Petersburg organiseert weer een interdisciplinaire zomercursus die
bedoeld is om licht te werpen op de ‘alternatieve kant’
van het moderne stadsleven. Gekeken zal worden
naar twee Russische metropolen: Sint-Petersburg
en Moskou. De laatste tijd vindt in beide steden een
opmerkelijke bloei plaats van lokale experimenten en burgerinitiatieven.
De cursus vindt plaats in augustus. Aanmelden kan nu. Kosten: € 650,voor twee weken Sint-Petersburg en Moskou. Zie nispb.ru/onderwijsprogramma voor meer informatie.

FdR GrondwetStrijd

FEB Verhuizing

Ter gelegenheid van 200 jaar Grondwet werd door het
Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk en de Academie
voor Wetgeving een GrondwetStrijd georganiseerd
waaraan 33 teams meededen. Masterstudent staats- en
bestuursrecht Rik Dekker is een van de leden van het
winnende team. Hun voorstel beoogt herzieningen van
de Grondwet flexibel te maken door wijzigingsvoorstellen in één lezing aan
te nemen. Daarbij wordt de stabiliteit van de Grondwet behouden door
voor belangrijke onderwerpen een tweede lezing te verplichten en in een
Grondwetskamer te behandelen.

Zoals het er nu naar uitziet gaat de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (grotendeels) verhuizen van het
E-gebouw in de Roetersstraat naar het N-gebouw aan
de Plantage Muidergracht (foto). Dit jaar trekken de
sociaal wetenschappers (FMG) naar de B/C-gebouwen
op het Roeterseiland, maar voor de psychologen was
tot nu toe geen plaats. Die is nu gevonden in het E-gebouw, maar de
economen moeten daar dan weg. Decaan Van Dissel gaat akkoord, mits
het N-gebouw wordt verbouwd. Dat gaat wellicht ‘in de miljoenen lopen,’
zegt hij. Momenteel wordt onderzocht wat een verbouwing kost.

Studenten Amsterdam

FEB Nieuwenhuis-prijs

United

Volgens velen schort het aan de UvA nogal aan diversiteit. Een goed moment dus om 10 april naar een lezing
te gaan van studentenplatform Amsterdam United.
Die organiseert een middag over diversiteit. Op het
programma staat een lezing van Rick Wolff over factoren
die bijdragen aan het studiesucces van studenten met
een migratieachtergrond en de presentatie van het beleidsplan van Amsterdam United. Onderdeel van het plan is om studenten met een migratieachtergrond extra te gaan ondersteunen via een mentorproject. Locatie:
Bushuis - VOC-zaal. Tijd: 16.00-18.00 uur.

Er kunnen weer studenten worden genomineerd voor
de Herman Karel Nieuwenhuis-prijs, de scriptieprijs
die is vernoemd naar de eerste economiestudent die
cum laude afstudeerde. Na diens overlijden werd er
een fonds in het leven geroepen dat jaarlijks een prijs
uitreikt aan een uitmuntende economische of bedrijfskundige masterscriptie. De scriptie – beoordeeld vóór 1 september 2013
– zal worden getoetst op wetenschappelijk niveau, originaliteit, leesbaarheid en valorisatie. Nomineren vóór 18 april via Joey de Mol. T: 020 525
5641. E: j.a.demol@uva.nl.
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wasdom
Uit recalcitrantie
een joggingbroek
dragen
Lieke Veld
Leeftijd 28 (geboren op 30 november 1985)
Beroep Dj voor BNN en 3FM
Studie Amsterdam Fashion Institute (Amfi, HvA)
Docent ‘Mijn stagebegeleider Hilde Roothart.
Bij haar onderzoeksbureau voor trends kwam ik
erachter dat je als student ook volwaardig kunt
werken. Ik deed onderzoek, hield interviews
en schreef zelfs mee aan een boek over trends
omdat zij mij die kans gaf.’
Locatie ‘Het Amfi zit in een mooi oud pand
aan de Mauritskade. Echt een modeschool met
overal naaiateliers, waar iedereen elkaar wel van
gezicht kent. Bij de metrohalte op Weesperplein
zie je al precies wie er naar het Amfi gaat.’
Café ‘De Roeter, een gezellig café dat lekker
dichtbij school lag.’
Afknapper ‘Ik ben pas in mijn derde jaar bij een
studentenvereniging gegaan. Dat werd vanuit
het Amfi totaal niet aangemoedigd. We hadden
bijvoorbeeld geen introductieweek waarin je alle
verenigingen leert kennen, terwijl het een ontzettend leuke manier is om mensen van buiten je
studie te ontmoeten.’

36

FoliaMagazine

stage
Ze studeerde Fashion & Branding, maar liep warmer voor
radio en werd dj voor BNN en 3FM: Lieke Veld. tekst Julie de
Graaf / foto Bob Bronshoff

‘I

k wilde eigenlijk architect worden
en had daar zelfs mijn vakkenpakket
op school al op afgestemd: natuur
en techniek, met tekenen erbij. Na
mijn eindexamen kwam ik erachter dat ik voor
bouwkunde naar Delft, Enschede of Eindhoven moest. Ik wilde veel liever naar Amsterdam en heb toen gekeken wat ik daar kon
doen. Bij het Amfi zag ik de opleiding Fashion
& Branding, een kruising tussen marketing en
mode. Mijn vader heeft een reclamebureau,
dus ik kende de reclame- en marketingwereld
al een beetje, maar dat modeaspect maakt de
opleiding en het vak net iets anders en creatiever. Het leek mij de perfecte combinatie van
artistiek en commercieel.
Ik vond van mezelf dat ik best veel met mode
bezig was, maar eenmaal op het Amfi bleek
dat heel erg mee te vallen. Ik ga bijvoorbeeld
geen drieduizend euro sparen en uitgeven
aan een tas, terwijl daar mensen rondlopen
die al hun geld voor kleding opzijzetten.
Uit recalcitrantie deed ik soms expres een
joggingbroek aan naar de les, maar daar
voelde ik me dan toch niet helemaal lekker
in. Het is een intensieve opleiding waarbij je
keihard moet werken en veel praktijkvakken
volgt. In de eerste twee jaar haalde ik al mijn
studiepunten, maar vond ik het wel heel snel
gaan. Nog twee van die jaren en dan zou ik al
afgestudeerd zijn. Daarom besloot ik er een
jaar tussenuit te gaan, naar Frankrijk. Met een
klein team runde ik daar een après-ski-bar.
We waren verantwoordelijk voor alles wat
bij een kroeg komt kijken, dus ook voor de
muziek. Ik heb hier voor het eerst ge-dj’d en
zo ontdekte ik hoe leuk ik dat vond. Ik was

altijd veel met muziek bezig en als kind was ik
al uren met mijn cassetterecorder in de weer
om hoorspelen, toneelstukjes en verhalen op
te nemen. Maar ik had nooit bedacht dat ik dj
kon worden. Na dat jaar kwam ik terug op het
Amfi en volgde ik de minor radiomaken bij
media & informatiemanagement. Het was niet
een van de eigen minoren van de opleiding
en er is natuurlijk geen enkel verband tussen
radio en mode, maar ik mocht het toch doen
en vond het hartstikke leuk. Vanaf de eerste
dag wist ik: dit klopt. De mensen, de lessen,
de studio waar we zaten, alles voelde goed.
Het jaar erop ontdekte ik BNN University, de
opleiding van BNN waar ook mensen zonder
ervaring bij radio of tv worden toegelaten.
Ik schreef me in en werd aangenomen.
Mijn afstuderen bij het Amfi ging vanaf dat
moment op een laag pitje. Ik heb het nog wel
tweeënhalf jaar geprobeerd, maar het is al
lastig als je je er voor honderd procent voor
inzet – laat staan als je het ernaast doet. In
de tussentijd leerde ik superveel bij BNN. Je
wordt daar meteen in het diepe gegooid en
mag reportages en items maken voor radio en
tv. Het is eigenlijk een grote speeltuin waar je
wordt begeleid door de beste mensen uit het
vak. Bovendien bleek het dé manier om bij
de radio aan de slag te komen: ik bleef voor
BNN werken, kwam bij de 3FM dj-school
terecht, mocht een keer invallen en een jaar
later kreeg ik mijn eigen programma. Ik ben
uiteindelijk niet meer afgestudeerd aan het
Amfi en moet nu het vangnet missen dat een
diploma je biedt. Hoewel ik mijn werkervaring ook heel nuttig vind, zou ik toch iedereen
aanraden om wel een diploma te halen.’ yyy

Naam Faissal Amraoui
Studie International Business
Management (HvA)
Stage Tommy Hilfiger
Verdiensten € 750,Sterren JJJJJ
‘Voordat ik hier stage liep, werkte ik al drieënhalf
jaar bij de facility-afdeling van Tommy. Toen er
een bedrijfsfeest was in de Harbour Club, heb
ik aan het eind van de avond een taxi gedeeld
met de man die me later aan deze stage heeft
geholpen. Je kan hier ook via de ‘normale’ route
binnenkomen, maar ik denk dat je meer kans
maakt als je iets via via regelt.
Als trainee strategic planning and control houd
ik alle efficiëntie van menswear en tailored – de
pakken van Tommy Hilfiger – in de gaten: de
salesmarges en productie-efficiëntie. Wanneer er
hier iets niet aan klopt, probeer ik een oplossing
te zoeken. Vorig jaar is Calvin Klein overgenomen door Tommy Hilfiger. Ik kijk dus ook
naar de verschillen tussen Tommy en Calvin en
probeer Calvin Klein efficiënter te laten werken.
Amsterdam is het hoofdkantoor en daardoor
een internationaal kantoor. Meer dan 50 procent
komt hier uit het buitenland en in mijn team
van vijf personen ben ik zelfs de enige Nederlander. Een groot pluspunt is het informele
contact tussen het topmanagement en de mensen
daaronder. Een minpunt kan ik niet noemen:
ik krijg hier echt uitstekende begeleiding, veel
verantwoordelijkheid en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn heel goed. Soms zijn ze hier
wat streng, maar er wordt echt heel goed voor
je gezorgd. Tommy Hilfiger Nederland staat
bekend om zijn kerstfeesten: hiervoor worden de
managers vanuit de hele wereld naar Amsterdam
gevlogen.’ yyy Sunny de Blok
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Hoorcollege jodendom door Jan Willem van Henten, vrijdag 4 april, 12.00 uur,
Oudemanhuispoort. tekst en foto’s Sunny de Blok
Aantal studenten 14
Laatkomers 30 procent
Aantal veertigplussers 3
Scrabblewoorden deuterocanonieke, vulgaat,
makkabeeën, apocriefen

‘G

oed, volgens mij is het tijd,’ begint
professor Van Henten. ‘Waar is
iedereen?’ vraagt een student. Haar
vraag wordt direct beantwoord
door de jongen die nog binnenstormt. ‘Hoi Daniël,’
groet Van Henten. Nog geen twee minuten later komen nog vijf studenten naar binnen. De docent controleert ieders naam, omdat het een verplicht vak is.
‘Ik hoop dat ik jullie allemaal ken aan het einde van
de module, maar dat wordt lastig met mijn leeftijd.’
Dan begint hij met een kleine quiz. Hoeveel joodse
bijbels bestaan er volgens de studenten? ‘Jij denkt
vier? Waarom denk je dat?’ Van Henten spreekt de
studenten op een opvallend vriendelijke manier persoonlijk aan. Het is een manier waardoor je alles wilt
vragen en durft te zeggen; niets zal verkeerd opgevat
worden. Er gaat een vinger omhoog. ‘Wat is je vraag?
Noem even je naam, dat is wat makkelijker.’
Van Henten legt het ontstaan uit van de joodse
bijbel, die in het Hebreeuws en Aramees geschreven is, waardoor de namen van de Goden onbegrijpelijk zijn voor niet-gelovigen. Volgens Van
Henten heeft de bijbel een liturgische functie, kan
hij daarnaast gezien worden als richtlijn, zoals
een wetboek, en is hij ook een inspiratiebron. ‘Het
college is in drie onderwerpen verdeeld en ik heb
voor alle een verschillende powerpoint gemaakt,’
vertelt Van Henten trots. Na de joodse bijbel en
een korte pauze loopt iedereen met zijn koffie nog
nét voor de deur weer dichtgaat naar binnen en
vertelt Van Henten over de Tweede-Tempelperiode
en het jodendom. Hier vertelt hij over de Thora, de
joodse wet die door God aan Mozes werd openbaard. Volgens Spinoza kon de auteur niet Mozes
zijn geweest, omdat er in het eind van de Thora
wordt geschreven over zijn dood: hij kon zijn eigen
levensbeëindiging niet beschrijven. yyy
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Anouk Slik (20)
Religiestudies

‘Dit is pas het tweede college van
Van Henten, maar ik vind hem
fijn lesgeven: vooral omdat hij
zo duidelijk en rustig praat. Hij
maakt het doceren erg persoonlijk door iedereen bij naam te
noemen. Wel zou ik iets meer
verdieping willen. Je merkt dat hij lesgeeft aan de hand
van het boek en ik zou juist wat meer diepgang willen.
Het is leuk dat hij tijd neemt voor de bijbelpassages, zeker
voor mensen die de bijbel nog niet zo goed kennen.’

Stephanie Shea (42)
Religiestudies

‘Van Henten geeft heel duidelijk
les, dat hebben we wel eens anders ervaren. Sommige docenten
gaan veel te snel en nemen geen
tijd voor vragen. Ook gaat Van
Henten heel respectvol met ons
om. Soms merk je dat er op je
wordt neergekeken, dat merk je vooral aan een toon. Je
merkt dat hij interesse heeft voor ons. Het is jammer dat
hij soms door tijdnood minder diepgang kan bieden,
maar na de les heeft hij altijd tijd voor je.’

Eva Groot (22)
Geschiedenis

‘Ik heb eerder les van Van Henten
gehad en vind dat hij op een
hele fijne manier college geeft. Ik
waardeer de ruimte voor eigen
input. Zijn stijl is heel rustig, er
lijkt geen tijdsdruk te zijn. Hij
bouwt het vak rustiger op dan
andere docenten: je wordt niet in het diepe gegooid. Als ik
hem was zou ik wel iets langer wachten als iedereen terugkomt van de pauze, nu begint hij nét wat te snel en komen
er nog studenten naar binnen.’
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agenda 10 - 16 april

protect us

do

10

lecture - free / € 5

20:00

Israel is responsible for
ensuring the safety of the
Palestinian residents of
the OPT. Though, Israel
won’t or can’t keep safety
for Palestinians.
I.c.w. Gate48

goedkoop
cabaret
comedy - € 6 / € 9

vr

za

11 12
20:30

Nieuw materiaal van
professionele cabaretiers
op het nr. 1 try-out podium van Nederland. Met
o.a.: Carolien Borgers
Reserveren: 020 525 1400

dutch film for
beginners
film - free / € 5

ma

14

19:30

Majesteit: A political
affair makes Queen
Beatrix look back on her
turbulent life. Dutch film
with English subtitles.
I.c.w. ISN

zomercursussen

5 zomerdagen lang
intensief bezig zijn met
theater, muziek, zang,
dans, audiovisueel, literatuur of beeldend. Met
workshops en uitstapjes!

Sch
je NU rijf
in!

CREAmsterdam
CREAmsterdam

www.crea.uva.nl

In de rubriek ‘de lezer’ blikt wekelijks iemand terug op het vorige nummer.
Wil jij diegene een keer zijn? Meld je dan aan via redactie@folia.nl.

zARá kARS (20, GESChIEDENIS AAN DE UvA)
‘Folia zou ik eigenlijk vaker willen lezen, maar het komt er steeds niet van. Nu zie
ik hem vaak liggen als ik tussen twee colleges moet wachten en dan blader ik
erdoorheen. Ik begin altijd achteraan en werk me dan naar voren. Ik merk
dat ik vooral de kortere stukjes lees, zoals de rubrieken ‘Op de tong’, ‘Folia
maakt kennis’ en ‘Passie’. Ik vind artikelen waarin iemands passie naar
voren komt sowieso heel erg leuk, zoals deze week het artikel met Amfistudent en wielrenner Sjoerd van Beelen. Je leest in het artikel terug dat
die jongen echt van wielrennen houdt. Folia heeft een brede range aan
artikelen voor iedereen. Je hebt de langere, diepere artikelen voor de
liefhebber en je hebt de kortere stukjes voor mensen zoals ik, die net
doen alsof ze geïnteresseerd zijn in die diepte-interviews maar eigenlijk meteen doorbladeren naar de chille kortjes. De cover vind ik deze
week tof! Ik heb Einstein altijd al heel cool gevonden, vooral omdat
ik niets snap van zijn theorie. Ik verzamel plaatjes die ik uitknip uit
tijdschriften en opplak; deze voorkant is zeker een goede kanshebber
om op de muur te komen. Al moet ik er wel bij zeggen dat ik het bijbehorende artikel over Science in Transition nog niet heb gelezen. Folia
heeft een mooi ritme, een goede balans tussen lang en kort, zacht en hard
nieuws. Het is weliswaar het blad voor hoger opgeleid Amsterdam, maar
in wezen is Folia voor jan en alleman.’ yyy tekst en foto Bien Borren

deining
‘De focus op Engelstalige artikelen leidt tot een
marginalisatie van de sociale wetenschappen.’
Hoogleraar electorale politiek JEAN TILLIE
denkt dat niemand wetenschappelijke artikelen in Engelstalige tijdschriften leest, in NRC
Handelsblad.

‘Een van de sterkste punten van het boek, al
denkt De Leeuw daar anders over, is dat het
gaat over waar het volgens hem om moet gaan:
muziek.’ BAS VAN pUTTEN over de Reinbert de Leeuw-biografie van Thea Derks, in De
Groene Amsterdammer.

‘Het is niet zo dat de kiezers van de PVV hoge
verwachtingen van Wilders hebben. De partij is
een vluchtheuvel voor iedereen die zijn middelvinger richting Den Haag wil opsteken.’ Journalist hANS WANSINk over populisme, in de
Volkskrant.

‘Die acceptatie van homo’s valt tegen, zelfs in
Nederland. Er wordt gekozen welke homo’s aanvaardbaar zijn.’ Publiciste LINDA DUITS over
hoe homo’s soms gebruikt worden om commerciële of politieke redenen, in NRC Handelsblad.

‘We hadden nooit gedacht dat we met déze
tentoonstelling het wereldnieuws gingen halen.’
AMBER VAN SChAGEN, woordvoerder van
het Allard Pierson Museum, over de tentoonstelling over de Krim, in Het Parool.

Opvallende quotes uit de afgelopen week van (voormalig) HvA’ers en UvA’ers. Iets leuks gezien, mail het
naar redactie@folia.nl.
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