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redactioneel
Op 1 februari 2007 maakte ik mijn
eerste Folia. Toen was het blad gemiddeld twintig pagina’s dik, gedrukt
op veredeld krantenpapier. Een artdirector stond nog niet op de loonlijst
en de eerste jaren heb ik vaak genoeg
te horen gekregen dat Folia saai was.
Anno 2014 werken we niet meer
alleen voor de Universiteit, maar ook
voor de Hogeschool van Amsterdam.
De site is onmisbaar geworden voor
iedereen die in Amsterdams universiteits- en hogeschoolnieuws is geïnteresseerd en met events als de Folia
Startup Award en het Gala van de
Wetenschap hebben we ook mensen
bereikt buiten de UvA- en HvA-gemeenschap. Het gaat goed met Folia,
vooral dankzij een overwegend jonge,
gretige en creatieve redactie – zonder
uitzondering opgeleid door de UvA
of HvA. Voor mij is dit een uitgelezen
moment om te vertrekken: vanaf
deze week ben ik hoofdredacteur bij
de Nederlands-Belgische editie van
New Scientist, een prachtig internationaal tijdschrift over wetenschap.
Op deze plek neem ik afscheid van
u, lezer. Het was mij een genoegen
om zeven jaar lang het blad voor u
te maken. Tot slot een overeenkomst
tussen toen en nu: Folia was in 2007
onafhankelijk, is dat nog steeds en
moet dat ook altijd blijven.
Jim Jansen, hoofdredacteur Folia MagaMaga
zine, jim@folia.nl, @jimfjansen (twitter)
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de week
Communiceren in de common room

S

oms wordt het zelfs ons te veel. Krakers, dat waren altijd gezette Spaanstalige jongelingen die het beach effect in
hun haar net iets te serieus doorvoerden. De UvA op haar beurt een instituut waarvan zelfs Franz Kafka stilletjes in een hoekje
zou moeten huilen. Maar niets is in deze wereld
meer wat het lijkt. Een koekje van eigen deeg,
zo zouden we de actie van de Spinhuiskrakers
kunnen noemen om de UvA te dagen met een
wob-verzoek.
De jongens die zich op volstrekt onrechtmatige
wijze een gebouw van de academische gemeenschap toe-eigenden, voelen zich door de
UvA namelijk ‘gepiepeld’. In plaats van Serieus
Belangrijke Mensen stuurde de universiteit
slechts een woordvoerder op hen af, die naar
eigen zeggen ‘het gesprek gaande’ probeert te
houden. Wij zouden het heerlijk vinden als
de UvA-woordvoerder hier eens wat vaker op
bezoek kwam. Communiceren, daar smullen
wij van. Zo niet de krakers. Opmerkelijk, gezien
het feit dat de club nog steeds strijdt voor meer
gezelligheid aan de UvA. Misschien kan er een
andere groepering opstaan die dit onrecht aan
de kaak stelt. Ook voor woordvoerders moet er
een plekje in de common room zijn.
Op de HvA spelen ondertussen prangender
kwesties. Want nadat we in Nederland jarenlang
alles in het werk hebben gesteld om studenten
richting de technische studies te krijgen, lijkt er
nu juist een tsunami aan bètastudenten op ons
af te komen. Bij de ICT-opleiding van de HvA
overwegen ze al een numerus fixus. Prima, lijkt
ons. De wereld gaat bijkans al ten onder aan
gameverslaafden die van hun passie hun beroep
denken te kunnen maken. Laat ze vooral een
andere hobby zoeken. Een opleiding in de media, de culturele en maatschappelijke vorming
of de toegepaste psychologie: dat is pas echt een
kickstarter voor je carrière!
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Lichte paniek op de hogeschool deze week, toen
studenten na stroomuitval vast kwamen te zitten
in de lift. Na een halfuur werden ze bevrijd. Welke
draconische maatregelen men nu weer gaat
nemen om studenten langer op de hogeschool te
laten hangen is nog niet bekend.

En of je het nog nieuws kunt noemen valt te
betwijfelen. Maar deze week bleek dat de HvA
in de Elsevierlijst van beste opleidingen ook dit
jaar weer de een-na-laatste positie inneemt. De
prachtige draai die de hogeschool hieraan wist
te geven, verdient echter alsnog de hoofdprijs.
‘HvA zet in op de juiste verbetervraagstukken,’
kopte ze deze week trots op haar website. Dat
verdient ook inderdaad complimenten. Dat je
na jarenlang geweeklaag van studenten niet
zomaar iets, zeg: de hoeveelheid boter op de
kantinebroodjes, aan het verbeteren bent geslagen. Nee: de HvA heeft door waar het in het
honderd loopt! Zo kennen wij er nog wel een

paar. Nederlandse F16’s weten waar Irak ligt!
Minister Timmermans is afgereisd naar juiste
deel van Oekraïne! Eigenlijk wordt het oplossen
van de wereldproblematiek reuzesimpel, als je
maar weet waar de ‘verbetervraagstukken’ zich
bevinden. yyy Clara van de Wiel

23 september 2014

tweet van
de week
Querijn
@Querijn
En what’s the deal met die eeuwige fixatie
op aansluiting met MBO? Moeten die
MBO’s niet eerst hun zaken (lees: niveau)
regelen? #folia

het moment

Water en brood. Daarvan moeten studenten leven als de studiefinanciering wordt afgeschaft en ze zich niet in de schulden willen steken. Die boodschap wilde Asva studentenunie vrijdag op het Roeterseiland overbrengen met een ludieke actie: studenten kregen voedselbonnen die ze konden innen voor een broodje en een bekertje water. De actie
was tevens bedoeld om studenten aan te sporen om 14 november in Den Haag te protesteren tegen het leenstelsel. yyy tekst Yannick Fritschy / foto Vera Duivenvoorden

navraag Annelies Dijkstra
Een studente werd vorige week op de VU geweigerd bij een promotieplechtigheid. De reden: haar broekje was te kort en niet passend bij
een academische setting, aldus de pedel. UvA-pedel Annelies Dijkstra is verbaasd over het voorval.

U meet de broekjes van de gasten niet?
‘De waarheid gebiedt me te zeggen dat ik weinig
bezig ben met hoe de zaal gekleed gaat. In de
tien jaar dat ik dit doe kan ik me geen bijzondere gevallen herinneren.’
Er is geen desscode voor de bezoekers?
‘Er zijn in elk geval geen officiële regels. Met
promovendi zelf bespreek ik de kledingkeuze
van tevoren altijd wel even tijdens het pedelklasje. Feestelijk en netjes, is daarbij het
adagium. Ik benadruk altijd dat je er rekening
mee moet houden dat je door een hele zaal

wordt bekeken. Bij de VU is het misschien anders. Promotieplechtigheden hebben daar een
religieuze inslag. Zo beginnen ze ook altijd met
het voorlezen van een Bijbeltekst.‘

Verslonst de kleding van de bezoekers?
‘Het grappige is dat daarbij voor de zaal hetzelfde
geldt als voor de promovendi, en dat is dat de
kledij juist formeler is geworden. In de jaren
zeventig was het echt not done je speciaal voor
zo’n gelegenheid te kleden. Vooral bij de faculteit
sociale wetenschappen zag je toen bij promoties
veel jeans en afgetrapte schoenen. Nu is alles veel

prestatiegerichter. Steeds vaker komen mannen
in rokkostuum. Het gevaar is nu eerder dat men
overdressed is, met gala- en glitterjurken.’

Maar geen reden tot handhaving?
‘Als een promovenda een kort broekje aanheeft,
misschien. Maar bij mensen in de zaal kan ik
me eigenlijk niet voorstellen er iets van te zeggen. Wellicht bij iets zeer aanstootgevends, zoals
een T-shirt met een hakenkruis. Maar een kort
broekje? Ik dacht afgelopen zomer weleens: zo,
dat broekje is best wel kort. Maar ingrijpen, nee
hoor.’ yyy Clara van de Wiel
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‘Dieren vind ik het
ondergeschoven kindje’
Haar leven staat in het teken van dierenleed en dierenwelzijn. PiepVandaag-oprichter en
HvA-docent Karen Soeters wil bewustzijn creëeren, maar niet door met de vinger te wijzen.
‘Ik zal nooit zeggen: wat eet jij nou?’ tekst Clara van de Wiel / foto’s Marc Deurloo

E

en filmpje van de Peacock-spin, die
als paringsritueel voor een vrouwtje
danst. Of van een kat, die als het baasje van huis is allerlei spullen van de
waslijn af blijkt te halen. Hilarisch, vindt Karen
Soeters ze. ‘Zo mooi. Ik heb ongelooflijk zitten
lachen. Zoiets is zo inspirerend!’ Ze bedoelt
maar: het gaat haar heus niet alleen om dierenleed. Als een van Nederlands meest uitgesproken
dierenliefhebbers benadrukt ze graag ook wat we
van dieren kunnen leren. Elke dag verschijnt er
op haar site PiepVandaag.nl een positief verhaal,
om de dag mee af te sluiten. ‘Een neushoorn die
gered is, of een brandweerman die zijn leven
geeft om een hond uit een huis te halen. Dat inspireert gewoon. Er is echt wel hoop. Als je alleen
ellende laat zien, dan verzuur je.’
Precies drie jaar geleden richtte Soeters haar
platform voor dier, natuur en milieu op. De
Partij voor de Dieren, waarvan Soeters het
wetenschappelijk bureau leidt, bestond al. Maar
een plek voor dierennieuws was er volgens haar
nog niet. Circa dertig auteurs, onder wie activisten, wetenschappers en bekende Nederlanders,
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vullen de site nu dagelijks met nieuwtjes en
columns. Dwergolifant met uitsterven bedreigd,
bijvoorbeeld. Of: Hoger beroep in rechtszaak
over toekomst otter. Inmiddels trekt PiepVandaag maandelijks ruim 150.000 bezoekers.
Geweldig, vindt Soeters het succes. Een tijdje

‘Ik zou ook voor arme
kinderen kunnen strijden,
of ouderen’
kreeg ze bovendien elke week een item in het
RTL 4-programma Koffietijd. Ze herinnert zich
een aflevering over vervuiling door plastic tasjes. ‘De volgende dag kreeg ik in de buurtkroeg
meteen allemaal reacties. Jee, zeiden mensen, ik
wist niet dat ik door een eigen shopper mee te
nemen zoveel verschil kon maken. Dat vind ik
dan fantastisch.’
Hoe succesvol de site ook is, eigenlijk wilde de
docente mediasociologie aan de HvA in 2008
een speciale omroep voor dieren op poten zet-

ten. Maar de benodigde 50.000 leden bij elkaar
krijgen, daarin slaagde ze uiteindelijk niet. Ook
een tweede poging, eind vorig jaar, strandde.
Een teleurstelling, geeft Soeters toe. ‘Ik dacht
echt dat het zou lukken. Maar zonder budget zoveel mensen overhalen lid te worden: dat is bijna
onmogelijk. Ik vond dat jammer, maar ik ga dan
niet bij de pakken neer zitten. Ik voer nog steeds
gesprekken in Hilversum, over een mogelijk tvprogramma. En ik ben bezig met een kindervariant van PiepVandaag. De hosting van de site
betaalde ik tot voor kort nog zelf. Eerst moeten
we een manier vinden om geld te verdienen,
zonder onze onafhankelijkheid op te geven.’
Dat gebrek aan aandacht voor dierenwelzijn, is dat er nog steeds?
‘Ja, dat is nog steeds zo. Terwijl er een hele
grote groep mensen is die het wel heel graag
wil weten en zien. Een voorbeeld: een tijdje
geleden nam Roemenië een wet aan waarmee
zwerfhonden konden worden afgemaakt. En
RTL Nieuws maakte daar een item over, dat
alleen het verhaal van de overheid liet zien. Dat
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die honden zo vals waren en daarom afgemaakt
moesten worden. Ik geloofde dat niet en wilde
het zelf gaan uitzoeken. Maar toen ik probeerde
programma’s daar geïnteresseerd in te krijgen,
lukte dat niet. Dan denk ik: jeetje, zo’n ongelooflijk belangrijk onderwerp! Uiteindelijk kon
ik er door een sponsor toch heen gaan en heb
ik er samen met een fotograaf een reportage
gemaakt. Dat er zo’n stom item wordt gemaakt
door RTL: dat ergert mij ontzettend!’
Dat het opzetten van een omroep
niet lukte, is dat geen teken dat na de
hype rond de Partij voor de Dieren de
belangstelling voor dierenwelzijn weer
afneemt?
‘Nee. Die omroep lukte niet omdat het in ons
systeem verschrikkelijk moeilijk is om ertussen

‘Ik denk dat de
betrokkenheid
toeneemt’
te komen. Ik denk juist dat de betrokkenheid
toeneemt. Ik hoor mensen steeds vaker zeggen
dat bont het straatbeeld uit moet. En de Partij
voor de Dieren staat in de peilingen nu zelfs
op vijf zetels. Dat betekent dat ze groeien, ook
in een tijd dat mensen zich over allerlei andere
onderwerpen druk maken.’
Of haar hond en twee katten op Dierendag iets
speciaals krijgen? ‘Misschien moet ik dat maar
eens doen,’ glimlacht Soeters haast verontschuldigend. Dan, resoluut: ‘Voor mij is het iedere
dag Dierendag. Ik wil elke dag goed voor ze
zorgen, het liefst voor alle dieren.’ Een sterk gevoel voor rechtvaardigheid had ze altijd, vertelt
ze. Op de middelbare school was ze weken bezig
met actievoeren tegen discriminatie. ‘Onrecht
vind ik gewoon heel erg. Ik zou ook voor arme
kinderen kunnen strijden. Of voor ouderen.’
Maar, vindt ze: ‘Dieren hebben mij het hardst
nodig. Ik ben wel eens naar een benefiet voor
kinderen geweest: als je ziet hoe groot daar
wordt uitgepakt! Er zijn echt voldoende mensen
die zich daarvoor inzetten. Maar dieren: die
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vind ik het ondergeschoven kindje.’
Het komt helemaal uit haarzelf, benadrukt
Soeters. Vlees eet ze sinds haar vijfde niet meer.
Als kind kon ze het al niet verkroppen dat de
drumstick die ze zo lekker vond van een echte
kip kwam. Ook andere dierlijke producten
probeert ze te mijden. Net als producten die
op dieren getest kunnen zijn. Het beheerst
haar leven echter niet, vindt ze. ‘Het voelt niet

als een bewuste keuze. Ik kan het niet zo goed
uitleggen: het gaat gewoon vanzelf.’ Eigenlijk
gaat er geen moment voorbij dat ze niet bezig
is met de strijd tegen dierenleed. ‘Weer een
heerlijke warme nazomerdag! Let iedereen nog
even op honden in geparkeerde auto’s?’ twitterde ze vorige week nog. ‘Mensen vergeten dat
gewoon,’ legt ze uit. ‘Het was zo’n plotselinge
zonnige dag.’

Er zullen maar weinig mensen zijn wier
eerste gedachte dan is: o jee, de honden!
‘Klopt. Maar het zit gewoon in mijn systeem.
Men realiseert zich niet hoe snel een auto heet
wordt en hoe dat voor een hond is. Dus dan
denk ik: ach, ik gooi het er weer eens op. Een
van mijn lijfspreuken is: onwetendheid staat dierenwelzijn in de weg. Ik hoor zo vaak: dat wist ik
niet. Dan begrijp ik ook dat het lastig is om actie
te ondernemen. We hebben voor een artikel wel
eens een onderzoek gedaan naar de Ugg. Iedereen denkt dat het schapenbont dat daarin zit een
restproduct is. Maar dat bleek op een verschrikkelijke manier te worden verkregen. Sindsdien
zeggen gelukkig steeds meer mensen: ik wil niet
zulk dierenleed dragen.’
Is het echt alleen niet weten? Is het
niet ook dat mensen het niet belangrijk
genoeg vinden?
‘Ik denk dat het in heel veel gevallen niet weten
is. Studenten komen wel eens naar me toe om
te vragen of iets echt bont is. Dan hadden ze
schoenen op de markt gekocht. Zo goedkoop,
dat kon toch geen bont zijn? Ik vond het bijna
zielig om te zeggen dat het wel echt is. Ze weten
het niet en ze worden misleid door de industrie.’
Voorlichten, aankaarten, inspireren: Soeters
heeft er een dagtaak aan. Ze heeft zich wel eens
boos gemaakt om het gebrek aan duurzame
opties in de HvA-kantine. Maar ach: ‘Dat zijn
dingen waarvan ik uiteindelijk denk: laat maar.’
Er is nog genoeg te doen. De stigmatisering van
bepaalde dieren in kinderboeken, bijvoorbeeld.
De wolf en de vos: ze komen ten onrechte altijd
als vals en levensgevaarlijk naar voren. ‘Andere
kinderboeken, waarin leuke weetjes over die
dieren naar voren komen. Dat zou ik geweldig
vinden en daar werk ik al een tijdje aan.’
Haast wekelijks ontvangt Soeters haatmail of
een nare reactie op Twitter. Eén keer stapte ze
naar de politie. ‘Toen werd er echt gedreigd van:
we zullen jou eens aan een hoge boom ophangen. Ik dacht toen: ik ben niet bang, maar het
irriteert me dat jij denkt dat je dit zomaar kunt
zeggen. Maar ik heb er geen last van. Blijkbaar
doe ik mijn werk goed, als er mensen zijn die zo
boos worden.’

Waar komt die woede vandaan?
‘Ze kennen mij niet. Dus het is waar ik voor sta.
Het zijn mensen die bang zijn dat hun hobby om
zeep geholpen wordt. Jagers bijvoorbeeld. Als zij
daar boos over worden: dat raakt me helemaal
niet. Maar in het begin vond ik het heel moeilijk.
Als je dat voor het eerst meemaakt, dat is even
wennen. Ik ben niet iemand die de confrontatie
opzoekt. Ik heb er wel aan moeten wennen dat
mensen heel onaardig over mij kunnen doen.’
Ligt u wel eens wakker van dierenleed?
‘O, ja! Vooral als ik iets niet voor elkaar krijg.
Ik ben wel eens bezig geweest met een zaak van
paardenverwaarlozing, waarbij het ondanks alle
moeite niet lukte een paard te redden. Dan voel
ik me echt machteloos. Maar ik heb geleerd om
op een professionele manier om te gaan met

‘Ik kan niet overal
huilend bij zitten’
vreselijke beelden, zoals van slachtingen. Dat
blijft heel naar en het komt ook wel binnen.
Maar ik kan het me niet permitteren om overal
huilend bij te zitten.’
Iemand die er echt geen bal om geeft,
kunt u met zo iemand omgaan?
‘Ik denk dat als dierenleed jou geen bal kan
schelen, het jou ook geen bal kan schelen hoe
het er met mensen aan toe gaat. Ik geloof heel
sterk dat daar een relatie zit.’
Als je niet om dieren geeft, geef je niet
om mensen?
‘Nee, dat is het niet. Er zijn genoeg mensen die
zeggen: ik heb niks met dieren. Dat kan. Maar
als je zegt: het interesseert me totaal niet of een
dier extreem geleden heeft, want ik wil graag
met die bontkraag lopen: dan zegt dat iets over
jou. Dat je jezelf heel belangrijk vindt. Dat je
heel graag bij een bepaalde groep wilt horen.’
En met zo iemand kunt u niet bevriend
zijn?

‘Nee, dat gaat botsen. Ik vind mezelf niet belangrijk genoeg om een ander heel veel leed aan
te doen.’
Er zijn mensen die de dierenbeweging
met een ideologie vergelijken, met religieuze trekjes. Herkent u zich daarin?
‘Nee. Respect voor alles op deze planeet: dat
moet toch vanzelfsprekend zijn? En dat was
het ook ooit. Alleen zijn wij volkomen doorgeslagen in onze consumptiemaatschappij. Maar
ik ben niet iemand die veroordeelt. Met je
vingertje wijzen moet je nooit doen. Dat werkt
niet. Ik zal nooit zeggen: wat eet jij nou? Ik
zie studenten wel eens bontdingen onder tafel
moffelen. Maar daar gaat het mij niet om; ik
probeer het niet eens te zien. Wel hoop ik dat ik
mensen kan inspireren minder vlees te eten, of
alleen biologisch.’
Kunt u zich voorstellen dat dierenleed
bestrijden voor u ooit minder belangrijk
wordt?
Ze aarzelt even. ‘Nee. Maar ik kan me wel
voorstellen dat ik ooit klaar ben met het
publieke debat. Dat ik me terugtrek, en
me meer op de natuur en dieren zelf richt.
Ergens op een boerderij ezels opvangen: dat
lijkt me ook fantastisch.’ yyy

cv Karen Soeters
19-03-1974 Geboren in Leerdam
1999 Afgestudeerd
communicatiewetenschap UvA
2001 - heden Docent mediapsychologie HvA
2007 - heden Directeur van de Nicolaas
G. Pierson Foundation, wetenschappelijk
bureau van de Partij voor de Dieren
2009 Oprichting omroepvereniging Piep!
2011 Oprichting internetplatform
Piepvandaag.nl

FoliaMagazine

9

lunchen met...

Nog veel te veel aan het leren
Hij tekent en maakt films, maar is eigenlijk student literatuurwetenschap: Giuseppe de
Bruijn. ‘Vorige week gooide een jongen een ei tijdens het college’ tekst en foto’s Mina Etemad
Giuseppe de Bruijn (24)
Literatuurwetenschap
Bungehuis, woensdag 24 september, 13.00-14.00 uur

I

ets met rucola, daar heeft Giuseppe wel
zin in. Hij bestudeert de broodjes, ontwaart op een ervan iets groens en kiest
voor dat broodje: met geitenkaas. Zojuist
was Giuseppe in de bieb eigenlijk van alles
tegelijk aan het doen. Les heeft hij vandaag niet;
dit semester volgt hij het vak ‘Against culture’
en schrijft hij zijn scriptie. Het vak gaat over de
situationisten, een groep mensen uit de jaren
vijftig en zestig die zich verzette tegen het idee
van kunst en cultuur als iets wat zich buiten de
gewone wereld afspeelt.
Vorige week gooide een jongen een ei tijdens
het college en hield een relaas waarin hij betoogde dat het gedachtegoed van die stroming
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nog erg belangrijk is. Giuseppe lijkt het wel
een vermakelijke actie te hebben gevonden,
maar ziet het punt er niet echt van in. ‘Ik zit

‘Laatst had ik bijna ook
een betaalde opdracht’
hier om te leren. Als ik het ergens niet mee
eens ben, zorg ik dat mijn omstandigheden
veranderen. Je kiest zelf met wat voor mensen
of dingen je je omringt. Een van de redenen
waarom ik zo lang over mijn studie doe, is dat
ik me sowieso bezighoud met dat wat ik inte-

ressant vind. Ook al is dat niet altijd productief
voor mijn studie.’ Officieel zit hij in zijn vijfde
inschrijvingsjaar, maar hij hoopt in december
zijn scriptie af te ronden.
Pulkend aan zijn grapefruit en slurpend van zijn
sinaasappelsap vertelt Giuseppe dat hij momenteel bezig is met het maken van illustraties.
Bijvoorbeeld voor Heroïne, het tijdschrift van
zijn studie. ‘Laatst had ik bijna ook een betaalde
opdracht. Verder heb ik wat copywriting gedaan
en werk ik samen met een goede vriend van
mij aan videowerk, zowel commercieel als vrij.
Soms ben ik wel een aantal weken uit de running, omdat ik bij god niet meer weet wat ik
moet doen. Maar als ik daar weer een soort van
vrijheid in vind en me bedenk dat ik nog een
heel leven heb om van alles te doen, dan vind
ik het ook prima. Alleen kan het financieel misschien een beetje moeilijk zijn.’
Giuseppes notitieboekjes staan vol met schetsen, maar hij durft niet zo gauw een van zijn

illustraties te laten zien. Na wat aandringen besluit hij ter plekke een tekening te maken. Wat
die voor moet stellen, weet hij zelf niet.
Het etui dat Giuseppe altijd bij zich heeft stamt
nog uit zijn jeugd. Gekregen van zijn moeder, die zijn naam (‘Seppie’) er destijds op een
grappige manier op heeft gezet. Ook al heeft hij
dit etui altijd bij zich, hij denkt niet bijzonder
nostalgisch aangelegd te zijn. Uit zijn tas haalt

hij vervolgens wel drie pakketjes met bouwmodellen voor simpele vliegtuigjes die hij vroeger
altijd had. Laatst gekocht toen hij even in een
speelgoedwinkel was.
Het broodje is tegengevallen; de helft is blijven
liggen. Er zat niet echt goede, pittige rucola op,
vindt Giuseppe. Zijn kritiek op het broodje durft
hij wel te uiten, maar hij vertelt dat hij niet zo
gauw kritisch is op wat andere mensen maken.

‘Ik probeer mijn mening op te schorten, omdat
ik het idee heb dat ik in eerste instantie zo veel
mogelijk uit dat wat iemand anders maakt moet
halen. Liever dan daar kritiek op hebben, maak
ik zelf een tekening of een film. Ik wil me niet
belerend opstellen, omdat ik het idee heb dat ik
nog veel te veel aan het leren ben.’
Nee, een ei zul je Giuseppe niet gauw zien
gooien tijdens de les. yyy
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(ingezonden mededeling)

STOP HET LEENSTELSEL
Studenten worden met gemiddeld 15.000 euro extra schuld
opgezadeld. Dit treft zeker studenten in het al dure Amsterdam hard. Studenten krijgen de schuld in de schoenen
geschoven en houden er niets aan over. Afgelopen vrijdag
zijn wij begonnen met actievoeren en hebben wij water en
brood uitgedeeld.
We kunnen het leenstelsel nog tegenhouden. Kom op
14 november mee naar de grote landelijke manifestatie op
het Malieveld!

STOPHETLEENSTELSEL.NL

Fotograﬁe: Vera Duivenvoorden

passie

Eten
Promovenda mediastudies TonI MAzEL (43) schrijft een proefschrift over hedendaagse eetcultuur.
Ze is bovendien gek op koken en houdt met haar man een eetblog bij.
‘Ik houd me zo’n tien uur per dag met eten bezig. Ik kook, proef, lees kookboeken en houd
samen met mijn man het blog watatenzij.nl bij.
En ik schrijf een proefschrift over hedendaagse eetcultuur. Eten is heel belangrijk voor mij.
Mijn ouders lieten mij van jongs af aan kennismaken met verschillende smaken. Ik houd
het meest van risotto. Het is eenvoudig, maar
vereist veel oefening en aandacht. Als ik het

eet, krijg ik een warm en ontspannen gevoel
in mijn buik. Het is het ultieme comfort food.
Bij ons thuis is mijn man de risottokoning. Als
puber had ik al voor ogen later met een Italiaanse kok te trouwen die mij zou verwennen
met lekker eten. En nu heb ik inderdaad een
– weliswaar Nederlandse – man die mijn liefde
voor eten deelt. We hebben een vast ritueel
op zaterdagochtend. Na het ontbijt pakken we

de kookboeken erbij om een plan te maken
voor die week. Daarna gaan we op de fiets de
stad door. Naar de Noordermarkt, de Cuyp, de
slager, de visboer en de biowinkel. Zonder die
aandacht en tijd voor goed eten zou ik me arm
en onvoldaan voelen. Eten bereiden is voor
mij een handeling van liefde: samen iets moois
maken om met vrienden van te genieten.’ yyy
Marieke Buijs / foto Fred van Diem
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Batman en -woman
bij het Binnengasthuis
Het Binnengasthuisterrein zit vol vleermuizen, die ontzien moeten
worden als de UvA-bibliotheek er straks komt. Ecoloog Jeroen
Groenendijk onderzoekt de diertjes. tekst Marieke Buijs / foto’s Mats van Soolingen

K

wart voor twaalf op een zwoele
nazomeravond. Ecoloog Jeroen
Groenendijk (42) loopt door
de verlaten binnentuin van het
Binnengasthuis. Een bouwlamp werpt grote
schaduwen over de donkere gevels van de oude
Tweede Chirurgische Kliniek. Wielloze weesfietsen staan aan een hek geketend, prikkeldraad
weert ongenode gasten van de eerste verdieping. Een duif die klapwiekend opvliegt uit een
struik verbreekt de stilte. Op de begane grond
staat een raam op een kier. Groenendijk gluurt
voorzichtig naar binnen. Even lijkt er een man
onder een deken op de grond te liggen. Maar
het blijkt slechts bouwplastic, dat naast een
vergeten winkelwagen in de kamer ligt. ‘Meestal
ga ik niet alleen op pad’, zegt de ecoloog. ‘Zeker
op afgelegen plekken is het niet zo relaxt om ’s
nachts in je eentje rond te lopen. We worden
weleens opgewacht door krakers en koperdieven. Maar hier durf ik het wel alleen aan.’ Tweeenhalf uur lang doet Groenendijk geduldig zijn
rondes. Door de unheimliche binnentuin en om
het Gasthuis heen, langs een groep dronkaards
in de Binnengasthuisstraat, door de drukke
en felverlichte Doelenstraat, linksaf onder het
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poortje door en weer terug de binnentuin in.
In zijn ene hand houdt hij een vleermuizendetector en in de andere een zaklamp, waarmee
hij de muren afspeurt op zoek naar de kleine,
razendsnelle beestjes.
SLooPKoGEL
Vannacht is Groenendijk op zoek naar de gewone dwergvleermuis: de Pipistrellus pipistrellus.
Het piepkleine beestje – hij is zo’n vier centimeter
lang, heeft een spanwijdte van ongeveer twintig

‘We worden weleens
opgewacht door krakers
en koperdieven’
centimeter en weegt een paar gram – verschanst
zich in de kieren en gaten van oude gebouwen,
zoals het Binnengasthuis. En de UvA heeft grootse verbouwplannen voor het terrein. Hoewel de
monumentale panden daarbij gespaard blijven,
moet de universiteit bij de verbouwing toch
rekening houden met inwonende vleermuizen.
Groenendijk kreeg de opdracht in kaart te bren-

Wereldwijd komen zo’n 1200
vleermuissoorten voor. Daarmee
maken ze ruim één vijfde deel uit
van alle zoogdiersoorten.
De twintig Nederlandse vleermuissoorten zijn insecteneters, ze sporen
hun prooi op met echolocatie en
vangen zo honderden insecten
per nacht. ’s Winters houden de
diertjes een winterslaap in grotten
en bunkers of in de spouw en
onder daken van gebouwen. Hun
lichaamstemperatuur zakt dan tot
net boven het vriespunt.
De associatie tussen vleermuizen
en vampiers is gebaseerd op
Zuid-Amerikaanse soorten die zich
voeden met dierenbloed. Ook het
feit dat sommige soorten het rabiësen ebolavirus verspreiden, komt de
reputatie van het dier niet ten goede.

gen waar de
beesten zitten en wat
ze uitspoken, of ze
hier paren,
foerageren
of slechts
langsvliegen. ‘Ik
vind het
heel goed dat
wij in Nederland zorgplicht hebben tegenover de
dieren om ons heen en dat we als mensen niet
roekeloos de boel overnemen ten koste van dieren die bij ons in de buurt wonen. Ik kan me echt
voorstellen hoe zo’n vleermuizenleventje zich
voltrekt. En als ik dan voor me zie hoe hier in het
voorjaar een kolonie zogende moeders onder het
dak hangt, ieder een jong tegen het lijfje gedrukt,
terwijl de sloopkogel in het gebouw gaat...’ Hij
valt even stil. ‘De diertjes zijn dan zo kwetsbaar,
dat vind ik echt zielig.’
De vleermuizencheck is verplicht. Niet omdat de
gewone dwergvleermuizen in het Binnengasthuis
de laatste exemplaren van een bedreigde soort

zijn. ‘Nee. Heel Nederland zit er vol mee.’ Maar
van de kleine twintig vleermuissoorten die Nederland rijk is, is een enkeling bedreigd en voor de
milieuwet zijn alle vleermuizen gelijk, waardoor
de gewone dwergvleermuis pardoes op iedere verbouwchecklist is komen te staan. Menig boze buur
grijpt ze aan om de geplande dakkapel van de
buren te traineren en ook voor bewonersvereniging VOL-BG, die kritisch is over de verbouwing
van het Binnengasthuis, kunnen Groenendijks
bevindingen een stok bieden om mee te slaan.
Een precaire onderneming dus. Maar volgens
Groenendijk valt of staat de geplande universiteitsbibliotheek niet bij zijn rapport. ‘De
bevinding dat hier vleermuizen nestelen zal de
verbouwing niet tegenhouden. Wij brengen wel
advies uit over de timing van de verbouwing,
zodat de beestjes in de kraam- en paartijd
ongestoord hun gang kunnen gaan, of over het
plaatsen van nestkasten waar moeders in de
kraamtijd hun toevlucht kunnen nemen.’
VLEErMUIzEnWEEr
Dat er vleermuizen op het terrein zitten is al

bekend uit eerdere bezoeken van Groenendijk
en zijn collega’s. Bovendien is het nu ‘fantastisch
vleermuizenweer’: warm en windstil. Groenendijk had dus hooggespannen verwachtingen
toen hij om elf uur aan zijn dienst begon. Maar
voorlopig houden de diertjes zich gedeisd. De
ecoloog begon zoekend en speurend, maar
inmiddels loopt hij rustig rond en houdt hij alleen zijn oren gespitst. De detector in zijn hand

De detector tikt; Groenendijk veert op en kijkt opgewonden om zich heen
registreert de voor mensen niet hoorbare sonar
van 46 kilohertz, waarmee vleermuizen zich
oriënteren tijdens jagen en navigeren, en zet
het om in geluid dat binnen ons bereik ligt. Een
enkele keer geeft hij vals alarm, bij een sleutelbos aan een voorbijkomende fiets bijvoorbeeld
die toevallig ook op 46 kilohertz klingelt. Maar
meestal is de detector muisstil; het begint er

bijna op te lijken dat de vleermuizen zich vannacht gedeisd houden. ‘Ik hou van mijn werk,
maar op avonden dat er niets gebeurt is het toch
knarsetandend je tijd uitlopen.’
Maar na een uur vleermuizensafari met een
rood-witte kater en een gestreepte naaktslak
als enig wildlife, besluit de ecoloog een kleine
omweg in te lassen en loopt hij de Vendelstraat
in richting de Oudemanhuispoort. Meteen is
het raak. De detector begint te tikken, Groenendijk veert op en kijkt opgewonden om zich
heen. Met snelle tred loopt hij verder het straatje
in. ‘Het zijn twee baltsende mannetjes! Hoor je
dat? Eén dichtbij, en één op de achtergrond.’ Hij
heeft de detector teruggeschakeld naar 22 kilohertz, de frequentie van de mannelijke lokroep.
‘Dit is een geil mannetje en hij roept: mannetjes,
rot op! Vrouwtjes, wie wil er neuken?’
Het geluid houdt aan en als Groenendijk zijn
detector uitzet, is het ook met het blote oor te
horen. Een heel ijl ‘Krrriiee! Krrrie! Kriiieee!’.
‘Het mannetje heeft een holletje gevonden in de
muur en vliegt daarvoor op en neer, in de hoop
een vrouwtje te vinden dat hij kan verleiden met
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Ecoloog Jeroen Groenendijk speurt de gevel van de Tweede Chirurgische kliniek op het Binnengasthuisterrein af.
Inzet: de vleermuizendetector registreert geluid met een golflengte van zo’n 46 kilohertz – de frequentie waarop vleermuizen zich oriënteren en insecten lokaliseren tijdens de jacht – en zet het signaal om in voor mensen hoorbaar geluid.

hem naar binnen te gaan om te neuken. Mannetjesvleermuizen lijken daarbij niet heel kritisch en
proberen hun zaad over zo veel mogelijk vrouwtjes te verspreiden.’ Als hij inderdaad een vrouwtje weet te strikken voor een vrijpartij, bewaart zij
het sperma gedurende de hele winterslaap in haar
lichaam. Pas aan het eind van de winter raakt ze
bevrucht en in mei krijgt ze haar jong.
De baltsroep van het mannetje blijft hoorbaar
en verplaatst zich razendsnel op en neer langs
de huizen, maar het diertje blijft onzichtbaar
tussen de bamboebosjes en de bakstenen
gevels. Groenendijk houdt het mannetje voor
gezien en loopt terug naar de binnentuin van
het Gasthuis. ‘Blijkbaar is het paar-uur losgebarsten, ik wil niet het risico lopen dat ik het
feestje daar mis.’
VAMPIErS
‘Vijf over twaalf. Twee baltsende exemplaren
gezien op de Vendelstraat in de richting van de
Oudemanhuispoort,’ spreekt Groenendijk bij
wijze van logboek in op zijn telefoon, wanneer
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hij terugloopt naar de binnentuin. Zodra hij het
hek passeert, slaat ook daar de detector aan. Nu
in een lager ritme. Op het eerste gezicht lijkt er
wederom niets te zien en is het net alsof de de-

‘Ik zie ze echt als
bezielde wezentjes’
tector signalen oppikt uit een ander universum.
‘Tsieuw! Tsieuw! Tsieuw!’ ‘Dit zijn twee foeragerende dieren, dat hoor je aan hun roep. Die
schiet een beetje omhoog aan het eind van een
“Tsieuw!” wanneer ze in de buurt van een motje
of andere prooi komen.’ Groenendijk loopt
wederom druk op en neer met de detector voor
zich, om te achterhalen waar het signaal luider
wordt en de vleermuis zich bevindt. Eindelijk
vliegt een van de diertjes in de bundel van zijn
zaklamp en is een fractie van een seconde een
fladderende donkerbruine schim te zien.
De diertjes luiden het begin van het vleermuizenspitsuur in. Hoewel de andere exemplaren

onzichtbaar blijven, slaat de detector nog een
aantal keer aan. Het tweede uur vliegt dan ook
voorbij en als Groenendijk om tien voor half
twee de laatste boodschap inspreekt op z’n telefoon, heeft hij in totaal zo’n tien diertjes ontdekt.
Hij is opgetogen. ‘Ik hou van deze nachtelijke
excursies. Vleermuizen hebben een slecht
imago, als vampiers en ziekteverspreiders, maar
ik vind het leuke beestjes, met hun complexe
cyclus van paartijd, winterslaap en kraamtijd
en hun sterke ruimtelijk geheugen. De vrouwtjes trekken soms wel honderden kilometers
tussen hun zomer- en winterleefgebied en de
mannetjes wachten ze dan onderweg op. Nu
ik dat soort dingen weet, gaan de dieren ook
meer leven voor mij. Ik zie ze echt als bezielde
wezentjes en het is een verrijkende ervaring ze
te bestuderen.’ Terwijl Groenendijk zijn fiets losmaakt om naar huis te gaan, voegt hij er nuchter
aan toe: ‘Maar het is wel een beetje een aanslag
op mijn ritme, want morgenochtend zit ik om
negen uur gewoon weer achter mijn bureau om
het rapport uit te werken.’ yyy

foto Daniël Rommens

op de tong

Mojo

van vrienden die elkaar al jaren kennen voel je
als gast terug aan je terrastafeltje.
Op Facebook had ik gezien dat er een studentenhap wordt geserveerd voor een tientje. Ik
houd mijn collegekaart gereed als bewijs, maar
dat blijkt niet nodig – ook niet-studenten mogen
een studentenhap komen halen. We doen eerst
een drankje: mijn vriend bestelt een vaasje Amstel (€ 2,30), ik een glas Pinot Blanc (€ 3,75). De
energie en het enthousiasme van de mensen van
Mojo is aanstekelijk; het lijkt alsof ze van blijdschap met de bestelling naar je tafeltje hollen.
De studentenhap is een schnitzel met champignonsaus. Een schnitzel vind ik vaak droog,
maar deze niet. Op het bord ligt verder wat
sla en een papieren zakje friet met mayo. Voor
een tientje vinden wij dit gewoon prima, al is
mijn friet wat flauw en staat er geen zoutvaatje
op tafel. Een toetje zit er niet bij voor een
tientje, dus gaan we boven budget zitten en
bestellen we een kaasplankje (€ 8,-). Even later
genieten we van een Jutlands korenbloemblauw aderkaasje met twee sneetjes notenbrood. Hmmmmmm! yyy Dirk Wolthekker

Ringdijk 3 (Oost)

O

peens was het tijd voor een terras
aan de dijk. De dijk beschut, beschermt en voelt intiem. Je waant
je er onbespied en aangezien ik
iets te bespreken had met een vriend wilde ik
niet gestoord worden. Het was dinsdagavond,

VAn SMEDEn ToT ETEn
Het pand van Mojo was
vroeger van de familie
Quatfass. Zij hadden
er een ijzersmederij en
later een ijzerwarenwinkel. Theo Quatfass
opende er daarna restaurant Gerecht aan
de Dijk. Later werd dit restaurant Quatfass.
Nu is het pand overgenomen door drie
horecajongens, onder meer afkomstig van
de Groene Vlinder en Ter Brugge. Over hun
nieuwe zaak Mojo zeiden ze in Het Parool:
‘Het is geen typisch restaurant, café of eetcafé. Mojo is wat het voor jou is.’

tijd voor Mojo aan de Ringdijk. Eerder zat daar
restaurant Quatfass, maar afgelopen voorjaar
nam een stel vrienden de tent over en doopte
hem om tot Mojo. De nieuwe eigenaren Peter,
Wouter en Stefan kennen elkaar al sinds hun
middelbareschooltijd. De relaxte vertrouwdheid

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.

Mojo

rInGDijK

Het woord mojo werd in
de jaren zestig hip. Het
betekent zoiets als ‘goede
vibe’ en is afkomstig uit
de Afrikaans-Amerikaanse hoodoo, een mengsel
van verschillende spirituele tradities. De mojo
is oorspronkelijk een zakje met daarin een of
meer magische voorwerpen. Later werd mojo
overdrachtelijk gebruikt: je kunt bijvoorbeeld
zeggen dat iemand slechte mojo heeft of zijn
mojo kwijt is als het niet goed met hem gaat.
Het woord mojo betekent los gebruikt meestal
iets positiefs: she’s got her mojo working.

De Ringdijk in de Watergraafsmeer loopt tussen
de Middenweg en de
Weesperzijde. Ertegenover ligt de Transvaalkade. De nog altijd dorps
aandoende Ringdijk werd onlangs uitgeroepen tot de schoonste straat van AmsterdamOost. Op de hoek Ringdijk/Middenweg staat
het oude Rechthuis, dat dateert van 1777. Het
gebouw de Vergulde Eenhoorn, op nummer
58, is nog ouder. Nu is het een buurthuis,
maar nog tot in de jaren zestig werden hier
koeien gehouden.
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opinie

Common room:
zo leuk als je hem zelf maakt
Er wordt geklaagd over de ongezellige nieuwe common room
op het Roeterseiland. Maar het zijn de mensen die het succes
van zo’n plek bepalen, betoogt Simon Nieuwenhuijsen. Hij
baatte de common room in het Spinhuis uit. illustratie Marc Kolle

O

p 7 september fietste ik naar huis
toen ik een telefoontje kreeg
met het nieuws dat het Spinhuis
door studenten was gekraakt en
de common room heropend. Ik verbaasde me
hierover, ik wist namelijk niks van deze actie af.
Wij stonden en staan hier als Vereniging Forum,
die tot vorig jaar de common room uitbaatte,
buiten. Maar in persberichten kwam naar voren
dat er geen nieuwe ruimte zou komen, en nu er
toch een nieuwe common room voor FMG is
aangekondigd worden er veel vraagtekens gezet
bij de autonomie en bij industriële sfeer ervan.
Ik schrijf dit stuk omdat ik duidelijkheid wil
geven over de nieuwe ruimte. Want wat blijft er
over van wat we met z’n allen op het Spinhuis
deelden?
In de aanloop van de zomer van 2013 zagen wij
als bestuur van de common room de bui al hangen: de verhuizing gaat door en wij raken onze
ruimte kwijt! We accepteerden de onvermijdelijkheid van het vertrek en begonnen een lobby.
Gelukkig werd de verhuizing een jaar uitgesteld
en dat bood ruimte voor onderhandelingen met
de projectleiding van de verhuizing. Mochten
deze onvoldoende opleveren, dan zouden we
zeker tot actie zijn overgegaan (één docent bood
zelfs aan zich aan de trap vast te ketenen).
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Het afgelopen jaar hebben wij met studieverenigingen, medewerkers van de UvA en twee
binnenhuisarchitecten besproken welke eisen
gesteld moeten worden aan een nieuwe common room voor FMG op het Roeterseiland, en
wat wij aan faciliteiten nodig hebben om als
studenten lekker ons ding te kunnen blijven

Aynan

Migrantenkind
doen. Dat wij voor onderhandelingen hebben
gekozen kwam met name door de steun die wij
kregen van zowel de studieverenigingen als de
projectleiding van de UvA. We besloten dat dit
ons meer op zou leveren dan het Spinhuis te
barricaderen.
Het resultaat is de toezegging dat wij een common room krijgen met hetzelfde oppervlak als
de oude ruimte, toegankelijk zolang de campus
is geopend. In deze ruimte hebben wij als studenten de vrijheid om alles te organiseren waar
we zin in hebben. Met name de studieverenigingen zullen lezingen e.d. organiseren, maar
elke student mag (kosteloos) met een leuk initiatief komen, bijvoorbeeld een filmvertoning
of vingerverfmiddag. Dit is een vrijheid die ons
is toegezegd: de UvA biedt ons een ruimte en
wij zijn autonoom in hoe we deze inrichten.
Krijgen we daarmee ook de sfeer van het

Toen de oude common
room in 1995 openging,
was er ook nog niks
Spinhuis terug? De sfeer daar was inderdaad
bijzonder, maar dat lag niet aan het gebouw. De
sfeer kwam vanuit de mensen, de studenten en
docenten en hun nauwe betrokkenheid. De aanwezigheid van het common roomteam was niet
meer dan facilitair: koelkasten, een aanrecht,
een bar en broodjes. En veertig kratten bier, die
hadden we ook. De sfeer creëerden de studenten en docenten zelf, en die zijn meeverhuisd
het Roeterseiland.
De nieuwe ruimte zal naar verwachting in het
najaar opengaan. Als bestuur hebben we ons
best gedaan om zo veel mogelijk van de oude

sfeer terug te krijgen. We krijgen een bar, luie
banken, tafels en stoelen, boekenkasten en een
koffieautomaat. Er zal ook worden gezorgd
voor koud bier (en fris voor die paar eerstejaars
onder de achttien). Onze oude geluidsinstallatie gaat mee, dus alles van achtergrondgeluid
tot een rave is mogelijk, en bij evenementen zal
de bar opengaan. En we openen de bar ook als
we vinden dat jullie allemaal een koud drankje
verdienen (slechts één euro), we zijn natuurlijk
wel de common room!
Maar uiteindelijk zijn het dus de studenten en
docenten die de sfeer van de common room
bepalen, wij faciliteren alleen maar. Ik heb van
genoeg medestudenten gehoord hoe industrieel
en kaal het Roeterseiland eruitziet en hoe kut zij
dit vinden. Maar toen de common room een feit
werd op 1 april 1995 was er ook nog niks. Waar
ik en vele anderen afscheid van hebben moeten
nemen was het resultaat van hard werk van veel
generaties studenten en docenten, en dat krijg je
niet zomaar terug. Maar als bestuur hebben we
geleerd hoe je zo’n common room tot een plek
maakt waar iedereen zich thuis voelt en die ervaring verhuist met ons mee. Daarbij komt: we
krijgen een plek die we nu met alle acht studies
van het FMG delen – het oude Spinhuis was
alleen voor sociologen en antropologen – wat
veel meer mogelijkheden biedt en voor meer
levendigheid zorgt. Dus wie zegt dat we het nog
een keer kunnen flikken om het net zo mooi te
maken? I do! yyy
Simon Nieuwenhuijsen heeft zijn bachelor sociologie gehaald aan de UvA en is vrijwilliger bij de
Vereniging Forum / Common Room.

Vanuit de auto keek ik deze zomer naar het verstilde,
woeste Zwitserse landschap: groene meren, rijen
grijze bergen in het water afgebeeld, als ware het
bisschoppen in gewaden met mijters op. De machtig
hoge bergen deden mij denken aan een essay waar
ik ooit aan was begonnen. Ik wilde aantonen dat de
mens verdwaald was in deze samenleving en dat het
migrantenkind er was om als zaklamp op te treden.
Een paar jaar geleden formuleerde ik in een zaaltje
tegenover enkele mensen mijn ideeën in een uitprobeeressay. Na de voordracht schoof ik het ideeënverhaal terzijde, omdat het gesprek na de voordracht
met de toehoorders vooral over mijn gebruikte
voorbeelden ging: na een kerstvakantie terugkomen
met volkenkundige praatjes over verre oorden,
rijwielen zonder achterop maar met boodschappenkrat voorop, jeepachtige auto’s in een vlak land en als
men het leven voelt, wordt dat gekeerd door pillen
en onzinnigheden als ADHD, dertigersdilemma en
midlifecrisis. Ik gebruikte deze voorbeelden om de
verdwaalde burger te typeren.
Het migrantenkind als richtingslicht deed ik op toen
ik in 2009 een interview met Fayza Oum’hamed las.
Ze had het boek De uitverkorene geschreven, daarin
schreef ze op indrukwekkende wijze hoe haar vrijheid door familieleden werd afgenomen en hoe ze
die vervolgens heroverde.
Dit boek staat in schril contrast met wat ik zie als ik
aan Nederland denk: een plek vol geneugten, waar je
je tegen alles kunt verzekeren. En ondertussen is het
migrantenkind gedwongen na te denken over zijn
identiteit, omdat psychische ziektes op de loer liggen.
Hij moet zich verhouden tot een sterke religie, die
alles van je kan vragen, zelfs het leven. Kiezen tussen
goed en kwaad is noodzaak, want het gecriminaliseerde milieu ligt in allerlei vormen op de loer, om
maar iets te zeggen.
Voor het migrantenkind is het leven geen reeks
verdovende feesten, maar lucide filosofielessen, waar
dit land van kan leren. yyy Asis Aynan
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Het is bijna Dierendag.
Doen UvA- en HvAstudenten eigenlijk nog
aan huisdieren? Nou en
of! We portretteerden
vier bijzondere
exemplaren en hun
studerende baasjes.
Lisa Baart (25)
Researchmaster psychologie
(UvA)
‘Het begon eigenlijk toen ik de
documentaire No Impact Man
zag. Daarin probeert iemand te
leven zonder ecologische voetafdruk. Na het zien ervan wilde ik
direct ook compostwormen, al
was dat nog niet zo gemakkelijk.
Uiteindelijk vond ik ze, een halfjaar geleden, en inmiddels heb
ik er honderden. Samen heten
ze Harry. Ze verwerken mijn
afval tot compost en maken ook
nog eens wormensap, een soort
kunstmest, voor mijn tuintje.
Harry is dus erg nuttig.’
Siesja Kamphuis (23)
Rondde deze maand haar
master Forensic Science af (UvA)
‘Anderhalf jaar geleden is Alfa aangevallen door een hond. Daarbij
brak hij het bovenste deel van een
pootje. In de spoedkliniek gaven
ze me drie opties: een zware en peperdure operatie, een spuitje of een
amputatie. Uiteindelijk heb ik voor
dat laatste gekozen en sindsdien
gaat Alfa door het leven als Tripod.
Het is voor een kat niet zo erg alsie een pootje mist. Hij kan alleen
niet meer zo hoog springen en niet
meer achter zijn oor krabben. Daar
heb ik nu een dagtaak aan.’
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tekst Henk Strikkers
foto’s Vera Duivenvoorden

Annick de Goede (21)
Human Research Management
(HvA)
‘Mijn hond Gorbi is net vanuit
Wenen hiernaartoe gevlogen, maar
eigenlijk komt hij uit Griekenland.
Deze zomer was ik op vakantie
om een hond voor de vriendin
van mijn moeder op te halen, zij
heeft hier een adoptieorganisatie.
Toen we weggingen, wurmde één
hondje zich onder het hek door en
rende naar de auto. Ik was direct
verliefd. Hij moest eerst naar Wenen om aan zijn oormijt geholpen
te worden, maar sinds twee weken
is-ie echt van mij.’
Carlijn Schepers (23 jaar)
Master journalistiek en media
(UvA)
‘Dit voorjaar heb ik Joep, mijn
Russische dwerghamster, gekregen. Hij was heel schuchter en
beet je als je dichtbij kwam met
je hand. Toen ik op Marktplaats
“Gratis hamster tam maken” zag
staan, vond ik dat zo grappig dat
ik maar heb gereageerd. Uiteindelijk kwam ik terecht in een rijtjeshuis vol dieren: cavia’s, honden,
katten, konijnen en nog veel meer.
Een vijftienjarig meisje, dat door
haar broertje De Hamsterfluisteraar werd genoemd, legde haar
hand op Joep en tot mijn verbazing gebeurde er niets. Sindsdien
heeft-ie nooit meer gebeten.’ yyy
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Alleen maar uitblinkers
Het moest uit zijn met de eeuwige middelmatigheid in het Nederlandse hoger onderwijs,
besloot de overheid in 2008. Excellentie werd de nieuwe norm. Ook de HvA heeft het
principe inmiddels gretig omarmd – en niet tot ieders tevredenheid. ‘Ik vrees dat de basis
verwaarloosd wordt,’ zegt een docent. tekst Clara van de Wiel / illustratie Pascal Tieman

‘E

en doorzetter en een teamplayer.’
‘Resultaatgericht en ambitieus.’
Op de website van een van de
excellentieprogramma’s van
de HvA stellen studenten zich voor. ‘Staat in
het woordenboek bij de W van ‘weet wat ze
wil’,’ schrijft een meisje over zichzelf. ‘Ik stel
hoge eisen aan mezelf en aan anderen,’ meldt
een ander.
Ambitie, talent, gedrevenheid, méér willen en
kunnen: zulke woorden vallen voortdurend als
het om excellentieprogramma’s gaat. Ze zijn
de afgelopen jaren overal als
paddenstoelen uit de
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grond geschoten. En opvallend: de Hogeschool
van Amsterdam lijkt in het promoten ervan
nog fanatieker dan de universiteiten. De nerd
wordt de norm, kopte de HvA eerder dit jaar op
haar website. Waar het volgens de hogeschool
tien jaar geleden nog stoer was om nooit voor
elf uur ’s ochtends op college te verschijnen,
schaamt niemand zich er nu meer voor ambitieus te zijn. Deze
week vindt op de
hogeschool
de landelijke
Summit
Excellentie
plaats,
waar
instellin-

gen uit het hele land nadenken en discussiëren
over excellentie.
MILjoEnEnSUBSIDIE
Maar waarom moet iedereen eigenlijk opeens
uitblinken? Tien jaar geleden leek het nog een
onomstreden feit: Nederland kende een zesjescultuur en studenten waren allemaal gemakzuchtige zombies zonder enige prestatiedrang.
Aanleiding voor de overheid om in 2008 het
zogenaamde Siriusprogramma te lanceren. Het
moest uit zijn met de middelmaat. Voor universiteiten en hogescholen die beloofden meer

aandacht te besteden aan excellentie stond een
pot met in totaal veertig miljoen subsidie klaar.
Aldus geschiedde. Hoewel het voor de HvA in
het begin nog even wennen was. ‘Leren excelleren’, heette het rapport waarmee de hogeschool
in 2009 de eerste subsidie aanvroeg. ‘De bestaande programma’s bereiken slechts een kleine
groep en er is nog onvoldoende structurele
aandacht gericht op het aanboren van verborgen
talent,’ schreef ze destijds.
Inmiddels verdwaal je aan de HvA tussen alle verschillende excellentietrajecten. Naast het Studium
Excellentie-traject, dat voor alle eerste- en tweedejaars openstaat, zijn er maar liefst 33 verschillende
honoursprogramma’s voor ouderejaars. Daarnaast
bestaan er ook excellente stages en excellente
minoren, werd vorig jaar een heuse excellente-studentenvereniging opgericht en komen docenten
samen in het verbond ‘Friends of Honour’.
PrESTIGE
Maar wat betekent excellentie dan precies?
Bij het honoursprogramma van de UvA is
het een extra vakkenprogramma, waarbij je
voor je hele pakket uiteindelijk minimaal een
7,5 moet halen. Op de HvA lijkt het lastiger
uit te leggen. Om hoge cijfers gaat het niet,

benadrukken de programmaboekjes. Jezelf
overstijgen, staat er vaak. De lat hoog durven
te leggen. Wie kan daar nu tegen zijn? Promovendus neurowetenschappen in Nijmegen
Jeroen van Baar is kritisch. ‘Dat impliceert dat
de gewone hbo-studenten dat niet doen. En dat
daar in het normale onderwijs geen plek voor

‘De studenten in die
programma’s zijn eerder
ambitieus dan excellent’
is,’ reageert hij. Eerder dit jaar publiceerde Van
Baar zijn boek De Prestatiegeneratie, waarin hij
een pleidooi houdt voor middelmatigheid. Het
constant benoemen van ‘excellentie’ maakt het
volgens hem een leeg woord. ‘Ik vraag me af of
zo’n label wel mensen met de juiste motivatie
aantrekt. Eerder de studenten die een mooi
pak aantrekken en op zoek zijn naar prestige.
Niet de slimme, intrinsiek geïnteresseerde die
na het college stilletjes naar de docent toekomt
om een extra boek te vragen. Het vernietigt

de normale motivatie om het gewoon goed te
willen doen.’
ALLEMAAL ExCELLEnT
De HvA voert een actief beleid om talent op te
sporen, vermeldt de excellentiewebsite. Dat betekent dat alle studenten zich de eerste twee jaar
van hun studie voor het excellentieprogramma
kunnen aanmelden. ‘We selecteren daarvoor niet,
omdat het is bedoeld om alle studenten te laten
kijken of het ze aanspreekt en uit te vinden waar
ze goed in zijn,’ vertelt hoofd van het excellentieprogramma bij domein Media, Creatie en Informatie Janneke Hohmann. Voor het honoursprogramma dat daarop volgt vindt wel selectie plaats.
‘Maar dat betekent niet dat we alleen naar hoge
cijfers kijken,’ benadrukt Hohmann. ‘In principe
kan iemand met een zes die een fantastische motivatiebrief schrijft ook in aanmerking komen.’
‘Mijn ervaring is dat studenten die zich voor de
programma’s aanmelden eerder heel ambitieus
zijn dan excellent,’ zegt HvA-docent Paul van der
Bijl. Eerder dit jaar plaatste hij in een opiniestuk
in Folia Magazine kanttekeningen bij de opmars
van excellentieprogramma’s. Grote verschillen
tussen excellente en gewone studenten ziet hij
niet direct. ‘Het zijn geen klaplopers hoor, maar
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agenda 2 - 8 oktober

van HUGO CLAUS
regie MAREN E. BJØRSETH

EEN BRUID IN
DE MORGEN

www.crea.uva.nl

maak
jij je eigen keuzes?
lezing over (onder)bewustzijn - gratis
placebo:
lage landen
improvisatie theater - € 5 / € 7,50

toneelgroepamsterdam

the
rise of Islamic State
lecture - free / € 5
Scherp debat, theater, repetitiestudio of fotocursus. Als student
kun je nergens in Amsterdam beter terecht dan bij CREA!

T/M 18 OKT | FRASCATITHEATER.NL | 020 - 62 66 866
KAARTEN: €13,50 TOT €17,-

PRAAT MEE

ONGEKENDE TALENTEN
Workshops / Speed Dates / Netwerken
Stages / Vacatures / Projecten
Schrijf je in via: www.ongekendetalenten.nl

100

PLAATSEN
BESCHIKBAAR

> WANNEER? 24 oktober & 6 november
> WAAR? WTC Amsterdam
> TIJD? 14.00 - 18.00

OVER DE ONTWIKKELING
VAN SCHIPHOL EN
OMGEVING!
GA NAAR

WWW.OMGEVINGSRAADSCHIPHOL.NL
Eerlijkheids fabriek

Mr Laurien van Egeraat

EN MELD* JE AAN BIJ DE OMGEVINGSRAAD

Studentencoach / personal coach
_ 06 - 53 73 42 90

Vanaf 1 januari 2015 is de Omgevingsraad Schiphol het
podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen
rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij
elkaar komen.

Betere cijfers nodig, of meer geluk?
Praat met coach en breng er structuur in.
Foute vriendkeus, weinig contact?

www.eerlijkheidsfabriek.nl

*Aanmelden kan tot 31 oktober 2014.

ook niet per se toppers in intellectueel opzicht.
Studenten die aan die programma’s meedoen zijn
vaak heel goed in netwerken of ondernemen,
maar het is niet zo dat ze er in de colleges altijd
bovenuit steken. Met dat ene woord “excellentie”
vang je dat niet.’ Als docent gaf hij excellente studenten ooit als huiswerk een academisch paper
te lezen. ‘Daar raakten ze van in paniek. Excellentie is hier toch eerder dat je een leuk project
voor een externe opdrachtgever mag doen.’
Uitzicht op een goede baan lijkt een belangrijke
reden om met een excellentieprogramma mee
te doen. Sinds kort krijgen studenten die het
honoursprogramma van de HvA met succes
afronden dan ook een speciale vermelding op
hun diploma. Bij Shell Nederland houden speciale campusteams in de gaten wat alle verschillende programma’s inhouden, vertelt recruiter
Elmer Schaap. Een excellentieprogramma is
volgens hem niet per definitie een toegevoegde
waarde bij een sollicitatieprocedure. ‘Voor ons
is het alleen interessant als er echt selectie is
gedaan. Daarnaast moet het programma verder
gaan dan de normale studievaardigheden. Vaak
is het voor ons veel interessanter wat iemand
zelf naast zijn studie heeft ondernomen.’
Er worden heel leuke dingen gedaan in de excellentieprogramma’s, benadrukt Van der Bijl. Hij
noemt een bezoek aan de Media Future Week,
waar studenten internationaal gerenommeerde
sprekers konden bezoeken. Van
der Bijl: ‘En als je alvast iets

mag doen voor een potentiele werkgever is dat
natuurlijk ook heel leuk. Maar dat hoeft wat mij
betreft niet in zo’n excellentieklasje. Ondernemende studenten regelen dat allemaal zelf wel.’
ELITECLUBjE
Of de nerd werkelijk de norm wordt, valt vooralsnog overigens te bezien. Bij het opstarten
van het excellentiebeleid was het streven van de
HvA een deelname van minimaal 5 procent van

‘Het vernietigt de normale
motivatie om het gewoon
goed te willen doen’
de studenten. Vier jaar later blijft het percentage
steken rond de 4,5 procent. Hohmann wijt dat
aan onbekendheid van de programma’s. Maar
ook is de cultuur onder studenten volgens haar
nog vaak: doe maar gewoon. ‘En er zijn ook studenten die het niet nodig hebben. Die vinden
hun weg wel en regelen zelf een geweldige stage
of buitenlandervaring. Dat is natuurlijk wat
je eigenlijk wilt. Zo’n excellentieprogramma
is alleen een middel om mensen op weg te
helpen.’ Van Baar denkt juist dat de overvloedige aandacht voor excellentie studenten ook
in de weg kan staan. ‘Het wordt al snel

ook normatief: als je uitblinkt ben je een goed
persoon. Maar onderzoek toont aan dat het
je constant met anderen vergelijken hele nare
psychologische effecten kan hebben. Het is veel
beter om af en toe gewoon genoegen te nemen
met wat je hebt.’
De subsidieperiode van Sirius loopt binnenkort
ten einde. Met de excellentieprogramma’s wil
men op de HvA echter nadrukkelijk doorgaan.
Dat baart docent Van der Bijl zorgen. ‘Als het
betekent dat de basis verwaarloosd wordt, dan
vrees ik daarvoor. Er is hier vaak al te weinig
geld om het onderwijs op peil te houden. Als je
als docent dan ondertussen tonnen naar allerlei
excellente projecten ziet gaan, dan is dat wrang.’
Volgens Hohmann krijgen vooral intracurriculaire excellentieprogramma’s, dus die in plaats
van het gewone curriculum komen, de komende jaren alle aandacht. ‘Dat past in een groter
project, waarin we bezig zijn het curriculum te
verbreden. Uiteindelijk willen we toe naar een
veel flexibeler model, waarin er veel smaken zijn
voor studenten op alle verschillende niveaus. ’
Van Baar vreest die tendens juist. ‘Het Nederlandse systeem is juist zo mooi omdat het hetzelfde kwalitatief hoogwaardige onderwijs voor
iedereen nastreeft. Gewoon goed zou voor het
onderwijs aan iedereen voldoende moeten zijn.’
Dat is ook het pleidooi van Van der Bijl. ‘In het
hbo kan nog ontzettend veel verbeterd worden.
Ik ben sterk voorstander dat iedereen daarvan
profiteert, in plaats van alleen een eliteclubje.’ yyy
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Mensa c.q. studieruimte De Brug op de vierde verdieping over de gracht. De
Brug verbindt gebouw B-C met D-E (Faculteit Economie en Bedrijfskunde).
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Geel is de kleur van communicatiewetenschap. Hier de overloop vanuit De Brug
naar afdeling C4.

Nog even wachten, maar dan heb je ook wat: een eigen binnentuin. The Amazing Courtyard heet hij en je vindt hem tussen de gebouwen D en G. In G komen op een later tijdstip de psychologen.
De tuin is genomineerd voor de Dutch Design Awards 2014.

Er wordt nog volop
gebouwd, maar ook al
gestudeerd: een groot deel van de
Roeterseilandcampus van de UvA is inmiddels in
gebruik. ‘Dit is het enige gebouw in Amsterdam
dat over een gracht is gebouwd,’ zegt scheidend
directeur huisvestingsontwikkeling Kees Lammers.
‘Het is een unieke plek.’ tekst Dirk Wolthekker / foto’s Mats van Soolingen

Sinds de oprichting van de Faculteit der
Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG), een jaar of vijftien geleden,
zaten de opleidingen die er deel van
uitmaken nog nooit zo dicht bij elkaar
als nu: boven op elkaar. Tien verdiepingen vol sociaal wetenschappers in

Groen en blauw zijn de kleuren van De Brug.
Lean back, relax and enjoy a panoramic view.

gebouw-B-C van de Roeterseilandcampus (REC), elke discipline zijn eigen
kleur. Wordt het je groen voor de ogen?
Dan loop je rond bij de afdeling pedagogische en onderwijswetenschappen.
Critici spreken van ‘een gevangenis in
mooie Ikeakleuren’. Kijk en oordeel zelf.

Grote foto: De ingang van gebouw B-C. De trap rechts is tijdelijk, in afwachting van de in
aanbouw zijnde hoofdingang rechts om de hoek.
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De Student Service Desk, voor al uw vragen over roosters
en collegezalen. Graag een nummertje trekken.

Op de plek van de vroegere mensa wordt nu vooral gestudeerd: hier vind je het
Library Learning Centre. Fluisteren wordt gedoogd, hardop praten niet.

Sommige studenten vreesden dat hun opleiding geen eigen common room meer zou
hebben op de nieuwe campus, maar dat is
onterecht. Hier de common room van communicatiewetenschap op de tiende etage.

Collegezaal C.103 – elke stoel een eigen stopcontact en vilten stoeltjes. Wie
geen geel en oranje verdraagt: er is ook een paarsblauwe variant.
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KIJK DE VIDEO OP FoLIAWEB.nL
Drukte op het nieuwe Roeterseiland
zorgt voor veel overlast
foliaweb.nl/video/roeterseiland

Het nog in verbouwing verkerende gebouw A. Eerder waren hier de psychologen gevestigd, na de zomer van 2015 zetelen hier de juristen. Op de plek
van de bouwplaten komt een lage brug over de gracht met aanlegplaatsen
voor boten: vaar direct de stad in!

Curvers

promoties
DonDErDAG 02/09
10.00 uur: Gertjan Boek – Geschiedenis

Weerkorpsen. Extreem-rechtse strijdgroepen in Amsterdam
1923 - 1942. (Agnietenkapel)

12.00 uur: Olga Karpus – Geneeskunde

The Stromal Component in Rheumatoid Arthritis: CD55
Expression, Cell Death and Beyond. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Inês Ramos – Geneeskunde

Dendritic Cells Manipulating Immune Responses. Understanding the Role of Flt3L and Flt3-dependent DCs in Rheumatic
Diseases. (Agnietenkapel)

VrijDAG 03/09
10.00 uur: Shanna Haaker – Theoretische
natuurkunde

Topological Phases in Condensed Matter Systems. A Study of Symmetries, Quasiparticles and Phase Transitions. (Agnietenkapel)

11.00 uur: Victor Alberts – Geneeskunde
Renal Transplantation Surgery. (Aula)

12.00 uur: Jeroen Tielbeek – Geneeskunde
MRI for Grading Chrohn’s Disease. (Agnietenkapel)

13.00 uur: Ria van der Leeuw – Geneeskunde

Role Modeling in Clinical Practice. A Whirlpool around
Master and Apprentice in Lifestyle Interventions for Obesity in
General Practice. (Aula)

14.00 uur: Marleen Hendriks – Geneeskunde

Cardiovascular Disease Prevention in a Health Insurance
Program in Rural Nigeria. (Agnietenkapel)

DInSDAG 07/10
10.00 uur: Leen Sterckx – Sociologie

Trouwen met een vreemdeling. Afstand en nabijheid in de relaties van ‘Turken’ en ‘Marokkanen’ in een gemengd huwelijk.
(Agnietenkapel)

12.00 uur: Marie-Claire van Lare – Natuurkunde
Light Trapping in Thin-Film Solar Cells Using Dielectric and
Metallic Nanostructures. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Roosmarijn Cuperus – Geneeskunde
Modulation of Fenretinide Induced Cell Death in Neuroblastoma. (Agnietenkapel)

WoEnSDAG 08/10
10.00 uur: Rianne Vriend – Geneeskunde

Interventions for STI Control: Vaccination and Testing.
(Agnietenkapel)

12.00 uur: Marieke Blom – Geneeskunde

Sudden Cardiac Arrest. Studies on Risk and Outcome.
(Agnietenkapel)

14.00 uur Lea Dijksman – Geneeskunde

Cost-Effectiveness Analyses: Applications in Surgery and
Cardiology. (Agnietenkapel)

hora est

Shanna Haaker
Theoretische natuurkunde
3 oktober, 10.00 uur, Agnietenkapel

‘Ik ga niet verder in de
natuurkunde’
Bevinding ‘Ik heb theoretisch onderzoek gedaan
naar zogeheten topologische fases van materialen.
Dat zijn ‘exotische’ toestanden waarin stoffen zich
kunnen bevinden, naast
het gebruikelijke vast, vloeibaar en gasvormig.
Door kleine dingen aan te passen in de formules waarmee we materialen beschrijven, heb
ik onderzocht wat de eigenschappen zijn van
mogelijke nieuwe soorten topologische fases.
Ook heb ik gekeken naar faseovergangen.
Zoals ijs verandert in water als de temperatuur
omhooggaat, zo kunnen topologische fases
ook in elkaar overgaan. Ik heb ontdekt dat
bepaalde fases waarvan gedacht werd dat ze
vrij stabiel zijn, eigenlijk instabiel zijn.’
Leuk ‘Ik heb veel leuke mensen ontmoet op
conferenties en dergelijke. Binnen de natuurkunde werken mensen die gedreven zijn
door interesse, en niet door geld of aanzien.
Vooroordelen dat het nerds zijn die zich alleen
om hun eigen vak bekommeren, zijn niet waar.
De meesten houden er juist van om over van
alles na te denken.’
Moeilijk ‘Het onderzoek verrichtte ik voornamelijk in mijn eentje. Verder vond ik het
niet zo leuk om me de hele tijd op maar één
ding te focussen. Daarom ga ik niet verder in
de natuurkunde, maar ergens op het grensvlak
tussen wetenschap en maatschappij. Ik wil nu
graag aan anderen laten zien hoe tof wetenschap kan zijn.’ yyy Yannick Fritschy

Broek uit
J-Lo en Iggy Azalea hebben een liedje gemaakt. Of
nou ja, er kwamen in totaal liefst tien (!) schrijvers
te pas aan het lied. J-Lo zingt over haar billen, Iggy
rapt over de hare en alle vier de bezongen billen
zitten in de video. Eindelijk is hiermee de langverwachte totale eenheid van inhoud en vorm bereikt:
Booty, met een video met daarin booty. ‘It’s a lot of
booty’, verklaarde J-Lo over de clip.
Heb je hem al opgezocht? Prima, ik ook. Drie keer
al. Toen ik hem de eerste keer bekeek wist ik al
dat feministen (onder wie ik) hun wenkbrauwen
op zouden trekken. Ik wist dat andere feministen
zouden zeggen dat J-Lo juist een feministe is omdat
ze haar lichaam en seksualiteit viert en dat weer
andere feministen daarop zouden zeggen dat je niet
elke twerkende popster een feminist kunt noemen. Toen moest ik heel hard zuchten, omdat wij
feministen bij elke bloter-en-copulerender-dan-devorige-clip deze routine doorlopen. En omdat dat
waardeloze kutlied aan al die verwarde feministen
de helft van zijn YouTube-views te danken heeft.
Ik las dat J-Lo nogal twijfelde over het uitbrengen
van het nummer. Ik denk dat J-Lo best wel wist
dat ze alleen nog relevant zou zijn als ze zichzelf in
Bertolli zou dopen en over de grond zou kroelen
als een fuckbucket. Hoe vrij ze zich daarbij ook
mag voelen, dat was de enige manier waarop nog
iemand naar de muziek van deze 45-jarige moeder
van twee zou luisteren.
Kennen jullie Ashanti nog? Ze werd ongeveer
rond dezelfde tijd beroemd als J-Lo, beiden zijn
plusminus even getalenteerd en droegen destijds
een broek. Ashanti heeft toevallig ook een album
gemaakt dit jaar. Wist je niet, hè? Ashanti heeft niet
aan fallusvormige dingen gelikt, geen badpak aangetrokken en geen softpornovideo gemaakt. Geen
mens heeft dat album gekocht. Laten we dus heel
even niet aan J-Lo denken, maar een momentje
nemen om te rouwen om Ashanti. yyy Emma Curvers

Voor uitgebreide informatie zie www.uva.nl/nieuws-agenda
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Een sportieve en
goedlachse baas
Deze week in Folia maakt kennis: een portret van sportliefhebber en directeur van het
Universitair Sportcentrum Theo van Uden. tekst Dirk Wolthekker / foto Danny Schwarz

T

heo van Uden brengt zijn zomervakantie doorgaans door op een manier die verwacht mag worden van
de directeur van een sportcentrum:
sportief. Hij gaat naar de Alpen, berguitrusting
mee, om samen met zijn zoon in Zwitserland
‘vierduizenders’ te beklimmen. Ze nemen dan
ook de racefiets mee om nog even een paar
colletjes te pakken. ‘Ik hou van buitensporten
en duursporten. Bergbeklimmen en fietsen
dus, maar ook schaatsen, skiën en hardlopen,’
zegt Van Uden. Dat laatste doet hij graag in
het natuurgebied rond Hilversum en Laren.
‘Een prachtige omgeving,’ schreef hij ooit als
Weekgast in Folia. ‘Het rennen biedt bovendien
ruim gelegenheid tot het overdenken van allerlei
USC-kwesties.’ Helaas verliep de zomervakantie
dit jaar anders dan de bedoeling was. ‘Vanwege
een knieblessure moesten we onze toer door
de bergen vroegtijdig afbreken.’ En zo lagen
de USC-kwesties eerder dan gepland weer op
zijn bord.
Theo van Uden (Venlo, 1956) is al bijna twintig
jaar directeur van het Universitair Sportcentrum
(USC). Hij studeerde ooit politicologie en planologie aan de UvA, werkte daarna in verschillende ondersteunende functies op het Maagdenhuis om vervolgens directeur/bestuurder van het
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Universitair Sportcentrum (USC) te worden. De
sportwereld en het directeurschap bevielen Van
Uden (getrouwd, twee kinderen) zo goed dat hij
aan de Rijksuniversiteit Groningen een masteropleiding sportmanagement ging volgen. Naast
zijn werk bij het USC is hij ook lid van de Raad
van Advies van Studenten Sport Nederland en
lid van de Sportraad Amsterdam. Over zijn baan
bij het USC zegt Van Uden zelf dat hij het vooral

‘Hij is na al die jaren nog
steeds heel begaan met
studenten’
erg leuk vindt om binnen een publieke omgeving – universiteit en hogeschool – een organisatie te runnen op een manier die vergelijkbaar
is met de private sector. ‘Het geeft voldoening
als je ziet hoe zo’n bedrijf groeit en bloeit en hoe
iedereen die er werkt daaraan bijdraagt.’
‘Volgens mij heeft het USC met Theo de meest
bevlogen directeur die het zich maar had kunnen wensen,’ zegt Frank van Kampen, directeur
Studenten Services van de UvA. ‘Het gaat bij

Theo vooral om de combinatie sport en studenten. Hij is na al die jaren nog steeds heel begaan
met wat studenten beweegt en bezighoudt. Dat
zie je ook terug in het sportaanbod van het
USC. De tijd dat er vooral traditionele sporten
als volleybal en voetbal aangeboden werden is
natuurlijk allang voorbij. Theo is met zijn tijd
meegegaan en heeft nieuwe sporten toegevoegd,
sporten die studenten van nu aanspreken.’ Van
Uden weet volgens Van Kampen de belangen
van het USC bovendien goed te verdedigen bij
de UvA-bestuurders in het Maagdenhuis. ‘Omdat hij zo lang op de griffie van het Maagdenhuis heeft gewerkt, weet hij precies hoe de hazen
lopen en dat is wel belangrijk in zijn functie.’
Ook voormalig pedel van de UvA, Jarti Notohadinegoro, herinnert zich Van Uden als iemand
die goed thuis is in de Maagdenhuismores.
‘Toen ik voorzitter was van de toenmalige Universiteitsraad [de voorloper van CSR en COR]
was Theo onze griffier. Hij was mijn vertrouweling en ongevraagd adviseur. Theo is een
intelligente, goedlachse en sportieve jongeman.
Hij nam zijn functie heel serieus, maar het was
altijd duidelijk dat hij loyaler aan het ambt was
dan aan de zittende functionaris. Dat gaf vaak
aanleiding tot enige twijfel en een spottende
houding van zijn kant over mijn af en toe iets te

Folia maakt
kennis
speelse – en dus nogal losse – manier van voorzitten. Als ik soms hulpeloos zijn kant op keek
tijdens de af en toe rumoerige vergaderingen
van de raad, fluisterde hij in mijn oor: schorsen!
En deemoedig deed ik dat. Het leverde altijd een
goede oplossing op.’
Van Uden mag dan misschien al een tijdje baas
zijn van het USC, de ambitie is er niet minder
om: ooit begonnen als sportcentrum voor uitsluitend de UvA, wordt het USC inmiddels ook
gebruikt door de HvA. Zelf wil Van Uden graag
nog intensiever samenwerken of zelfs fuseren
met het sportcentrum van de VU, schreef hij in
de begin dit jaar verschenen USC-beleidsnota
2014-2019. Maar aan de De Boelelaan ziet men
daar vooralsnog niets in. ‘Als alle vier de instellingen voor hoger onderwijs en wetenschap in
Amsterdam daaraan zouden meebetalen, dan
zou het misschien kunnen. Maar dat is tot nu
toe niet het geval. Daar zou dan eerst door de
collegebesturen over moeten worden gepraat,’
zei directer Jan Snellen van het Sportcentrum
VU daarover enige tijd terug tegen Folia. Of
Theo een fusie toch voor elkaar zal krijgen, zal
de komende jaren blijken. yyy
Op 1 oktober zendt Folia Radio een interview uit met
Theo van Uden. Aan de orde zullen komen sport en
UvA, HvA en VU, de samenwerking met de VU en het
cultuurverschil UvA-HvA, Bijwonen kan: de uitzending
vindt plaats om 16.00 uur vanuit het USC in Science
Park. 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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toehoorders
FoliaWeb

Werkcollege ‘Communiceren met Kinderen’ door Ingrid Schonewille,
dinsdag 23 september, 14.30 uur, Kohnstammhuis. tekst en foto’s Daniël Rommens

Elsevier
De UvA en de HvA scoren dit
jaar weer slecht in het jaarlijkse
Elsevier-onderzoek naar de beste
hogescholen en universiteiten.
Alleen de VU en Inholland doen
het slechter.

Studievoorschot
Henk Strikkers verwondert zich
over de term studievoorschot. Je
krijgt geen geld, maar je leent het.
Misschien is de beste vergelijking
wel een hypotheek. Maar met
woord studiehypotheek weet je
zeker dat je studenten afschrikt.

Water en brood
Studenten moeten van water en
brood leven als de stufi wordt
afgeschaft en ze zich niet in de
schulden willen steken. Dat was
de boodschap van een ludieke
Asva-actie op het Roeterseiland.
Studenten kregen water en brood
in ruil voor voedselbonnen.
LEEs mEER OP FoLIAWEB.nL

Aantal toehoorders 21
Aantal mannen 0
Aantal knotjes 5
Scrabblewoorden cultuurui, laagcontextculturen,
Nederkaans

‘H

et is een beetje gek dat we in een
hoorcollegezaal zitten,’ roept pedagogiekdocente Ingrid Schonewille uit, terwijl ze haar usb-stick
in de computer steekt om haar powerpointslides
tevoorschijn te halen. Ze bereidt haar werkcollege
voor, terwijl haar studenten strategisch plaatsnemen
op de vierde tot en met de dertiende rij. ‘Het college
gaat over communicatie, dus ik zou willen vragen
of de dames achterin iets meer naar voren willen
komen. Dan hebben we ook nog wat non-verbale
communicatie,’ dirigeert Schonewille vriendelijk. De
studentes komen naar voren.
Het college gaat vandaag over interculturele communicatie. Schonewille komt met vier vragen over
cultuur en taal. Of ze die in tweetallen willen beantwoorden. ‘Ik werkte in de AH en daar begon een
man zomaar Turks tegen me te praten,’ vertelt een
studente aan haar buurvrouw. ‘Maar ik zie er niet
eens Turks uit.’ Om het begrip interculturele communicatie wat te verduidelijken, toont Schonewille
een filmpje van Najib Amhali en Tante Es. Er wordt
gegrapt over cultuurverschillen en taboes doorbroken. De studenten lachen als er Surinaamse woorden
voorbijkomen die niet iedereen begrijpt.
Dan komt een artikel over hoog- en laagcontextculturen aan bod. ‘Wie heeft het artikel gelezen,’ vraagt
Schonewille. Slechts vijf handen gaan omhoog. Dat
komt mooi uit, want wie het niet gelezen heeft kan
worden gebruikt voor een praktijkexperimentje.
Twee studenten moeten uitleggen hoe hun huis eruit
ziet. Twijfelend vertellen ze over kleuren van muren
en planten in potten, zodat de hond niet in de aarde
kan graven. Het blijkt dat de dames hoogcontextcommunicatie toepassen: ze geven namelijk veel
details en creëren een sfeer van hun huis.

Maruja Binnendijk
20, pedagogiek

‘Het college is best wel leuk, omdat we ook veel filmpjes kijken.
Dat houdt je aandacht erbij. Het
ging net over een culturele ui. Dat
begreep ik niet helemaal, maar bij
deze docent is er genoeg ruimte
om vragen te stellen.’

Sharesca Fullink
27, pedagogiek

‘Ik vind het vandaag interessant.
De lesstof is leuk, ook door het
filmpje. Als ik heel eerlijk ben
vond ik de colleges tot nu toe
een beetje saai, het kwam niet
echt binnen. Misschien kwam
dat doordat we voorheen in een
ander lokaal zaten, waar het koud was. Als het koud is kan
ik me niet goed concentreren. Hier is het ietsje warmer,
dus dan let ik beter op.’

Rosalie Lizardo
25, pedagogiek

met vooroordelen.’

‘Ik heb de begrippen vorig jaar
al geleerd. Met de uitleg en de
voorbeelden van de docent haal
ik het weer een beetje op. Door
nu over cultuurverschillen te
leren, kan ik straks als pedagoog misschien beter omgaan
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Fair

ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

DOO Vaderschap

In de middag van donderdag 9 oktober vindt op
de eerste en de tweede verdieping van het MullerLulofshuis de International Fair plaats. Daar kunnen
alle DMR-studenten voorlichting krijgen over het
volgen van een minor of het lopen van stages in het
buitenland. Ook spreken er studenten met buitenlandervaring of buitenlandse studenten die in Nederland studeren. Verder zijn
er workshops. De International Fair begint op donderdag 9 oktober om
16.00 uur en duurt twee uur.

De opleiding pedagogiek organiseert op woensdag 8
oktober een collegecafé over vaderschap. Dat doet zij
in het kader van de Week van de Opvoeding. Renske
Keizer, die recent door de UvA is benoemd als bijzonder hoogleraar vaderschap, zal een inleiding geven.
Daarna zal adviesbureau Trias Pedagogica ingaan op
het onderwerp grootstedelijk vaderschap. Het programma begint om
16.30 uur in Floor. Entree is gratis, aanmelden kan via floor@hva.nl
Volgende week verschijnt in Folia Magazine een groot interview met
Renske Keizer.

DMCI Onderhuidse

DMR Stressles

chip

CMD-student Ruben Horbach implanteerde 25 september een chip in de arm van tien mensen op de IT
Innovation Day. De zogenaamde Near Field Communication-chips (NFC-chips) kunnen informatie over
ongeveer tien centimeter verzenden en worden op dit
moment al gebruikt in onder meer de ov-chipkaart.
In het kader van een experiment werd zo’n chip bij tien vrijwilligers
ingebracht. Op dit moment heeft Horbach nog geen toepassingen voor de
chip, maar hij speculeert op mogelijkheden als het openen van garagedeuren of het bijhouden van de armbewegingen.

HvA-student toegepaste psychologie Jolanda Slaman
zoekt voor haar afstudeeronderzoek hbo- en wostudenten tussen de 17 en 27 jaar die last hebben van
stress en daarom Stressles willen. Dat kost normaal
€ 29,95, maar is gratis als je meedoet in het kader van
haar afstudeeronderzoek. Slaman: ‘Met oefeningen
leer je stap voor stap de baas te worden over je stressklachten. Je kunt dit
programma veilig en laagdrempelig volgen, thuis achter je eigen computer.’ Je kunt je tot 19 oktober aanmelden door te mailen naar:
jolanda.slaman@hva.nl.

HvA Ranglijst

DMCI Studentenstop

De Hogeschool van Amsterdam is dit jaar voor het
tweede jaar op rij als vijfde geklasseerd in de categorie
‘Grote Hogescholen’ door de Elsevier. Daarmee kan
de hogeschool haar val van vorig jaar niet ongedaan
maken. In de categorie Grote Hogescholen dingen zes
hogescholen mee. De Hogeschool Arnhem en Nijmegen wordt als beste in die categorie beoordeeld en enkel de Hogeschool
Inholland wordt lager geklasseerd dan de HvA. De methodiek van Elsevier is overigens betwist vanwege de waarde die het blad aan de Nationale
Studentenenquête hecht.

De HvA overweegt een studentenstop in te voeren
voor de informatica-opleidingen van het domein
Digitale Media en Creatieve Industrie. Dat kondigde
de hogeschool aan in Het Financieele Dagblad. De ICTgerelateerde opleidingen ontvingen dit jaar ongeveer
achthonderd studenten, waardoor er een nijpend
tekort aan docenten is ontstaan. De HvA is niet de enige hogeschool die
zinspeelt op een studentenstop, vijf andere hbo-instellingen kondigden
al aan een numerus fixus in te voeren voor technische opleidingen als
scheikunde, biologie en medisch laboratoriumonderzoek.

Floor Comedytrain

HvA Vrijwilligerswerk

Op maandag 6 oktober bezoeken cabaretiers van
Comedytrain het debat- en activiteitencentrum Floor
van de HvA. Het comedycollectief werd opgezet door
Raoul Heertje en is bekend van onder meer Theo
Maassen, Najib Amhali en Jan Jaap van der Wal. Het
optreden van Comedytrain is op 6 oktober om 20.30
uur in het Kohnstammhuis en zal ongeveer 75 minuten duren. Entree is
gratis en aanmelden niet nodig.

De organisatie In Site zoekt studenten die in het voorjaar tien dagen vrijwilligerswerk willen doen in een
Zuid-Afrikaanse township. Het zal gaan om klussen
als het verven van huizen, het storten van betonnen
vloeren en het maken van community art. Voor het
eerst is dit project toegankelijk voor alle studenten uit
Amsterdam. Voorwaarde voor deelname is dat je de eerste maanden van
het jaar beschikbaar bent voor tweewekelijkse trainingen en dat je minimaal duizend euro ophaalt. Kijk voor meer informatie op reckoning.nl.
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Studenten Gender

Sport Science

Op 9 oktober organiseert studentenplatform Amsterdam United een evenement over genderdiversiteit. Gebrek aan bewustzijn omtrent gendervariëteiten zou vaak
tot achterstelling, discriminatie en zelfs geweld leiden
tegen hen die niet tot de dominante gendergroepen behoren. Dit evenement moet het publiek informeren en
meer bewust laten worden van het feit dat gender uit meer bestaat dan de
bekende man-vrouwverdeling. De documentaire Fille ou garçon. Ma sexe
n’est pas ma genre zal worden vertoond. Locatie: Doelenzaal, UB. Aanvang:
20.00 uur. Zie ook de Facebookpagina van Amsterdam United.

In samenwerking met het Universitair Sportcentrum
(USC) vindt op 4 oktober de vijfde editie van de
Science Park Run plaats. De Science Park Run is dé
estafette-hardloopwedstrijd in en om het Science Park.
Recreatieve en fanatieke hardlopers kunnen samen met
een team van maximaal vier personen strijden om de
winst. Elk teamlid loopt een ronde van vijf kilometer, een mooi moment
om jezelf te meten met je vrienden of trainingsmaatjes. Teams van alle
niveaus zijn welkom. Zie ook facebook.com/scienceparkrun of mail naar
scienceparkrun@asavaquila.nl

Allard Pierson

Rome

Park Run

FNWI Koninklijk

Het Allard Pierson Museum staat tot 15 maart in het
teken van Rome. Op de tentoonstelling Keys to Rome.
Het Romeinse Rijk ontsloten worden archeologische
voorwerpen gepresenteerd met behulp van nieuwe
digitale technieken. Bekijk de tentoonstelling vanuit
verschillende invalshoeken door van tevoren met een
keycard een perspectief te kiezen: het Middellandse Zeegebied, Egypte
of de Lage Landen. De tentoonstelling is gemaakt in samenwerking met
musea in Sarajevo, Rome en Alexandrië. Locatie: Oude Turfmarkt 127.
Meer info: allardpiersonmuseum.nl

Johan van Benthem, universiteiteitshoogleraar zuivere
en toegepaste logica, is ter gelegenheid van zijn emeritaat benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij ontving de versierselen uit handen van
de burgemeester van zijn woonplaats Bloemendaal. Hij
werd gelauwerd voor zijn veelzijdige onderzoekprestaties en voor zijn leidende en inspirerende rol binnen de academische
gemeenschap. Van Benthem is ook co-director van het Joint Research
Center for Logic van Tsinghua University in Beijing en aan de UvA, een
functie die hij blijft vervullen.

FNWI College

FMG Kinderopvang

Tour

Dit najaar vindt de vierde editie van de facultaire College Tour plaats. In deze lezingenserie vertellen wetenschappers van de FNWI over de laatste ontwikkelingen
in hun onderzoek. De voertaal van de lezingen is Nederlands, tenzij anders vermeld. De eerste lezing is op
8 oktober en wordt gehouden door emeritus hoogleraar Lucas Reijnders en Ibed-onderzoeker Bas van Geel. Zij spreken over
broeikassen en de rol van de zon bij klimaatverandering. De lezingen zijn
in debatcentrum Spui25. Aanmelden kan via spui25.nl

Onderzoeker Katrien Helmerhorst heeft samen met
collega’s van het Nederlands Consortium Kinderopvang
Onderzoek (NCKO) een subsidie van vier ton gekregen
van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
om de opleiding voor pedagogisch medewerkers in de
kinderopvang te verbeteren. Aan het onderzoek gaan vijf
ROC’s meedoen. Op basis van data moet duidelijk worden of het trainen van
studenten die de opleiding voor pedagogisch medewerker volgen effectief is.
Helmerhorst ontwikkelde eerder een training om de interactievaardigheden
van pedagogisch medewerkers te verbeteren.

Acta Poster

Wetenschap Weekend

Award

Jessica Koopman, promovendus bij de afdeling preventieve tandheelkunde, ontving tijdens het congres van
de International Society for Microbial Ecology in Seoul
de Poster Award voor innovatief onderzoek. Ze kreeg
de toekenning vanwege haar wetenschappelijke artikel
‘Stability and resilience of oral microcosms towards
acidification and Candida outgrowth by arginine supplementation’. Haar
promotor is hoogleraar moleculaire biologie Willem Crielaard en begeleider is Egija Zaura. Koopman rondt haar onderzoek dit jaar af.

Altijd al een robot willen programmeren? Of willen weten
wat toenemende robotisering betekent voor de arbeidsmarkt. En hoe kun je ontdekken dat iemand liegt? Tijdens
het Weekend van de Wetenschap op 4 en 5 oktober opent
de UvA haar deuren. En in de aanloop naar dit weekend
organiseren de universiteiten een ‘U-Meet’, met als doel
het draagvlak voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek te versterken. De U-Meetbijeenkomst vindt plaats op 2 oktober in Crea. Voor het
programma van 4 en 5 oktober, zie uva.nl en hetweekendvandewetenschap.nl.
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Het begon
met Take That
Eva Kelder
Leeftijd 34 (geboren op 2 april 1980)
Beroep Schrijver. Afgelopen jaar verscheen haar
roman Het leek stiller dan het was.
Studie Engelse letterkunde en journalistiek (UvA)
Afgestudeerd 2006
Docent ‘Bouwe Postma, docent Engels. Hij
wilde graag kennis overbrengen en nam daar de
tijd voor. Ik was erg van hem onder de indruk.’
Locatie ‘Het Bungehuis was mijn absolute favoriet. Van buiten een spuuglelijke kolos, maar van
binnen heel knus en sfeervol.’
Café ‘Schuim in de Spuistraat waar we na college koffie gingen drinken. Ik voelde me dan heel
stoer en volwassen. Het was fijn dat het een
beetje een verlopen café was in plaats van zo’n
hip barretje waar je als student al snel belandt.’
Afknapper ‘Ik vond mijn studie geweldig en wilde zoveel mogelijk informatie opslurpen, maar er
waren ook studenten die zelfs nog in het vierde
jaar vroegen: “Moeten we dit voor het tentamen
weten?” Verschrikkelijk!’
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stage
Ze studeerde Engels en werd journalist. Tot ze niet meer
genoeg had aan de waarheid: schrijfster Eva Kelder.
tekst Julie de Graaf / foto Bob Bronshoff

‘O

p mijn dertiende werd ik
fan van de boyband Take
That. In die tijd ging ik elk
jaar met mijn ouders op
vakantie naar Engeland. Niet alleen vond ik
het geweldig dat ik iedereen kon verstaan,
maar ik verslond er vanwege Take That ook
stapels Engelse tijdschriften. Toen we op
school in de vierde klas voor het eerst een
Engelse roman moesten lezen, vond ik het
ontzettend gaaf dat ik iets in een andere taal
zo goed kon begrijpen. Ik wilde het liefst
alleen nog maar Engelse boeken lezen en
daarom koos ik na mijn eindexamen voor
de studie Engelse letterkunde. Allemaal
begonnen met Take That dus. Het was de
gaafste studie die ik me kon voorstellen en
ik was helemaal niet bezig met wat ik daarna
zou gaan doen. Dat was de luxe van die tijd,
waarin iedereen dacht dat je als allround
academicus sowieso wel aan de bak zou
komen. Maar toen ik eenmaal was afgestudeerd lagen de banen niet voor het oprapen.
Ik wilde graag iets praktisch doen en besloot
een master journalistiek te volgen. Ik koos
die met de gedachte dat ik dan misstanden
aan de kaak zou kunnen stellen en verhalen
zou kunnen vertellen die mensen anders niet
zouden horen. Na de master heb ik eerst een
tijdje als researcher voor Charles Groenhuijsen gewerkt, daarna was ik redacteur bij
kunst- en cultuurzender Cultura en vervolgens heb ik in eigen beheer een crossmediaal project opgezet waarvoor ik met een
bevriende fotograaf maanden door Amerika
heb gereisd. Bij dat laatste project ontdekte
ik dat hoewel ik binnen een journalistiek

kader werkte, ik alles het liefst op een verhalende manier wilde opschrijven. Ik had de
behoefte om dingen uit te vergroten en had
eigenlijk niet meer genoeg aan de waarheid.
Als een brave huisvader me bijvoorbeeld
vertelde dat hij een afgekickte alcoholist
was die af en toe nog een biertje dronk, dan
zag ik in gedachten al voor me hoe hij elke
avond stiekem tien martini’s wegtikte. Ik besloot dat ik nog wel verhalen wilde vertellen,
maar niet meer op een journalistieke manier.
Als kind dacht ik dat ik geen fantasie had en
dat ik daarom nooit schrijver zou kunnen
worden. Tijdens mijn studie Engels leerde ik
dat fictie niet alleen maar draait om grootse
en fantasierijke verhalen, maar dat het ook
over een klein leven of een kleine gebeurtenis kan gaan. Dat zette me aan het denken.
Als journalist wilde ik een stem geven aan
mensen die anders niet gezien of gehoord
zouden worden. Met hetzelfde idee schrijf
ik nu fictie: om een stem te geven aan kleine
karakters die in de periferie van de samenleving staan. Ik geloof dat iedereen een verhaal
kan vertellen. Iedereen heeft namelijk een
thema in zijn leven, of dat nu is dat je jezelf
altijd wilt bewijzen, bang bent om te falen,
liefde tekortkomt of een narcist bent. Als je
dat thema onderzoekt en omzet naar fictie,
kan het heel erg spannend worden. Je moet
wel eerlijk naar jezelf durven kijken: wie ben
ik en waar gaat mijn leven om? Voor mij
werkt dat en ik vind het geweldig. Het is een
enorme bron van expressie en ik hoef me op
geen enkele manier in te houden. Schrijven
heeft mijn leven totaal op zijn kop gezet. Ik
ben nog nooit zo gelukkig geweest.’ yyy

naam Khalida Aoudia (23)
Studie Voeding & diëtetiek
Stage NeighbourFood Market
Verdiensten € 200,Sterren JJJJJ
‘In februari ben ik begonnen aan mijn stage bij de
NeighbourFood Market. Deze markt wordt elke
derde zondag van de maand gehouden op het
Westergasfabriekterrein. Er staan dan ongeveer
veertig kraampjes met plaatselijke ondernemers,
die gerechten verkopen die je ter plekke kunt eten.
Daarnaast is er een rommelmarkt en live muziek.
Ik ben samen met mijn collega’s bezig met het
volledig verzorgen van dit evenement. Op de dag
van de markt ontvang ik de deelnemers, sta ik
achter de bar en loop ik rond om te kijken of alles
goed gaat. Af en toe houden we een themamarkt.
Zo was op Vaderdag het thema ‘man-made’. De
aankleding van de markt stemmen we dan op het
thema af. Toen stond er bijvoorbeeld een Jeep en
lagen er hooibalen. We hebben inmiddels ook een
NeighbourFood Market gehouden in AmsterdamOost, Zuidoost en Utrecht.
De stage was in eerste instantie voor een halfjaar,
maar omdat het zo goed bevalt ben ik gebleven. Eerst twijfelde ik tussen de studies Event
Management en voeding & diëtetiek, met deze
stage heb ik iets gevonden wat er precies tussenin
zit. Bovendien past de NeighbourFood Market
heel goed bij de afstudeerrichting New Product
Management die ik heb gekozen.
Deze stage is de perfecte combinatie tussen bezig
zijn met eten, het organiseren van evenementen,
contact met veel verschillende mensen, een gezellige sfeer en veel verantwoordelijkheid. Ik zou de
stage daarom absoluut aanraden. In de toekomst
wil ik ook graag blijven werken in het eventmanagement.’ yyy Ramon Holle
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overigens

De loting wordt afgeschaft. Universiteiten mogen voortaan selecteren op zelfgekozen criteria,
bijvoorbeeld na een sollicitatiegesprek.

Goede zaak! Motivatie en persoonlijkheid zeggen veel meer
over iemands succes bij een opleiding dan een cijferlijst.

Göran Sluiter
Hoogleraar internationaal strafrecht
‘Mee eens! Studiemogelijkheden laten afhangen
van zoiets willekeurigs als een loterij is ronduit
belachelijk. In een ideale wereld licht je iedere
kandidaat uitgebreid door in gesprekken en
assessments. Maar daar is bij grote hoeveelheden studenten geen tijd voor. Gelukkig is er
een instrument dat een prima indicatie geeft
van iemands capaciteiten en dat ook makkelijk te meten is: de cijferlijst. Natuurlijk is dat
niet ideaal. Het kan best zijn dat een enkele
laatbloeier daarmee buiten de boot valt. Maar
iedere selectiemethode heeft nadelen. Van een
motivatiebrief weet je niet of iemand die zelf
heeft geschreven en een toelatingsgesprek is
een momentopname; iemand die z’n zenuwen niet onder controle heeft, ligt er dan ten
onrechte uit. Je kunt selectie op basis van cijfers
eventueel aanvullen met een toelatingsexamen
waarin je criteria toetst die specifiek zijn voor
het vakgebied. Je kunt juristen bijvoorbeeld een
opstel laten schrijven, omdat schrijfvaardigheid
essentieel is voor hun vak en slechts verdund tot
uiting komt in iemands eindexamencijfer.’
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jeroen Kluck
Lector water in en om de stad
‘Eens. Motivatie en persoonlijkheid bepalen
ook of iemand succesvol zal zijn in de studie en
mits de studie een goede voorbereiding is op
een vervolgbaan, daarmee dus ook in zijn latere
werk als fysiotherapeut, arts of elektrotechnicus. Maar een cijferlijst zegt natuurlijk wel veel
over iemands capaciteiten, hoe goed iemand
kan leren of hoe hard iemand kan werken. Dus
wat mij betreft hoeft het niet helemaal anders.
Ik hoop ook niet dat instellingen te veel tijd
in selectie gaan steken, dat gaat namelijk vast
ten koste van de onderwijstijd. Met iedereen
een intakegesprek voeren lijkt mij te veel. Dus
behoud een selectie op basis van cijfers, maar
bied instellingen de mogelijkheid om daarvan
af te wijken voor scholieren met goede redenen
voor een slechte lijst of met een nieuw-ontdekte
motivatie. Aan die beperkte groep kun je meer
aandacht besteden door hun de kans te geven
met veel moeite, bijvoorbeeld via een test en
een gesprek met de opleiding, hun motivatie
en capaciteiten te tonen en alsnog een kans te
maken op toelating.’

Damiaan Denys
Hoogleraar psychiatrie
‘Volstrekt mee eens. Bij studieselectie wil je niet
iemands huidige capaciteiten, maar iemands
potentie meewegen: beoordelen wat iemand zou
kúnnen verwezenlijken. Bij de huidige loting
bepalen cijfers je kansen, terwijl die cijfers
slechts een indicatie geven van hoe goed iemand
in het verleden heeft gepresteerd. Iemand die
goed kan studeren wordt niet per se een goede
arts en van motivatie en persoonlijke ontwikkeling zie je weinig terug in een cijferlijst.
Selectie op andere criteria lijkt mij dus een
goed idee. Ik weet niet of het realistisch is,
maar het best is de aankomende studenten
daarbij in het diepe te gooien door ze mee te laten draaien in de praktijk. Een aankomend geneeskundestudent zou ik bijvoorbeeld veertien
dagen laten meelopen met een arts-assistent of
verpleegkundige. Dan kun je daarna evalueren
op criteria die echt van belang zijn: kan de
student zich inleven in een ander? Heeft hij
humor? Staat hij stevig in zijn schoenen? Kan
hij improviseren? Dat zijn eigenschappen van
de beste artsen in spe.’ yyy

wat doe je nu?

foto Mats van Soolingen

‘D

eze baan sluit heel goed aan op wat ik
gestudeerd heb – ik ken ook mensen
die na hun studie bij een callcenter
terechtkomen.
De Frankfurter Buchmesse is de grootste vakboekenbeurs
ter wereld. Er wordt gehandeld in rechten van boeken en
diplomatie bedreven om een boek uit land X in land Y
vertaald te krijgen. Elk jaar staat ook een gastland centraal
en in 2016 zijn Nederland en Vlaanderen aan de beurt.
De organisatie ligt in de handen van het bureau waar ik
onderdeel van ben. Het is heel bijzonder om bij zo’n groot
project te mogen werken. Ik vind het een fantastische plek
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naam Melle van Loenen
Leeftijd 26
Studie Geschiedenis (traject Duitslandstudies) en
redacteur/editor
Afgestudeerd op de val van de Berlijnse Muur op
de Nederlandse televisie (geschiedenis) en de rol van
Willem Oltmans in de Lockheedaffaire (redacteur/editor)
Werkt sinds augustus 2014, als junior
projectmedewerker voor de Frankfurter Buchmesse in
2016 bij het Nederlands Letterenfonds
Salaris Dit wil Melle niet vertellen
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– ik zit elke dag fluitend op de fiets naar mijn werk.
Ik zei altijd dat ik journalist wilde worden, maar dat heb
ik op een gegeven moment bijgesteld. Journalistiek is leuk,
maar zo veel andere mensen doen het. En toen ik in 20102011 hoofdredacteur was van Babel, het studentenblad van
de faculteit der geesteswetenschappen, merkte ik dat ik het
redigeren van teksten heel erg leuk vind. Zodoende heb ik
me op het uitgeversvak gestort en dat beviel erg goed.
Ik heb een brede interesse en als ik dingen voorbij zie komen die me interessant lijken ga ik erop in. Zo meldde ik
me vorig jaar aan voor de BKB Academie omdat ik hoorde
dat ze de verkiezingen in Duitsland zouden gaan volgen.
Op de laatste CDU-campagnebijeenkomst in Berlijn stond
ik achter Angela Merkel het Duitse volkslied te playbacken. Dat gaf wel een kick.
Nadat ik in februari klaar was met mijn scriptie, besloot
ik nog een stage bij Andere Tijden te lopen, waar ik daarna
ook nog even kon werken. Om die stage te doen moest ik
nog als student ingeschreven staan, dus officieel ben ik in
mei afgestudeerd. Ik heb gewoon een rekensom gemaakt;
ik kon het me financieel permitteren de stage te lopen die
me dat wel waard was. Het was hard werken. Ik zat vijf
dagen in de week op mijn stage en werkte in de avonden.
Ik dacht: nu kan het nog. Anders kom je niet gauw meer
bij zo’n redactie binnen.’ yyy Mina Etemad
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