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Asielhonden trainen in de gevangenis

MAATSCHAPPIJ EN RECHT

LEERGANG
PSYCHOLOGIE VAN DE STUDIEKIEZER
PSYCHOLOGISCHE INZICHTEN TOEGEPAST OP DE STUDIEKEUZEPRAKTIJK

Heb jij in je werk te maken met jongeren die

De leergang bestaat uit 6 masterclasses:

op zoek zijn naar een studie die bij hen past?
Bijvoorbeeld als studieloopbaanbegeleider,

►Generatie Y en Z

docent(voorlichter) of communicatieadviseur? De

►Jongeren en identiteitsontwikkeling 15 februari 2018

leergang Psychologie van de Studiekiezer geeft je

►Jongeren en breinontwikkeling

nieuwe inzichten en handvatten.

►Keuzestress en motivatie

Is het jongerenbrein al in staat om keuzes te maken?

►Zelfinzicht

27 september 2018

Welke rol spelen sociale media? Welke invloed heeft

►Attitudes en emoties

13 december 2018

11 januari 2018
22 maart 2018
17 mei 2018

de context van de huidige generatie op het gedrag van
de studiekiezer? Voorbeelden van vragen waar je op in

Naast de masterclasses volg je drie workshops.

gaat tijdens de leergang.
►hva.nl/psystudiekiezer

Nieuwsgierig
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Kom naar de
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erij
op 9 novem
ber van 16.3
0
to
t
19.00
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at
deze
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Onder de
mensen

Dutch Cell Dogs vraagt gevangenen
om asielhonden te trainen. Het helpt
de honden wennen aan mensen, en
ook voor de gedetineerden is het
stoeien, aaien en complimenteren
geen straf, observeert een UvA-onderzoek. ‘Rocky en ik hebben van elkaar
geleerd dat wij misschien wel groot,
stoer en sterk zijn, maar we hebben
een hart vol liefde.’

ACTUEEL

16

Geen honours,
wel programma’s
De ICT verandert zó snel, dat
opleidingen nauwelijks bij kunnen
blijven voor de passievolle nerd die
al sinds zijn (of, zeker wel, haar!)
tiende vloeiend Java en C++ schrijft.
Met BIT Student geeft HvA-student
Dennis zijn medestudenten daarom
de kans met bedrijven te werken, voor
het echie. ‘Je kan ook websites maken
voor de bakker om de hoek, maar hier
zit meer uitdaging.’
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Het Nederlands vrouwenrugby groeit, maar veel studenten weten de weg naar de scrum
nog niet te vinden. En dat is jammer, want de sport is anders dan alle andere: doorzettingsvermogen en kameraadschap zijn basisbeginselen, en ook de hoogste klasse drinkt
stevig door: ‘de woman of the match moet een adje trekken’.
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folia.nl
Folia probeert altijd de rechthebbenden van fotomateriaal te
contacteren. Hebben wij u niet
kunnen bereiken? Mail dan naar
redactie@folia.nl.

‘Toen ik als sekswerker uit de kast kwam, was dat een bevrijdende ervaring. Nu had
ik ook een ander doel: misverstanden en het taboe op hiv uit de wereld helpen.’ Toen
student en politicus Lyle Muns (23) ontdekte dat hij hiv had, besloot hij het stilzwijgen en de stigma’s rond hiv te helpen doorbreken.
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Redactioneel

Scrums, code & hiv
Redacteuren van Folia komen tijdens hun journalistieke
werk in verrassende situaties terecht. Dit keer:
beukende studentes in de scrum, programmerende
HvA’ers en waarom student en sekswerker Lyle Muns
zijn derde coming-out moest doormaken.
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Begeleiden
van bed naar tafel
Hoe leg je een hulpbehoevende patiënt met woorden
uit hoe je met één hand een veter strikt? Hoe voelt het
om in een rolstoel een pannenkoek te bakken? In het
praktijkhuis van de opleiding ergotherapie coachen
studenten elkaar in deze vaardigheden – en de wasmachine is handig voor de opleidingshanddoeken.
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Stoere vrouwen die houden van beuken. Dat
klonk redacteur Hannah Hamans als muziek
in de oren. Ze verwachtte vijftien grote en
forse vrouwen, maar werd aardig verrast. Een
paar vrouwen zijn inderdaad, euh, nogal stevig
gebouwd, maar vele rugbyers zijn zelfs klein en tenger. Wat
blijkt: met ieder postuur kan je rugbyen. Voor de zwaardere
vrouwen is er een positie vóór in het veld. Op de flanken
staan de lichtgewichten, die snel kunnen rennen. En wie
denkt dat deze vrouwen niet vrouwelijk zijn, heeft het ook
mis. Hannah spotte roodgelakte nagels op het veld. Alleen
met nepnagels mag je niet rugbyen, dat verhoogt het risico
op verwondingen.
Wat doe je als je vindt dat een opleiding onvoldoende vaardigheden oplevert om je klaar
te stomen voor het bedrijfsleven? Dan richt je
als ambitieuze student een eigen bedrijfje op.
Redacteur Lennart Bolwijn ging voor Folia op
bezoek bij het succesvolle BIT Students. Ze nemen de HvA
niets kwalijk, maar de ontwikkelingen in de ICT gaan gewoonweg te snel om het curriculum up-to-date te houden.
Bij zijn bezoek aan het StartupVillage viel Lennart twee
dingen op: de sfeer is er nog behoorlijk studentikoos. En 98
procent van de werknemers is man. Of het één met ander
te maken had, daar kwam hij niet achter.
Dat Lyle Muns hiv-positief is, weerhoudt hem
er niet van zijn sekswerk voort te zetten, al is
het tegenwoordig in mindere mate. Niet alleen
vanwege het feit dat hij de ziekte toch niet kan
overdragen op zijn klanten, maar ook omdat hij
nog niet klaar is het helemaal los te laten, vertelde hij voor
het grote interview aan redacteur Carlijn Schepers. ‘Ik doe
het allang niet meer alleen voor het geld. Klanten zijn vaak
even kwetsbaar als de sekswerkers en vertellen me hun persoonlijke verhalen. Het werk is een belangrijk deel van mijn
identiteit geworden.’ ↙

www.folia.nl

@Folia

FoliaNL

FoliaTV
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Cijfers

1.000

euro korting op hun
collegegeld krijgen eerstejaars straks van het nieuwe
kabinet. Het moet de toegankelijkheid van het onderwijs
vergroten. Studentenbonden vinden het ‘een druppel op
een gloeiende plaat’.

Blikopener

Z

et zeven hoogopgeleide Amsterdamse twintigers
aan een keukentafel en laat ze praten. Wat leeft
er bij ze? Nou, dat waarover ze met elkaar praten. Dat
was de gedachte bij de redactie van SPUI25, toen ze
actief op zoek ging naar jonge stemmen in het publieke
debat. In 2013 riep het podium daarom de jongerenredactie SPUI25 in Spe in het leven. De bundel Blikopener:
perspectieven van geëngageerde twintigers, met zes
essays over onderwerpen die de jonge redactie zelf
interesseren, werd vorige week feestelijk gepresenteerd.
Het idee voor een bundel was er niet meteen, zegt
Ernee Derxs, UvA-masterstudent wijsbegeerte en sociologie en een van de auteurs van het boek. ‘Bij SPUI25 in
Spe worden wij redacteurs helemaal vrijgelaten in de onderwerpen die we willen behandelen. Onze programma’s
over het einde van de monogamie en over complotten
gingen viral. De hele zaal zat vol twintigers. Een uitgever
van Amsterdam University Press was ook aanwezig in de
stampvolle Aula. Zo ontstond het idee voor een boek.’
De onderwerpen van de gebundelde essays
variëren van orthorexia tot de de vraag hoe cultuur de
bètawetenschap beïnvloedt. ‘Eigenlijk alles waar we het
over willen hebben,’ zegt Derxs.
Inmiddels is deze groep studenten alweer de oude garde
van SPUI25 in Spe. De nieuwe redactie is nog hard op zoek
naar leden, liefst divers in de breedste zin van het woord.
Dus als je ook graag praat en schrijft over wat je interesseert, kun je je aanmelden via spui25inspe@uva.nl. ↙
Ook zo’n boek? Folia mag drie bundels weggeven.

66

minuten en 43
seconden deed het snelste team van
vier renners over de Science Park
Run, een estafetteloop over 20 kilometer. Dat is een gemiddelde van een
kleine 18 kilometer per uur.

50

jaar bestaat het hoger economisch onderwijs in Amsterdam al, en in die tijd studeerden 50.000
mensen af aan het Heao. Op 13 oktober wordt het groots
gevierd tijdens het Goud van Oud-feest.

304.000
handtekeningen had een groep
UvA’ers bij het ter perse gaan van dit
nummer verzameld voor een referendum tegen de zogeheten sleepwet.
Met die wet krijgen inlichtingendiensten veel meer mogelijkheden om
informatie te verwerven.

Kijk op Folia.nl en win!

tekst Eva Hofman foto SPUI25

tekst Mirna van Dijk

De Week

De paden op, de lanen in
W

ellicht is het de regen die oude
ideeën wegspoelde, of misschien was het de frisse herfstlucht
die de UvA’ers en HvA’ers verleidde,
maar er lijkt iets te zijn veranderd.
Werd bij de opening van het academisch jaar immers nog de ivoren
toren bezongen, deze weken trokken de UvA’ers en HvA’ers massaal
naar buiten.
Neem nu de UvA-promovendus
die onderzoek deed naar hoe nieuwe
hippe toko’s als de Foodhallen of de
Rotterdamse markthal de ouderwetse volkse markten vol viskramen
en groenteboeren verdringen. Deze
Freek Janssens had gewoon met een
enquêteformulier op de Albert Cuypmarkt kunnen gaan rondlopen, of
een onderzoek kunnen doen naar de
geldstromen die vanuit de gemeente naar de Foodhallen zijn gegaan.

Maar Freek koos voor de participerende wetenschap; hij verkocht
een half jaar lang kaas en vlees van
Italiaanse schaapherders die hij nog
uit een vorig onderzoek kende.
Zijn collega-promovendus Geralda
Jurriaans trok eerder al de wijde
wereld in. Toen zij eind jaren tachtig
een baan kon krijgen bij het Allard
Pierson Museum, zette zij haar promotie op een laag pitje. Toch bleef
ze decennialang vol blijde zin bezig
met het bestuderen van zwartfigurige Griekse vazen. Na jaren van
museumbezoeken overal ter wereld
promoveerde ze vorige week toch, 31
jaar nadat ze begon. Nee, wie denkt
dat promovendi zich vier jaar moeten
opsluiten, werd deze weken gelogenstraft.
Ook de HvA’ers trekken deze
herfst de paden op en de lanen

in. Deze week opent in de Czaar
Peterstraat namelijk de allereerste
pop-upstore van de HvA. Je zou dat
natuurlijk gewoon een winkel kunnen
noemen, maar de HvA zou de HvA
niet zijn als de Oudhollandse begrippen niet zou vervangen door terminologie waar Creating Tomorrow van
af spat. De store wordt het thuishonk
van zo’n dertig ondernemingen van
HvA-studenten, die er de ruimte krijgen om hun zelfbedachte producten
aan de man te brengen. Daarbij
kunnen ze de marktkoopmannenervaring van Freek Janssens allicht
goed gebruiken, want wie te weinig
verkoopt moet zijn spullen pakken
en komt deze herfst van een koude
kermis thuis. ↙

tekst Henk Strikkers
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Uncovered

‘I

s-ie niet schattig? En die hond is ook een
scheetje.’ Je ziet op de cover van dit nummer een gedetineerde die een asielhond traint.
Nou ja: knuffelt in dit geval. Ik werd voor het
verhaal over hondentraining, waarnaar de
UvA onderzoek doet (zie pagina 10) op pad
gestuurd als fotograaf. Dit onder strikte voorwaarden van het Ministerie van Veiligheid en
Justitie: gedetineerden mochten niet herkenbaar of herleidbaar op de foto. Dat betekende
in de praktijk dat ik maar heel weinig vrijheid
had om mijn werk te doen. Gezichten, herkenbare tattoos; het mocht allemaal niet in beeld.
De gedetineerden zelf vonden het de
grootste onzin. ‘Waar zijn ze bang voor? Ik
heb toch alleen een fietsslotje losgeknipt.
Maar dat zeggen ze allemaal hier.’ Of een ander: ‘Wat gebeurt er eigenlijk met die foto’s?
Wat, komen ze in een magazine? Zet mijn
gezicht erbij, want ik wil die fame! Ja tôôch!’
Maar stel je eens voor dat je slachtoffer bent
van een misdrijf en je de dader ineens op de
voorkant van een magazine ziet staan, vrolijk
knuffelend met een hond. Dat wil Justitie graag
voorkomen. En terecht, lijkt me. De mannen
hebben immers allemaal iets op hun kerfstok en
dat is vast niet alleen een fietsslotje losknippen.
Terwijl ik me dat bedenk, vraagt een van de
gedetineerden of ik de foto’s via de gevangenis
naar hen wil sturen. Dat vind ik geen probleem.
Deze coverfoto hangt nu dus waarschijnlijk
ook aan de muur in een cel in Lelystad. ↙
tekst Daniël Rommens
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Navraag
Tariq
Sewbaransingh
Deze week presenteren VVD, CDA, D66 en
ChristenUnie het regeerakkoord. Daaruit blijkt
dat het leenstelsel niet wordt afgeschaft.
Wel krijgen studenten in hun eerste studiejaar duizend euro korting op het collegegeld.
LSVb-voorzitter Tariq Sewbaransingh is diep
teleurgesteld.
Tariq, jullie zijn belazerd door het nieuwe kabinet.
‘Dat klopt. We zijn niet blij. En al helemaal niet met CDA
en ChristenUnie. Die hadden in hun verkiezingsprogramma beloofd het leenstelsel weer af te willen schaffen, maar
dat zien we niet terug in het regeerakkoord. Die duizend
euro korting is een- of bij de pabo tweemalig, maar aan
de toegankelijkheid van het hoger onderwijs – of liever
gezegd het gebrek daaraan – wordt niets gedaan. Dit is
echt symboolpolitiek.’

Naar verluidt gaat het collegegeld-voorstel 180
miljoen kosten.
‘Dat heb ik ook begrepen, maar wij houden ons hart
vast waar dat bedrag dan vandaan moet komen. Door
de besparing vanwege de afschaffing van de basisbeurs
zou er volgens demissionair minister Bussemaker een
bedrag van één miljard euro terugvloeien naar het hoger
onderwijs. We zijn er niet gerust op dat die 180 miljoen
euro niet wordt verrekend met dat miljard. Het ministerie
van OCW heeft voor volgend jaar al een tekort van 400
miljoen in de boeken staan.’

Je was altijd een fan van D66 en liep daar ook
stage. Extra teleurgesteld?

VA
· H VA & U

‘Best wel, ja. Het verkiezingsprogramma van D66 heet
“Kansen voor iedereen”, maar dit regeringsvoorstel wijst
daar niet op.’
Y
VROUWENRUGB
blauwe
Zij aan zij met
plekken in de scrum

Kunnen we studentenacties verwachten?
‘Dat ligt eraan wat er deze week nog meer in het regeerakkoord staat. Het motto van de nieuwe regering is “Vertrouwen in de toekomst”. Dat wachten we dan maar af.’ ↙
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OP Z’N DUITS
Het slechtste
van twee
werelden

E

en paar weken geleden
schreef ik hier over het
beurssysteem van NWO. De
verdeling van onderzoeksgeld
via die organisatie gebeurt
competitief en daar zitten
een boel nadelen aan. Het
grootste is het
productiviteitslek:
er worden maar
weinig aanvragen
gehonoreerd terwijl
veel onderzoekers
veel tijd besteden
aan het schrijven
ervan. Tot mijn grote verbazing was NWO het
met mee eens.
Op Twitter reageerde @NWONieuws: ‘Toenemende #aanvraagdruk & lage honoreringspercentages moeten aangepakt worden. Daarom
ook werkconferenties hierover’. Hoera, dacht ik!
Verandering is op komst. Dat bleek te kloppen.
Vorige week werd bekend dat NWO maatregelen
neemt om het slagingspercentage te verhogen
naar een kwart. Helaas betekent dat niet dat de
800 miljoen euro meer gelijk wordt verdeeld over
aanvragers. NWO is vooral geïrriteerd door de
vele aanvragen die ze ontvangen. Iedereen heeft
een hekel aan werkdruk, nietwaar.
In het nieuwe plan legt NWO dat probleem nu
bij universiteiten neer. Zij moeten voorkomen dat
hun onderzoekers allemaal massaal aanvragen
indienen, waardoor ze onderling hun kans op
geld verkleinen. Universiteiten moeten dus gaan
voorsorteren: intern moet bepaald worden welke
onderzoekers een aanvraag mogen indienen.
Dat kan heel makkelijk, zegt NWO-voorzitter
Stan Gielen tegen Trouw. Een decaan moet de

onderzoeksindirecteuren van de onderzoeksin
stituten bij elkaar roepen en die
menweten precies wie de beste men
meesen zijn. Zij mogen dan mee
dingen. Daarmee combineert
dit nieuwe systeem het slechtste
van twee werelden.
Het grote voordeel van NWO
geldboven de zogeheten eerste geld
stroom, directe verdeling door de
universiteit, is dat aanvragen in peer
review-rondes worden beoordeeld.
Het cv van een inzender telt daarbij
mee, maar het is het plan als geheel
dat wordt gewogen en vergeleken met
andere plannen. In het
nieuwe systeem komt
veel macht te liggen
bij onderzoeksdirecteuren. Zij zijn niet vrij
van interne politiek en
competitie. Er is geen
controle ingebouwd
om te voorkomen dat ze aan vriendjespolitiek
gaan doen, nepotisme dat hun eigen carrière
ook nog eens verder bevordert. Onderzoeksdirecteuren hebben immers ook promovendi
en postdocs.
Onlangs schreef hoogleraar sociologie Willem
Schinkel over het ‘kroonprinsen-systeem’ dat
bestaat aan Nederlandse universiteiten. ‘Kroonprinsen benoemen is een vorm van academische homofilie waarbij mannelijke hoogleraren
systematisch hun academische zonen tot prof
promoveren’, betoogde hij scherp. Seksisme is
geïnstitutionaliseerd aan de academie en het
gevolg is dat er beduidend minder vrouwen aan
de top zijn. Daar kan je aan toevoegen dat ook
racisme geïnstitutionaliseerd is en dat witte
mensen andere witte mensen bevorderen.
De oplossing zoekt Schinkel in quota voor
minderheden en het omverwerpen van het
‘excellentiedenken’ dat nu zo domineert aan
universiteiten.
Het nieuwe voorstel van NWO doet het tegenovergestelde. ↙ Linda Duits

Hoera, dacht ik!
Verandering is op komst
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In de Penitentiaire Inrichting in Lelystad
trainen gedetineerden met moeilijk plaatsbare
asielhonden. Heeft dat een positieve invloed
op hun resocialisatie? De UvA doet onderzoek.
‘Deelnemers zeggen: we doen mee, want we
willen de honden helpen.’

LIEFDEVOL
BROMMEN
tekst Sterre van der Hee
foto’s Daniël Rommens
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zelfvertrouwen van gedetineerden
opvijzelen, schrijft DCD op de website, en zijn tegelijkertijd bedoeld om
asielhonden meer kans op herplaatsing te bieden. ‘Mens en hond – beide
tegen hun wil opgesloten – [weten]
elkaar hier te helpen. […] Een gevangene traint een lastige hond, maar in
feite traint hij zichzelf.’ De trainingen
vinden plaats in jeugdinrichtingen,
tbs-instellingen en gevangenissen.

Stoelendans

‘DAT ASIEL
IS OOK NET
EEN BAJES,
WEET JE’

‘H

et is hier net een dorpje,’
zegt communicatiemedewerker Inge Bakker. ‘Met
een dokter, een voetbalveld, en wekelijks komt de kapper.’ We slenteren
over de binnenplaats van de Penitentiaire Inrichting in Lelystad. Er zijn
grijze gebouwen, puntige hekken, en
tientallen raampjes achter tralies. Uit
één ervan klinkt een schreeuw. ‘Who
let the dogs out?’ Een zware mannenlach. ‘Woof! Woof woof woof woof!’
Een wit busje draait het terrein op.
Erin zitten zeven asielhonden, rustig
in de bench: er is een bulldog, een terriër, een Amerikaanse Stafford. Twee
vrouwelijke trainers laden bakken uit.
Hondenspeeltjes, muilkorven, een
grote bak met voertjes (stukjes voer

ter beloning). Als de honden uit de bus
komen, snuffelen ze voorzichtig.
We zijn bij een training van
stichting Dutch Cell Dogs (DCD). De
stichting, opgericht in 2007, werkt
steeds acht weken lang met zes
gedetineerden. Het idee: de moeilijk plaatsbare asielhonden worden
getraind tot ze zich gedragen als een
fijne gezinshond. Gedetineerde voeren gerichte oefeningen uit, waarbij
de hond met veel spelen, knuffels en
beloning (voer) bij goed gedrag leert
vertrouwen te krijgen in zijn trainer.
Ongewenst gedrag wordt genegeerd.
In Lelystad startte de training – de
derde ronde – op 1 september, elke
dinsdag- en vrijdagmiddag, anderhalf
uur lang. De trainingen moeten het

Tegen tweeën arriveren de aspirant-trainers. Rechts van ons wordt
gevoetbald, links liggen enkele gedetineerden – het bovenlijf ontbloot –
op smalle, lage banken in de zon. Een
van hen fluit naar een buizerd, die
hoog boven de gevangenis zweeft.
‘Héééé man,’ klinkt het op de achtergrond. ‘Ben jij meeuwenfluisteraar, of
zo? Hááááá!’
Op de binnenplaats staan zeven
waterbakken klaar. De trainers van
Dutch Cell Dogs geven iedereen een
hand en laden honden uit de benches.
Er wordt vast gekroeld, gestoeid,
een laatste peuk gerookt. ‘Dit is een
bulldog hè,’ mompelt er een tegen de
verslaggever. ‘Dat je niet opschrijft
dat het een poedel is, of zo.’ ‘Hé,’
brult de jongste trainer vanaf de overkant. ‘Wil je die sigaret uitmaken? Ik
denk niet dat je hond dat fijn vindt!’
Dan de oefeningen. Het start met
een wandeling: even wennen, de
benen strekken, langs het grasveld,
op het asfalt. Gevangenen trainen de
honden met ‘clickers’: een apparaatje
dat een klik-klakgeluid maakt. Na
elke klik krijgt de hond een beloning.
Zo leert het dier: als het klikt, is mijn
gedrag goed. Al snel dwaalt gedetineerde J. in zijn eentje richting het
hek. ‘J! Terugkomen!’ roept de trainer.
Ze glimlacht. ‘Hij had zelf twee herders, maar die zitten nu in het asiel.
Hij heeft er nog veel moeite mee.’
Een gedetineerde zucht: ‘Dat asiel is
ook net een bajes, weet je’.
De toewijding is groot. Er zijn strelin-
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OVER DE PI LELYSTAD
De Penitentiaire Inrichting, een
koepel aan de zuidkant van
Lelystad, biedt plaats aan zo’n
582 gedetineerden. Daarvan
staat een deel in de top 600:
de lijst met veelplegers van
‘high impact’-misdaden als
mishandeling, inbraak, moord
en doodslag. Vanwege de
privacy noemen we gevangenen
slechts bij hun voorletter. Op
foto’s hielden we gezichten uit
beeld.

gen, liefkozende blikken, en er wordt
hard gewerkt. Dit keer had Lelystad
zeven plekken: wie mee wilde doen,
moest een brief sturen. Animo is
er zat – soms moet er zelfs worden
geloot. Deelnemers zijn dan ook
gemotiveerd om, ongeacht de weersomstandigheden, twee maal per
week te trainen. De beloning is groot:
honden die bang en schuw binnenkomen, weten na training soms contact
te maken. Een gedetineerde schrijft
daarover na een training: ‘22-5-2017:
het eerste echte contact, dat Skye
met zijn neus mijn neus aanraakte.
Zo bijzonder en mooi.’
Deelnemers aan het programma
mogen ‘hun’ hond zelf een naam ge-

ven. En dus heten ze Mikey. Jackie. Of
Boef. Vaak zorgt het voor een band. Zo
maken aspirant-trainers zich regelmatig zorgen om de toekomst van hun
hond – krijgt die wel een liefdevol thuis?
En ook is er angst voor het afscheid.
Zo schreef gevangene B.: ‘Namens
m’n gedetineerde baasje B. graag
een rustige omgeving, vertrouwd en
liefdevol persoon die mijn Toosje voor
z’n rekening neemt […] wees rustig,
lief en respectvol want dat verdiend
[sic] ze!! Kan het nieuwe baasje dit niet
waarmaken, neem haar dan niet mee
naar huis toe! Toos we all love you!’
Nieuwe oefening: opkijken. Netjes
zitten. En liggen. Tijdens een stoelendans, inclusief tamboerijn, wordt
gekeken hoe ver de honden al zijn: de
hond die blijft staan, is af. ‘Alsjeblieft,
Mikey,’ smeekt M. haastig, als het getrommel stopt. ‘Plat. Plat!’ Zijn bruinzwarte pup blijft staan. ‘Alsjeblieft,
Mikey. Alsjeblieft! Kijk dan!’ Hij werpt
zich plat op de grond – tevergeefs.
‘Beetje whisky erin doen,’ grapt hij.
‘Dan gaat-ie wel plat.’ Hij kriebelt de
hond achter de oren.
De buurman grinnikt. Zijn hond
ligt knorrend op de grond. ‘Verschil
moet er wezen, hè pik.’

Hartslag meten
Hanne Duindam, UvA-promovendus
forensische orthopedagogiek, doet

onderzoek naar het effect van de
trainingen. Sinds april spreekt ze een
groep van tweehonderd gedetineerden, van wie de helft meedoet aan
het hondentrainingsprogramma. De
andere helft fungeert als controlegroep. ‘We spreken deelnemers drie
keer: voor, tijdens en na de training,’
schrijft ze vanuit een van de instellingen. ‘We hopen ze ook zes maanden na het eind van de training te
spreken. Het doel is om uit te zoeken
in hoeverre de hondentraining hun
probleemgedrag beïnvloedt.’
In het onderzoek meet Duindam ‘psychosociale factoren’,
zoals zelfvertrouwen, empathie
en zelfcontrole, maar voert ze ook
psychofysiologisch onderzoek uit.
‘We bestuderen onder meer de
stresshormonen in speeksel en de
hartslagvariabiliteit. Het is belangrijk
dat we diverse onderzoeksmethoden
gebruiken, zeker bij deze doelgroep:
vragenlijsten doen immers een groot
beroep op verbale intelligentie en
zelfinzicht.’
Duindam pakte het onderzoek op
nadat promovendus Gerdien Schenk
vorig jaar maart plotseling overleed.
‘Zij ontwierp het onderzoek en verzamelde veel data,’ aldus Duindam. ‘Inmiddels heb ik hulp van tien à vijftien
studenten. We verblijven vrijwel elke
dag in de justitiële inrichtingen.’ Over
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FOLIA 04

DAGBOEKEN
Balding
‘Vandaag ging hartstikke goed
met Gabber. Lekker geoefend
en lekker gespeeld met zijn
favoriete speeltje (een blauw
balding).’
Feestneus
‘Muilkorf doet-ie nu zonder
problemen om. Ik doe altijd
alsof het een feestneus is, zodat
hij ziet dat het niet eng is.’

‘SLAVERNIJ IS TOCH
AFGESCHAFT?’ HIJ
STREELT ZIJN PUP. ‘HET IS
GEEN CIRCUSDIER.’
de resultaten kan ze nog weinig zeggen. ‘In de huidige planning moet het
onderzoek eind volgend jaar worden
afgerond.’ De hypothese: bij aspirant-trainers nemen de gedragsproblemen af, terwijl het zelfvertrouwen,
de behandelmotivatie, zelfcontrole,
empathie en het welzijn toeneemt.
Wat opviel, zegt Duindam: werken
met gedetineerden was minder
ingewikkeld dan gedacht. ‘Collega’s
noemden het een moeilijke doelgroep om te werven voor onderzoek
– er heerst vaak veel wantrouwen. Ik
herken dat, maar toch doet vrijwel
iedereen die we spreken mee.’ Het
helpt dat het onderzoek over Dutch
Cell Dogs gaat, zegt Duindam. ‘Deelnemers in de controlegroep zeggen
vaak: “we doen mee om de honden
te helpen”.’

Backflip
Na elke training houden gedetineerden een dagboek bij. Over het
mooiste aan hun hond (z’n slimheid).
Het leukste tijdens de training (dat

m’n hond de beste was). En over dat
wat ze hun hond willen leren (de
backflip). Het dagboek wordt niet
gebruikt in het onderzoek, maar is
bedoeld voor de persoonlijke ontwikkeling van de aspirant-trainers. Als de
hond bij een gezin wordt geplaatst
– via de Dutch Cell Dogs-site kunnen
belangstellenden contact opnemen
met het asiel – krijgt de aspirant-trainer bericht van de eigenaar. Soms
met een foto, soms een anekdote.
En soms kan de trainer de eigenaar
ontmoeten. Een gedetineerde schreef
daarover: ‘Ik heb met jullie gesproken tijdens de demo-dag. Jullie zijn
superaardige mensen en ik weet zeker
dat Dwayne een gelukkig leven bij
jullie krijgt. Ik wens jullie veel succes
en het beste.’
In Lelystad is bijna anderhalf uur
getraind. De sfeer is uitgelaten. De
aspirant-trainers moeten hun honden
mooi laten zitten, als een kangoeroe.
M. briest. ‘Slavernij is toch afgeschaft?’ Hij streelt zijn pup. ‘Het is
geen circusdier. Hij mag toch gewoon

Broek in de was
‘Hij heeft twee keer tegen mij
geplast Broek in de was.’
Hart vol liefde
Ik vind het het mooiste als hij
mij in de ogen kijkt, hij straalt
zijn liefde en vertrouwen uit. Hij
wil mij steeds vaker een poot
geven. Rocky en ik hebben van
elkaar geleerd dat wij misschien
wel groot, stoer en sterk zijn,
maar we hebben een hart vol
liefde!’

een hond zijn, of niet dan? Hè? Mag
jij niet gewoon een hond zijn?’
De laatste oefening is rustiger. De
trainers borstelen, en raken voorzichtig het tandvlees aan – alles zodat de
hond er vertrouwd mee raakt, voor
als-ie bijvoorbeeld naar de dierenarts
moet. Vanaf het voetbalveld komt
uitbundig geschreeuw. ‘Jááá! Jááá!
Jááááá!’ Daar mogen trainer en hond
een rondje rennen. Het laatste voor
vandaag.
M. ligt inmiddels op het asfalt,
naast zijn pup. Hij drukt zich half omhoog. Binnenkort komt hij vrij – dan
hoopt hij Mikey, als het even kan, mee
naar huis te nemen. Hij weet al wat
ze gaan doen: samen rennen. Joggen.
Zijn hond, dat moet een beest worden: een kanjer. Voertjes vallen op de
grond. En hij kroelt het dier. ↙
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De code
van succes
Om een voorschot ter nemen op hun toekomst in het veld, richtten
twee ICT-studenten BIT students op, een bedrijfje dat innovaties
voor techbedrijven levert. Voor ambitieuze studenten de mogelijkheid
om te programmeren voor een groot bedrijf.
tekst Lennart Bolwijn foto’s Mats van Soolingen
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S

oftware Engineering op de HvA is ‘geschiedenisles’,
vinden Dennis Berkhof (26) en Marco van der Werf (28)
van BIT Students. ‘Het is voor de HvA onmogelijk
om ieder jaar een relevant curriculum aan te bieden, de
ontwikkelingen in de ICT gaan simpelweg te snel om bij
te benen. De ene programmeertaal na de andere ziet
het licht, en als je daar als ICT’er niet leert om daar in de
praktijk mee te werken, heb je er weinig aan dat je op de
HvA hebt geleerd om met "traditionele software" als Java
te werken,’ meent Dennis. Daarom richtten hij en Marco
BIT Students op, een non-profit die studenten de kans
geeft om voor bedrijven aan ICT-projecten te werken.
Dennis studeert zelf Software Engineering en startte
een paar jaar geleden ook SIT op, de studievereniging
van de ICT-studies op de HvA. Op de hogeschool zag hij
dat veel studenten zich zaten te vervelen: ‘Wij krijgen les
van docenten die tien jaar geleden voor het laatst in het
veld werkten. Dat is een groot gat met de programmeerrealiteit van nu. In de tech-scene gaat alles zo snel, ik
word er zelf ook weleens gek van. Ik heb nu zelf al een
tijdje niet meer geprogrammeerd en bij veel talen en
codes is er alweer van alles
veranderd.’ Begin 2016 kreeg
Dennis een berichtje van
Marco, met de vraag of hij
na wilde denken over een
bedrijfje voor ICT-studenten. Ze begonnen met een
handvol geïnteresseerden en
al snel bleken meer studenten
te porren voor een bijbaan in de ICT. Anderhalf jaar later
gaat het goed met BIT Students. Vijfendertig studenten
werken in de Startup Village en er zijn al websites en apps
gemaakt voor bedrijven als Marktplaats, Spotify en De
Correspondent. Marco: ‘Je kan ook wel bij de Albert Heijn
blijven werken of websites maken voor de bakker om de
hoek, maar hier zit veel meer uitdaging in.’

Linkerpagina en hierboven links: Marco van der Werf

voor over hebben om ze uit te proberen, maar misschien
wel tienduizend. Wij kunnen aanbieden om dat goedkoop
uit te voeren.’ Dennis: ‘We hadden een grappige tool
gebouwd voor Marktplaats, waarmee ze kunnen zien
wanneer hun advertenties viral gaan op sociale media.
Dat gebeurt weleens als Daley Blind of Sven Kramer te
koop wordt aangeboden. Dan willen ze weten wat werkt
en wanneer dat precies gebeurt. Ja, uiteindelijk draait het
er gewoon om dat zoveel mogelijk mensen op je website terechtkomen.’

‘Op de hogeschool
zag Dennis dat veel
studenten zich zaten
te vervelen’

Goedkoop
Omdat BIT Students niet wil concurreren met andere
ICT-bedrijven om de grootste projecten, werken ze aan
zogeheten jumpstarts. Marco legt uit wat dat zijn: ‘Als
er bij bedrijven honderd ideeën zijn, worden er misschien
twee echt uitgevoerd. Dan blijven er nog achtennegentig
projecten over waar bedrijven geen honderdduizend euro

Zolderkamertje

Marco studeerde journalistiek en Computer Science in
Utrecht. Hij is wat milder over
de HvA dan Dennis: ‘Kijk, wij
zijn geen fuck you naar de
HvA. Voor negentig procent
van de studenten is het harstikke goed wat ze op de HvA
leren. We zijn er in Nederland heel goed in om studenten
die vieren halen zessen te laten halen. Maar waar we niet
zo goed in zijn, is het laten excelleren van de besten. Je
hebt hier studenten die al vanaf hun tiende programmeren en op hun zolderkamertje moeilijkere dingen doen
dan de logge, ouderwetse systemen waarin zij op de HvA
leren programmeren. Ik denk dat de scholen achterlopen
in hoe ze met deze mensen om moeten gaan.’
Volgens Marco is het een misvatting om van de talentvolste studenten te verwachten dat zij tienen halen
en honours-programma’s gaan doen. Deze jonge mensen
sukkelen in slaap in de schoolbanken, het werkt beter om
ze wat verantwoordelijkheid te geven. ‘Het is belangrijk om die jongens waarbij programmeren een tweede
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natuur is, te leren professioneel met klanten en andere
ondernemers om te gaan. Binnenkort komt de man langs
die het eerste prototype van Uber heeft ontworpen en
software engineers van
Uber aanstuurt, om onze
studenten te coachen.
En nog iemand die dat
komt doen, is heel lang
hoofd design van Facebook geweest. Gewoon de
designlead van Facebook.
Het is waanzinnig dat wij
daarvan mogen leren.’
Op hun beurt is het voor de BIT’ers natuurlijk leuk om
te zien dat hun inspanningen niet alleen worden beloond
met een cijfer, maar dat hun technologie echt gebruikt
wordt. Zo heeft BIT’er Sijmen Schoon (20), derdejaars student Informatica (UvA), met een paar anderen de technologische basis gelegd voor een filmpje dat Samsung
de week voor Valentijnsdag op Facebook plaatste. In het
filmpje buigen drie giechelende mannen of vrouwen zich
over een telefoon met een geopende dating-app, teksten
zeggend als ‘Wat een lekker ding’. Aan het einde van het
filmpje ziet de kijker van het filmpje dat de drie geïnteresseerden zich vergapen aan zijn/haar eigen facebookfoto.
Een nogal vleierig spotje voor de eenzame singles rond
Valentijnsdag, maar ook erg grappig. Belangrijker is het
aantal keer dat het filmpje is bekeken: zestig miljoen.

langskomen bij het eten is het rustig, veel mensen zijn
nog op vakantie. ‘Genoeg rijst voor een klein dorp’, zegt
een van de studenten als hij een zilverkleurige schaal
omhoog houdt. Een ding dat opvalt is dat er alleen maar
mannen zijn. ‘Vrouwen zijn er wel hoor,’ zegt Marco,
‘maar het zijn er maar drie en ze zijn er vandaag niet.’
‘Er zitten heel weinig vrouwen in mijn klas,’ zegt een van
de jongens.
Naast studenten Software Engineering werken er ook
studenten Communicatie & Multimedia Design (HvA),
Computer Science, Artificial Intelligence, Informatica en
Machine Learning (UvA). Van der Werf: Iedereen heeft
zijn eigen specialisme, maar samen kun je hele grote opdrachten aan. Iedereen kan elkaar helpen met programmeren, want als iemand er niet achter kan komen waar
hij een fout heeft gemaakt, is er altijd wel iemand die die
fout eerder heeft gemaakt.’ Niet alle studenten vinden
de curricula op de HvA en de UvA statig en onbuigzaam,
en daarom ‘geschiedenisles’. Vooral de UvA-studenten
vertellen dat zij BIT Students voornamelijk zien als ‘aanvulling op hun opleiding’. ‘School is geschiedenisles? Dat is
echt zo’n Dennis-en-Marco-quote’, zegt een van de studenten. Iedereen grinnikt,
inclusief Marco.
Maar student Software
Engineering Lars Kuijlenburg (19) uit Mijdrecht is
het wel redelijk met Dennis
en Marco eens. Hij vindt
dat er nog teveel met Java
wordt gewerkt, ouderwetse software die weliswaar gebruikt wordt door banken
en bedrijven, maar waar studenten in de toekomst niet
veel meer mee in aanraking zullen komen. ‘Ik snap echt
niet dat webdevelopment niet in het basiscurriculum zit,
maar alleen in een aparte minor. Iedereen wil webdevelopment tegenwoordig.’
Albert Sikkema, de opleidingsmanager HBO-ICT op de
HvA, is enthousiast over het initiatief van BIT Students.

‘Je hebt hier
studenten die al
vanaf hun tiende
programmeren’

Studentikoos
Hoewel BIT Students een serieus bedrijfje is met serieuze klanten, is het duidelijk studentikoos. Kratten bier
in de container op StartupVillage, zo nu en dan een
game-avondje en elke maandag samen eten. Als we
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‘Studenten die betaald worden om aan echte ICT-opdrachten te werken, dat is natuurlijk ultiem praktijkonderwijs. Ik kan me ook wel voorstellen dat sommige
studenten wat meer uitdaging verlangen. Wij richten ons
als opleiding toch op het aanbieden van een sterke basis,
studenten goed leren programmeren. En dat is ook wat
het bedrijfsleven ons vertelt: “Geef ze een goede basis,
dan leren wij ze die specialismen wel.” En vergis je niet,
BIT Students zit wel heel erg aan die webkant en er is natuurlijk nog veel meer aan de hand in de ICT-sector dan
webontwikkeling. Denk bijvoorbeeld maar aan de beveiliging van al die data die het web over gestuurd worden.
Maar als studenten kritiek hebben en de opleiding willen
verbeteren, gaan wij dat gesprek natuurlijk graag met ze
aan. Daar staan we altijd voor open.’

Verouderd
De HvA heeft wel degelijk in de gaten dat het ICT-onderwijs aan vernieuwing toe is. In 2018 gaat de Digital
Society School (DSS) van start, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Amsterdam, de HvA, UvA, VU
en het bedrijfsleven. De DSS moet ‘toekomstbestendig’
onderwijs aanbieden en
studenten uit verschillende
disciplines laten samenwerken met ontwikkelaars,
ontwerpers en onderzoekers. Geleyn Meijer,
DSS-initiatiefnemer en
decaan van de Faculteit
Digitale Media en Creatieve Industrie zei in een interview met het Financieele
Dagblad : ‘Het onderwijs smacht naar vernieuwing. Het

moet wendbaarder, sneller en het moet ook veel minder
lineair worden aangeboden.’ Hiermee doelt Meijer op de
(voor ICT-onderwijs) verouderde relatie tussen docent
en student, waarbij de een doceert en de ander luistert
en stof in zich opneemt. Niet efficiënt in een tijd waarin
studenten zichzelf alles
kunnen aanleren op het internet.
Marco knikt: ‘Daar hebben we zeker van gehoord.
Het lijkt me een heel goed
idee. Dennis: ‘In Parijs
heeft een filantropische
miljonair zelf zo’n school
opgezet. Er zijn geen klassieke docenten, alle studenten
coachen elkaar. Dat is de toekomst.’ ↙

‘Binnenkort komt de man
die het prototype van Uber
heeft ontworpen onze
studenten coachen’

Hoe werkt
programmeren?
In de basis bestaat computertaal
uit alleen maar enen en nullen.
Omdat het een onbegrijpelijke warboel wordt als iedereen
daarmee computerprogramma’s
zou schrijven, zijn er programmeertalen ontworpen die deze
data vertalen naar code die voor
mensen makkelijker leesbaar is.
Een rijtje enen en nullen dat afbeeldingen vertegenwoordigt is in
een programmeertaal bijvoorbeeld

te vertalen als [data_pictures]. Het
nut hiervan is dat bepaalde data
zo eenvoudig mogelijk gevonden
en gecommuniceerd kunnen
worden. Lars: Ik leg programmeren
altijd uit als een groot magazijn. Je
hebt de frontend, dat is wat jij als
gebruiker ziet: de voorkant, waar
je bij de bedrijfsleider iets uit het
magazijn kan opvragen. Die kijkt
vervolgens op zijn plattegrond
waar het ligt en het gaat halen.
Dat ophaalproces is eigenlijk
het meeste werk en noemen we
backend.’ Binnen programmeertalen wordt gebruik gemaakt

van verschillende frameworks,
die constant veranderen omdat
programmeurs manieren vinden
om de taal gebruiksvriendelijker
en makkelijker te maken. Omdat
een heleboel codes met elkaar
verstrengeld zijn en gebruik maken
van elkaars variabelen, loopt het
nogal snel vast als er één verandering onopgemerkt is gebleven.
Lars: ‘Zie het als een draaiboek van
een toneelstuk waarin elke dag één
zin verandert. Als jij de verandering
niet hebt meegekregen en gewoon
je tekst opzegt, klopt er al snel niks
meer van de scène.’

INGEZONDEN MEDEDELING

ECHTE STUDENTEN
STRIJDEN MEE
De ASVA studentenunie is de vakbond van alle
Amsterdamse studenten. Samen strijden we voor goed
onderwijs en goedkope studentenwoningen. Sluit je aan
en strijd mee, kijk op ASVA.NL
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ASIS
AYNAN
Beyoncé
B

ij mij in de straat verdwijnen steeds vaker en sneller kleine zelfstandigen
die spullen verkopen die het publiek inmiddels op het internet koopt. Ervoor in de plaats komen winkels die authenticiteit en een belevenis aanbieden, zoals vintagetassen, barbiers of latte macchiato in een milkshakeglas.
Ergens midden in de winkelstraat is een zaak die nog niet is omgevallen,
wat bijzonder is, want hij verkoopt tweedehands cd’s. Tegen de winkelruit
hangt een zwart-witposter van popicoon en zangeres Beyoncé.
Ik hoorde nog niet zo lang geleden op de radio na een nummer van
Beyoncé een gesprek met de auteur Anousha Nzume. Ze had het boek
Hallo witte mensen geschreven en zei na het muziekje dat witte mensen
niet naar Beyoncé mogen luisteren, omdat het geen witte cultuur is. De
schrijver van Hallo witte mensen vindt culturele toe-eigening niet gepast.
Culturele toe-eigening
betekent elementen uit
andere culturen in de
eigen cultuur gebruiken.
Hoe bizar en ongerieflijk haar standpunt
ook klonk, het gesprek
was het spannendste dat ik dit jaar op
de radio hoorde. Ik ben sowieso gecharmeerd van echte gesprekken over
diversiteit in de polder, want die zijn er te weinig. Ze verzanden meestal in
een moeras van drek en bagger.
Ik ben zwart noch wit, maar bruin, en in de wintermaanden een soort
van geel. En ik weet niet of ik naar Beyoncé mag luisteren, maar dat is een
onnodige vraag, want ik luister sowieso niet graag naar het voormalige
Destiny’s Child-lid. In 2009 trad Beyoncé een halfuurtje op voor de toenmalige leider van Libië, Khadafi. Ze kreeg van de dictator, die gruwelijk aan
zijn einde kwam, twee miljoen dollar. Een paar jaar later stond Beyoncé
voor letters van wit neonlicht, die het woord Feminist vormden. Feminisme
beoogt een gelijke behandeling tussen man en vrouw, maar de zangeres
begrijpt die ideologie niet en haar miljoenen fans kan het blijkbaar weinig
schelen.
Ik hoop dat die tweehandscd-zaak nog lang mag bestaan, maar de
poster van Beyoncé mag van mij verdwijnen. ↙

Ik weet niet of ik naar Beyoncé
mag luisteren
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Kamervragen
ROSIE ZHENG (20)
KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE
EN PSYCHOLOGIE (UvA)
Kamer 30m2 op de derde verdieping van een
pand aan de Linnaeusparkweg
Huur € 597,- inclusief
Woont hier sinds juni 2016
Huisgenoten 2
Voordeel ‘De prachtige fontein voor de deur’
Nadeel ‘De trappen’

‘D

eze enorme bank heeft een lang verhaal.
Ik was een vriendin aan het helpen een
bank uit haar huis te tillen toen een man in een
busje naast ons stopte. Of ze nog een nieuwe
bank nodig had. Hij bleek te werken voor een
bedrijf dat af en toe banken moest lozen die
nog in prima staat waren. Grappend zei ik toen
dat ik ook wel een bank wilde, ik dacht aan een
kleine hoekbank voor onder mijn hoogslaper. Ik
mocht hem e-mailen en paar weken later kwam
hij hiermee aanzetten. Hij heeft hem zelfs via
het raam naar boven getakeld. De gitaar heb
ik gekocht omdat ik samen met een vriend het
plan had heel goed te worden. We zouden elke
dag gaan oefenen. Hij heeft dat ook gedaan,
en is nu heel goed geworden. Ik niet. Op mijn
wereldkaart zijn vooral veel Europese landen
opengekrast, maar dat hele continent is zo klein
vergeleken bij China. Toen ik 3,5 was ben ik vanuit China naar Nederland verhuisd. Mijn nichten
en neven die hier toen al waren, hadden nog
nauwelijks baantjes, en al helemaal niet goed
betaald. Toch hebben ze met zijn allen voor mij
een grote Winnie de Poeh gekocht. Hij was toen
bijna even groot al ik zelf. Voor mijn verjaardag
heb ik van een vriendin een fotolijst gekregen in
de vorm van mijn instagrampagina, maar dan
met allemaal mooie herinneringen. De andere
poster is van jaarclub bij de A.S.V./A.V.S.V, maar
daar zit ik niet meer in omdat het met twee
studies te druk heb. De kleine barbecue op mijn
schoorsteenmantel heb ik van mijn vrienden
gekregen omdat we altijd wilden barbecueën,
maar het niet deden omdat we er geen hadden.
Uiteindelijk hebben we hem alsnog nul keer
gebruikt. Typisch. ↙

tekst Eva Hofman foto Martijn Gijsbertsen
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‘We zouden elke dag
gaan oefenen’
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BEUKENDE
Vrouwenrugby wint aan populariteit, ook
onder studenten. Maar het blijft een sport
voor vrouwen met ballen. ‘Ik brak
afgelopen jaar mijn sleutelbeen.’
tekst Hannah Hamans
foto's Bram Belloni

‘I

k kreeg een keer een voet in mijn
gezicht. Toen had ik een blauw
oog en een dikke neus. En ik
brak afgelopen jaar mijn sleutelbeen,
maar dat kwam door dom gedrag
van de tegenstander,’ zegt Esther
Koekchoven (21), student media,
informatie & communicatie aan de
HvA. Ze speelt in het damesrugbyteam van de Amsterdamse Atletiek
Club Rugby (AAC). ‘Mensen vragen
soms: huh, speel jij rugby?’, zegt
Esther. ‘Omdat ik redelijk fijn ben.’
Ze is één meter zestig en heeft een
tengere bouw. Het is een misvatting
dat je voor rugby groot en sterk moet
zijn. ‘Er is voor iedereen een positie op
het veld. Of je nu klein of groot bent.’
Het damesteam traint voor de
eerste wedstrijd van het seizoen tegen Leeuwarden. Vijftien vrouwen in
korte sportbroeken rennen bezweet
en met rood aangelopen hoofden op
een kunstgrasveld in Nieuw-West.
Eén rent met de bal in haar armen
en de andere vrouwen proberen haar
die te ontnemen. Ze grijpen mis. Een
vrouw gaat op de grond liggen en
drukt drie keer op. ‘Ze maakte de
tackle niet,’ legt trainer Barry Vliek
(34) uit. ‘Degene die de bal heeft

moet je tackelen. Doe je dat niet,
moet je voor straf opdrukken.’

Studenten gezocht
Een deel van het damesrugbyteam
van AAC is student. ‘Er zijn te weinig
vrouwelijke studenten die rugby spelen,’ zegt Esther. ‘Maar iedereen voelt
zich student,’ grapt tandheelkundestudent Segou Jonker (23). ‘Een deel
studeert, een deel is ex-student en
een paar hebben nooit gestudeerd,’
aldus Esther. ‘De leeftijd loopt uiteen
van 18 tot 35.’
De sport is uitermate geschikt
voor studenten. Andere sporten
leggen soms een alcoholverbod op
wanneer ze in de eredivisie spelen.
Voor dit team geldt dat niet. ‘Als we
zondag een belangrijke wedstrijd
hebben, gaan we dag daarvoor niet
uit, maar na de wedstrijd is er een
barbecue en gaan we zuipen,’ zegt
Esther. ‘Er is ook de woman of the
match.’ De vrouw die volgens de
captain het best gespeeld heeft. ‘Als
je die wint moet je een adje trekken.’
Op donderdag borrelen ze na de
training en het team organiseert vele
uitjes, zoals stadswandelingen en
grote rugbywedstrijden kijken.
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VROUWEN

‘ALS JE
NIET TACKELT
MOET JE VOOR
STRAF OPDRUKKEN’
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Waarom wil het team meer studenten werven? ‘Ze hebben de ideale
leeftijd. Fysiek ben je beter in vorm
dan in de puberteit. En studenten
hebben vaak tijd en interesse om
een nieuwe sport te leren. Voor de
vrouwen die niet meteen in het eerste team willen, is er ook een tweede
team. Je moet fysiek nog steeds in
orde zijn, maar je bent vooral beginnend rugbyer.’
De vrouwen hebben elkaar met de
armen vast, gebukt met de hoofden
naar beneden. Twee groepen van
acht duwen tegen elkaar. De bal is ergens tussen de groep speelsters. ‘Dit
is de scrum,’ zegt Sophie Peeters (21),
student Aviation Logistics aan de
HvA. Eén van de vrouwen heeft een
soort mutsje op. ‘Dat is een scrumcap, zodat je geen bloemkooloren
krijgt.’ Door het geworstel om de bal
kun je tijdens de scrum klappen tegen
je oren oplopen, en als je kraakbeen
breekt vervormen je oren. Na de
scrum gaan de vrouwen door naar de
volgende oefening: de line-out. Wanneer de bal uit is, is dit een manier
om het spel opnieuw te beginnen.
Twee vrouwen houden rechtenstudent Julia Verhoeven (23) anderhalve
meter boven de grond. Ze balanceert
gevaarlijk, maar vangt de bal.

Ruig spelletje
Volgens trainer Sascha Werlich (haar
leeftijd houdt ze liever geheim) is
rugby voor vrouwen in opmars. ‘Vrouwensporten zijn in het algemeen aan
het groeien. Kijk bijvoorbeeld naar het
vrouwenvoetbal. Omdat rugby het afgelopen jaar voor het eerst een olympische sport was, wordt het sowieso
populairder.’ In 2015 steeg ten tijde
van de het wereldkampioenschap
het aantal leden van rugbyclubs met
zeventien procent. Daarnaast houdt
Amsterdam volgend jaar het WK gay
rugby. Maar voor vrouwen zijn er nog
niet zoveel teams. Zo is het tweede
team van AAC gecombineerd met
de vrouwen van de Utrechtse Rugby

Club. In Nederland spelen zeshonderd
vrouwen van achttien jaar of ouder
rugby. ‘Eerst doen de meiden mee
met de jongens, tot ze 12 zijn, en dan
komen ze in een apart vrouwenteam,’
aldus Sascha. Student geneeskunde
Marleen Zethof (23) is bijvoorbeeld
op die manier begonnen. ‘Ik begon
bij de jongens. Ik had dezelfde positie
als mijn broertje. Dan was het een
wedstrijd wie er in de basisopstelling
mocht.’
‘In het spel zit er verschil tussen
mannen en vrouwen,’ zegt Esther.

‘DE WOMAN
OF THE
MATCH
MOET
EEN ADJE
TREKKEN’
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Kampioen

‘Mannen hebben meer kracht in
hun lichaam en dus is vrouwenrugby
anders. Maar we spelen niet lief.’ Dat
is te zien. Bastiënne Onk (18), student
Sport en Beweging aan het ROC
Amsterdam, wijst op een blauwe plek
van tien centimeter op haar linker bovenarm. ‘Deze is van het grijpen. Die
andere zijn van het tackelen. Als je op
de grond ligt staan mensen op je.’
Wat voor karaktereigenschappen
moet je als rugbyster bezitten? ‘Er is
hier een bepaalde sfeer: geen gezeik.
Je zegt waar het op staat,’ zegt Esther.

‘Je moet pit hebben: niet zeuren en
doorgaan. Het is een ruige sport en
een paar duwtjes moeten je niet
afschrikken. Als het vriest en je staat
te rillen op je benen zeggen we: “Kou is
een emotie”.’ Maar de coaches houden
ongelukken goed in de gaten. ‘Als je
een tik tegen je hoofd krijgt, moet
je meteen platliggen. Het kan een
hersenschudding zijn,’ zegt Esther. De
sport is blessuregevoelig. Aan de andere kant; zijn niet veel sporten dat?’
Sophie weet in ieder geval dat
rugby haar sport is. ‘Hiervoor heb ik
hockey en tennis gespeeld, maar met
rugby kan je lekker beuken. Daarom
is het te gek. Ik kan echt stoom afblazen.’ Even heeft ze wel getwijfeld
over de sport: ‘Ik dacht: is rugby niet
te ruig voor me? Maar het
is heel gecontroleerd. Je
tackelt niet zomaar wat.’
Bastiënne verhuisde zelfs
voor de sport van Winterswijk naar Amsterdam.
‘Eerst reisde ik iedere dag
3,5 uur van deur tot deur.
Maar ik vond rugby zo
gaaf dat ik hier ben komen
wonen.’ ↙

Vorig jaar is het damesrugbyteam van AAC
landskampioen geworden. Het team speelt in
de eredivisie: de hoogste
klasse. Er is ook nog een
tweede team bij AAC, dat
is samengesteld uit eigen
spelers uit het vrouwenteam van de Utrechtse
Rugby Club (URC). Enkele
vrouwen uit het eerste
team van AAC spelen ook
in het landelijke team.
Er zijn meerdere rugbyvarianten. Het damesrugbyteam van AAC speelt
in teams van vijftien tegen
vijftien en een wedstrijd
duurt twee keer veertig
minuten. Er bestaat ook
een andere variant: ‘rugby
sevens’, gespeeld in teams
van zeven. De wedstrijd
duurt dan twee keer
zeven minuten. Tijdens de
Olympische Spelen van
2016 werd rugby sevens
gespeeld. De Nederlandse dames speelden niet
mee, omdat zij tijdens
de kwalificaties werden
uitgeschakeld.
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Lyle Muns IS OPEN OVER ZIJN
HIVBESMETTING OMDAT HIJ EERLIJK WIL ZIJN, EN
EEN LANS WIL BREKEN VOOR VERGOEDING VAN
HET PREVENTIEVE GENEESMIDDEL PREP.
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‘Het stigma op hiv
is schadelijker dan
de ziekte zelf’
Het is al zijn derde coming-out: op zijn veertiende kwam hij uit de kast als homo,
op zijn negentiende als sekswerker en nu als hiv-positief. In plaats van zijn status
geheim te houden zoals veel anderen doen, besloot UvA-student Lyle Muns (23)
het met de wereld te delen in een filmpje. ‘Te veel mensen denken nog
steeds hetzelfde over hiv als twintig jaar geleden.’
tekst Carlijn Schepers
foto's Jan van Breda

‘I

k ben Lyle, ik studeer politicologie, ik werk bij de gemeenteraad
in Amsterdam en ik heb drie
maanden geleden te horen
gekregen dat ik hiv-positief
ben.’ Zo begint de video die
Lyle afgelopen juli op zijn
Facebookpagina postte. Hij
is al meer dan 28 duizend
keer bekeken. Hij wendde
de hashtag BePositive aan
om het gesprek over hiv los
te maken, vertelde hij. Aan de reacties
onder de post te zien, is dat al aardig gelukt. Terwijl buiten de eerste herfststorm

raast, zitten wij warm binnen in café De
Roeter. ‘Ik kom net terug uit Brazilië
en heb zo m’n eerste college weer, dus

een uurtje in zijn drukke schema vrij
kunnen maken. Want hij combineert dit
jaar een baan van 32 uur per week als
communicatiemedewerker
bij GroenLinks met het
tweede jaar van de bachelor
politicologie. En daarnaast
werkt hij ook nog steeds af
en toe als sekswerker.
Het is alweer vier jaar
geleden dat Lyle uit de kast
kwam als prostitué. Hij
had een ‘kutbaan’ als vakkenvuller bij
de Jumbo, maar dat verdiende lang niet
goed genoeg om al zijn reisplannen te

‘Je verliest mensen om je
heen, maar je krijgt een
community erbij’
ik moet nog even wennen,’ zegt Lyle
nadat hij een tomatensoep heeft besteld.
‘En ik moet nog ontbijten.’ Hij heeft
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bekostigen. Toen hij eenmaal de eerste
stap had gemaakt richting seks voor
geld, ontdekte hij een heel andere kant
van sekswerk. Zijn klanten hadden vaak
aangrijpende verhalen over hoe ze worstelden met seksualiteit. Al snel merkte
hij dat hij veel meer uit het werk kon
halen dan alleen geld.
Lyle zag de schoonheid van het vak
en het werd steeds meer een deel van
zijn identiteit. Maar toen hij besloot het
te delen met de wereld, bleek dat niet
iedereen er zo over dacht. Hij kreeg een
storm aan reacties over zich heen. ‘Ik
was destijds voorzitter van de landelijke
scholierenvakbond in België, dus mensen vonden dat ik een voorbeeldleerling
moest zijn. Bijklussen als sekswerker
kon echt niet. Vlaanderen is sowieso
een stuk preutser dan Nederland, maar
dat het zo breed werd uitgemeten had ik
niet verwacht.’

En toch koos je ervoor nu weer een
persoonlijk verhaal met de wereld
te delen; dat je hiv-positief bent.
‘Klopt. Want ondanks dat ik het
destijds anders had kunnen aanpakken, wist ik al wel: ik wil
alleen leven als ik mezelf
kan zijn. Ik ga niet verbergen wie ik ben. Wat is
een politicus waard als hij
niet zijn kiezer in de ogen
kan aankijken en eerlijk
is? Ik weet niet of ik ooit
de politiek in ga, maar mijn droom
is wel om in de politiek te werken en
eerlijkheid is daar een belangrijk onderdeel van. Nu weten mensen in ieder
geval wat ze aan me hebben.’

Toch lijkt het me eng zoiets
persoonlijks in een filmpje te
vertellen.
‘Deze keer kon ik me er beter op
voorbereiden dan toen ik uit de kast
kwam als sekswerker. Op voorhand
heb ik er veel over gepraat met mensen.
Natuurlijk was het nog steeds best
eng. Mensen waarschuwden me altijd
al dat ik moest oppassen voor hiv en

‘Met medicijnen
wordt hiv
onoverdraagbaar’
nu had ik het. Ook verkondigde ik als
woordvoerder van Proud, de belangenvereniging voor sekswerkers, altijd
dat sekswerk niets te maken heeft met
soa’s. Ik was bang dat mensen zouden
denken: zie je wel.’

En was dat zo?
‘Ongetwijfeld. Ik kreeg sowieso veel
reacties. Opeens werd ik benaderd door
mensen die ook hiv-positief waren.
Soms kende ik ze al jaren. Ik merkte dat
veel jongens ermee zaten en het nooit
tegen iemand hadden durven vertellen.
Door mijn filmpje deelden ze nu hun
verhaal met mij. Dat was erg bijzonder.’

Waren de reacties alleen
positief?
‘Het grootste deel wel, maar
er waren ook mensen die
zeiden dat ik hiv bagatelliseerde. “Je bent heel vrolijk,
maar het is toch eigenlijk
een heel erge ziekte?” En er zullen vast
mensen zijn die op me zijn afgeknapt.
Die het vies en eng vinden. Maar dat
hou je toch als je uit de kast komt met
iets controversieels. Je verliest dan
mensen om je heen, maar je krijgt er
een community voor terug. En voor iedereen die tot een minderheid behoort
is het fijn om een veilige omgeving te
hebben met anderen die weten wat je
doormaakt.’

Wat was je doel met het filmpje?
‘Toen ik als sekswerker uit de kast
kwam, was dat echt iets wat eruit moest.
Het was een bevrijdende ervaring. Nu
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geleden. Dat komt denk ik door onwetendheid. Dus als ze na mijn filmpje
iets nieuws hebben geleerd, dan is dat
een deel van het effect dat ik wilde
bereiken.’

Wat wilde je er dan nog meer mee
bereiken?
‘Het stigma op hiv veranderen. Het is
toch ironisch dat je een ziekte krijgt die
zelf niet echt een probleem is – je kan
gezond leven als ieder ander – maar dat
je vervolgens vooral last hebt van de manier waarop de samenleving ermee omgaat? Het stigma op hiv is schadelijker
dan de ziekte zelf. Vooral het idee dat het
iemands eigen schuld is, speelt daarin
een grote rol. Terwijl de meeste mensen
wel eens zonder condoom seks hebben
gehad. Er zijn toch ook heterokoppels
die abortus laten plegen? We weten
allemaal dat we niet te veel verschillende
seksuele contacten mogen hebben, geen
drugs moeten gebruiken tijdens seks,
altijd een condoom bij ons moeten hebben, de pil consequent moeten nemen et
cetera. Maar dit is de theorie van seksualiteit. Als je met een leuke jongen in bed
had ik ook een ander doel:
misverstanden en het taboe
op hiv uit de wereld helpen.
Toen ik hoorde dat ik hiv
had, wist ik eigenlijk meteen dat er een moment zou
komen dat ik het iedereen
zou vertellen.’

Wat is het grootste misverstand
over hiv?
‘Bijna niemand weet dat als je hiv
hebt en elke dag een medicijn slikt de
ziekte ondetecteerbaar wordt. Je kunt
de hiv dan niet overdragen, zelfs al heb
je elke dag van je leven seks zonder
condoom. Mensen met hiv hebben
dezelfde levensverwachting als iedereen
en meestal geen last van bijwerkingen
van de medicijnen. Dit soort medische
ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, maar te veel mensen denken nog
steeds hetzelfde over hiv als twintig jaar

‘Op een bizarre manier
heeft hiv me ook
iets positiefs gebracht’
ligt, in de heat of the moment en je wil je
erg intiem voelen, dan kan de praktijk
wel eens afwijken van de theorie. Zoals
bij zoveel mensen. Meestal gebeurt er
dan niets, maar je kan net een keer pech
hebben en hiv krijgen. Maar om diegene
dan zijn hele leven met een vingertje na
te wijzen, vind ik niet kloppen.’

In je video vergelijk je het met
andere ziektes waar mensen zelf
invloed op hebben.
‘Inderdaad, want als we het hebben
over aandoeningen die voortkomen
uit eetgedrag, een manier van leven of
hoeveel we bewegen – zoals bepaalde

soorten kanker of een burn-out – dan
hebben we wel medelijden met iemand.
Waarom vinden we dat dan zo ingewikkeld bij iemand met hiv? Ik denk
dat dat komt doordat het via seks wordt
overgedragen. En als iets met seks te
maken heeft vinden we het nog steeds
ingewikkeld en is het een taboe. Op die
dubbele standaard wilde ik wijzen.’

Merk je zelf dat mensen nu anders
met je omgaan?
‘Ik was er vooraf al bang voor; ik merk
dat minder jongens met me willen
afspreken. Ik zet in mijn profiel op
datingapps dat ik hiv heb. Maar gek
genoeg zorgt dat tegelijkertijd voor
contact met mensen die het dapper van
me vinden of zelf ook hiv hebben en
daarom juist willen afspreken. Dat is
bijzonder, omdat het toch een bepaalde
band schept als je hetzelfde meemaakt.
Ook kreeg ik opeens lieve berichtjes
van klanten die ik al een tijd niet had
gezien om weer eens af te spreken.’

Hoe kwam je erachter dat je hivpositief bent?
‘Afgelopen februari werd
ik ineens heel ziek. Ik kon
bijna niet meer bewegen,
was heel slap, kon mijn bed
niet uit en had hoge koorts
en buikpijn. Nu ben ik
wel eens ziek, maar nooit
meer dan twee dagen. Dit
duurde langer en dat vond ik raar, dus
bezocht ik de huisarts. Ik had geen
idee wat het was en dacht zeker niet
aan hiv. Misschien een burn-out? Ik
was immers net die week begonnen
met fulltime werken én studeren en ik
maakte me van te voren al zorgen of
dat wel goed zou gaan. Maar de dokter
vertelde me dat ik misschien een acute
hiv-infectie had. Ze weet van mijn
werk en seksualiteit en blijkbaar had ik
typische symptomen.’

Wat dacht je toen: shit, dat zou
kunnen?
‘Ik had inderdaad soms seks zonder
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condoom en wist van de risico’s. Ik
liet me sowieso om de drie maanden
testen op hiv. Maar dat had ik de maand
ervoor nog gedaan en toen was het negatief. Eigenlijk geloofde ik ook niet dat
ik echt hiv zou hebben. Maar dat was
iets psychologisch, niet iets rationeels.’

we samen een geheim hadden dat ons
kwetsbaar maakte.’

Maar het is in ieder geval niet
tijdens je sekswerk gebeurd?
‘Ik werk sowieso niet meer zoveel als
sekswerker, maar dan ben ik absoluut
heel consequent in het gebruiken van
condooms. Die keren dat ik condoomloze seks had waren in mijn privéleven
en vaak voelde ik me dan achteraf heel
schuldig en slecht over mezelf. Ook
was ik erg bang. Die angst is nu weg,
want ik heb toch al hiv. Op een bizarre
manier heeft het me dus ook iets positiefs gebracht. Het is heel tegenstrijdig:
de hiv bevrijdde me van mijn angst
de ziekte te krijgen, maar ik moet ook
voor altijd leven met iets wat ik niet wil
hebben.’

Wat ging er door je hoofd toen je
hoorde dat het toch zo was?
‘Het was heel moeilijk natuurlijk. Er
werd bloed afgenomen voor een sneltest, ik hoorde het na een paar uur al.
Gelukkig wist ik al veel over hiv doordat
ik actie voerde voor Prep – een preventiepil die je kunt slikken om geen hiv
te krijgen. Daardoor viel ik niet meteen
in een zwart gat, zoals bij veel andere
jongens wel gebeurt. Gelukkig was de
zorg ook heel goed en werd ik meteen
gerustgesteld. Eigenlijk begon het
verwerkingsproces pas daarna. Ik ben
nog steeds bezig het een plekje te geven.
Traumatisch is een groot woord, maar
het is wel een impactvolle ervaring in
mijn leven, dus de verwerking gaat met
ups en downs. Het is fijn dat ik er door
mijn openheid nu veel over kan praten
en daar heb ik natuurlijk ook zelf om
gevraagd. Maar soms wil ik ook gewoon
mens zijn en op dezelfde manier van
seks, liefde en relaties kunnen genieten
als een ander. Zonder dat je van alles
moet uitleggen of je moet verantwoorden.’
Weet je van wie je het hebt gekregen?
‘Nee, maar er zijn wel mensen waarvan
ik denk dat ik het zou kunnen hebben.’

Denk je dat diegene het zelf wist?
‘De jongens met wie ik de periode ervoor
seks zonder condoom heb gehad, hebben
zich laten testen en zeggen het niet te hebben, dus tenzij ze niet eerlijk zijn… Maar
het maakt ook niet uit. We hebben allebei
een keuze gemaakt. Het is niet de fout
van de ander, ik ben op niemand boos.’

Hoe was het om aan je bedpartners
te vertellen dat je hiv had?

Om meer hiv-infecties te voorkomen
pleit je voor het vergoeden van
hiv-preventiemiddel Prep.

LYLE MUNS
1994 Geboren in Maastricht,
Limburg
2011-2012 Bestuurslid Jong Groen
2012-nu Sekswerker
2012-2013 Voorzitter Vlaamse
Scholierenkoepel
2014-2015 Voorzitter Dwars
Amsterdam, de jongerentak van
GroenLinks
2014-nu Bachelor politicologie,
UvA
2015 Woordvoerder Proud
2015-2016 Voorzitter Dwars
2016-nu Voorlichter COC
Amsterdam
2017-nu Communicatiemedewerker GroenLinks

‘Heel vervelend. Op dat moment ben jij
de enige die weet dat die persoon misschien hiv heeft. Op een rare manier
creëerde dat ook weer een band, omdat

‘Ik vind het bizar dat het middel
dat in Nederland zo’n driehonderd
hiv-infecties per jaar kan voorkomen nog niet wordt vergoed door de
zorgverzekering. Nu kost het 550 euro
per maand, dat is niet te betalen. Dus
halen sommigen het uit landen als
Thailand. Maar bij het gebruik van
Prep is medische screening belangrijk,
om bijvoorbeeld de nierfunctie in de
gaten te houden. Nu lopen zij onnodige
risico’s. Bovendien ken ik mannen die
zo bang zijn voor hiv dat ze zelfs geen
seks durven te hebben met condoom.
Voor hetero’s is het grootste probleem
van seks zonder condoom ongewenste
zwangerschap en zij hebben de pil
en kunnen eventueel abortus plegen.
Voor homo’s is hiv het grootste risico,
dus voor hen moet de overheid Prep
vergoeden. Als ik was toegelaten tot
het eerste onderzoek met Prep in
Amsterdam, had ik nu geen hiv gehad.
Ironisch genoeg kreeg ik een maand na
mijn infectie alsnog een uitnodiging
mee te doen. Maar ja, toen was het al
te laat.’ ↙
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LINDA VAN
DER POL
De post-Erasmiaanse erecode
N

og altijd loop ik mensen tegen het lijf die ik sinds mijn terugkeer uit Estland nog
niet eerder zag. Steeds als zij vragen hoe lang ik alweer in Nederland ben, zeg ik:
‘Och, pas net, ’t is nog onwennig.’
Socialmediatechnisch klopt dat ook. Ik ben lang doorgegaan met het posten van
selfies aan de Oostzee en tweets die zogenaamd vanuit m’n doorreisland Polen kwamen – hashtag tbt gemakshalve achterwege latend.
Zo kan thuiskomen heel lang duren.
Geheel volgens etiquette zeg ik dat híer in ieder geval niets veranderd is, alles
ligt er nog precies zo bij als zeven maanden geleden. Mijn gespreksgenoot vraagt
zich dan natuurlijk af of hij soms heeft stilgestaan en feart wat hij dan allemaal out
heeft gemist.
Omdat ik de beroerdste niet ben dis ik al mijn avonturen op – alles wat ik uit de
tweede hand heb vertel ik bovendien in de ik-vorm. Zelf was ik in het buitenland zowat dezelfde saaie kip als thuis,
ik tikte mijn stukjes en ging relatief op tijd naar bed, maar dat
hoeven zij niet te weten. Iedere
uitwisseling is groots en meeslepend, een spektakelstuk zonder
adempauzes.
Ik ken iemand die drie maanden in Münster zat en haast
ieder weekend de 67 kilometer
naar huis reed. Hij beweert al
drie jaar lang bij hoog en laag dat hij in Duitsland een ander mens werd. Daarom
roep ik even hard dat ik, naast beerpongbekers en zwarte ooievaars ook vele culturen en mezelf ben tegengekomen.
Tot slot, dit is een toevalligheid, zijn wij uitwisselingsstudenten allemaal naar
de beste plek geweest. We leerden er wat er precies zo fijn is aan Nederland, zeker,
maar ook dat er meer lieve steden zijn dan Amsterdam – en die van ons is wel
het allerliefst.
Teruggrijpen op onze stad en ons tweede land doen we daarom te pas en te
onpas, iedereen moet er immers de charme van inzien. Dus als iemand mij zegt:
‘Regen, kou, storm en dan weer warm, ik weet niet hoe ik me deze oktoberdagen
kleden moet,’ werp ik tegen: ‘In Estland is het tenminste altijd koud en nat, lekker
voorspelbaar.’ ↙

Alles wat ik uit
de tweede hand heb,
vertel ik in de ik-vorm

34

Objectief

FOLIA 04

Note to self: douchen
tekst Hannah Hamans

A

nsichtkaarten, doktersverklaringen en bierviltjes. Van alles blijft
achter tussen geretourneerde UB-boeken. Gemiddeld vinden de
medewerkers twee tot drie voorwerpen per week. De bibliothecarissen
hebben een kleine verzamelwoede en alles wat ze interessant achten,
plakken ze op een zuil in het magazijn. IJsbrand van Dijk en Peggy da
Graca, beiden werkzaam in de UB en bij Bijzondere Collecties, besloten
er een mini-expositie van te maken: ‘Van poëzie tot Pokemonkaart’. ‘Je
krijgt een beeld van degene die de boeken lenen,’ zegt Van Dijk. Zoals
het lijstje leefregels onder de titel ‘Onthoud dit!’ dat een anonieme lener
in een boek achterliet; met punten als ‘Slechte gewoontes doorbreken’
en ‘Douche begin vd dag’. Of een briefje uit 1909 van een arts aan zijn
patiënt, waarin hij haar maant veel melk te drinken, zich ‘krachtig te
voeden,’ en ‘in den loop van den dag’ wat rust te nemen. Achterin in de
UB op de derde etage van het E-gebouw vind je deze pareltjes, en meer. ↙
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Opinie

DE HvA
IS GEEN KLM
De wortels van onderwijs zijn bitter maar de
vrucht is zoet, aldus Aristoteles. Waar velen
er tegenwoordig alles voor over hebben het
lijden uit te bannen, ziet HvA-docent
Stefan Molenaars steeds meer studenten
die slecht zijn toegerust tegen de pijn
die onderwijs kan oproepen.
illustratie Marc Kolle

S

tuderen in het hoger onderwijs na je middelbare school is een automatisme geworden.
Weinig studenten komen naar onze faculteit
puur en alleen uit nieuwsgierigheid of om zich
intellectueel te voeden. Nee, er is sprake van een
zakelijke deal. Eist de samenleving een hogeronderwijsdiploma voor een fatsoenlijke maatschappelijke
loopbaan? Een diploma waarvoor je je ook nog eens
in de schulden moet steken, om terecht te komen
op een arbeidsmarkt die weinig zekerheden biedt?
Prima, redeneert de student, maar laat de onderwijsinstelling het dan wel zo regelen dat je dankzij
servicegerichte docenten zo soepeltjes mogelijk
bij de eindbestemming van de reis komt, zonder

turbulentie. De onderwijsinstelling als luchtvaartmaatschappij. Laatst nog zei een student bloedserieus tegen me: ‘Maar waarom kan die les van u niet
gewoon naar de dinsdagmiddag? Wij zijn nota bene
de klant, en we betalen veel collegegeld!’
Op zich neem ik studenten hun pragmatische
houding niet kwalijk. Maar ik merk wel dat wij de
hoge verwachtingen van studenten niet kunnen
inlossen. Wij zijn geen organisatie die goed is in
behagen en vergemakkelijken. Een goede docent
creëert juist bewust turbulentie. Dat vergroot
het leereffect.

Erkenning
Parallel aan de vraag naar een zorgeloze reis is er
de veel ingrijpender zoektocht van de student naar
erkenning. Een goede school is er niet per se op uit
het zelfbeeld van de student te bevestigen. Toch lijken steeds meer studenten dat van ons te verlangen.
Blijkbaar schieten het thuisfront en de (facebook-)
vrienden tekort. Maar ik meen ook te weten dat
veel studenten uit die hoek te weinig tegenwerking
en tegenspraak krijgen. ‘Mijn vader/moeder/tante
vond het rapport wél goed,’ hoor ik tegenwoordig
iets te vaak.
Illustratief in dit verband zijn de inzagemomenten na een tentamen. Je bent dan vaak niet,
zoals de bedoeling is, bezig uit te leggen hoe je tot
een beoordeling bent gekomen. Je bent vooral aan
het uitleggen aan een student die het niet met het
cijfer eens is dat het helemaal geen doel is om hier
overeenstemming over te bereiken. ‘U geeft me een
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onvoldoende, maar ik weet dat ik het kan’, hoor je
dan vaak. ‘En u weigert dat te zien,’ lijken ze er dan
vaak bij te denken.
Zo wordt een onvoldoende steeds vaker
beschouwd als een persoonlijk afwijzing, een afrekening bijna, door school en docent. De nadruk is
komen te liggen op individuele rechten. De docent
moet alles in het werk stellen de gekrenkte trots te
herstellen.

Basisbehoeften
Frank Koerselman, hoogleraar psychiatrie en psychotherapie, zegt in zijn laatste boek dat de basisbehoeften van de mens (geborgenheid, autonomie,
status en competitie) in wezen strijdig zijn met elkaar. Verticale oriëntatiepunten zoals het geloof, het
gezag van ouders en van oudere broers en zussen,
zijn weggevallen. Het individu is alleen komen te
staan in de kale wereld. Iedereen is evenveel waard
en iedereen is gelijk, wordt ons geleerd vanaf de jaren zestig: de directeur en de arbeider, de man en de
vrouw, de slimmerds en zij die wat minder slim zijn.
Dat heeft veel moois opgeleverd, maar het leidde
ook tot een genivelleerde individualisering. Als de
ander een hoger cijfer heeft, moet er wel iets niet in
de haak zijn. Terwijl: er zijn nou eenmaal verschillen in aanleg. En in werklust, niet te vergeten.
Freek de Jonge behandelde in een recent theaterprogramma op meesterlijke wijze twee cruciale
levensvragen. Hij noemde die de vertrouwensvraag
en de disciplinevraag.
De vertrouwensvraag
luidt: ‘Mag ik er
zijn?’ Ik vind dat een
hogeschool er alles
aan moet doen om de
student deze vertrouwensvraag binnen
onze muren met een
volmondig ‘ja’ te laten
beantwoorden.
Ook de disciplinevraag moet de student tot een
luid ‘ja’ verleiden. Die vraag is: ‘Wil ik er zijn?’ Oftewel, binnen onze context: committeer ik me echt
aan mijn studiekeuze en accepteer ik dat leren niet
meteen automatisch een fijn gevoel geeft?

voorbereiding op de veeleisende arbeidsmarkt.
Maar laten we verder kijken dan die zakelijke deal.
Het verbond moet inniger. Misschien moeten
wij simpelweg onze
studenten beter leren
kennen. We moeten
meer tijd met ze
doorbrengen, zodat
ze zich echt open
durven te stellen
voor onze eerlijke
feedback. Dat draagt
ook weer bij aan de
ontwikkeling van
zelfinzicht, wat zo cruciaal is voor het ontwikkelen
van een eigen stem. Alleen dan kunnen de onderwijsvruchten echt rijpen en zoet gaan smaken. ↙

‘Mijn vader/moeder/
tante vond het rapport
wél goed,’ hoor ik tegenwoordig iets te vaak

Arbeidsmarkt
Natuurlijk moet de student waar voor zijn collegegeld krijgen. Voor een hogeschool is dat: een goede

Stefan Molenaars is teamcoördinator/docent bij de
opleiding commerciële economie van de HvA.

Discussieer
mee op
Folia.nl/opinie

38

FOLIA 04

Prikbord UvA
Afstuderen Scriptieprijs

Grappa The Dark Universe

Schrijf jij je masterscriptie overgehooraandoeningen? Dan kun
je meedoen met de scriptieprijs
van Stichting Hoormij, de belangenorganisatie voor mensen
met een gehooraandoening of
taalontwikkelingsstoornis. De
Stichting hoopt aandacht te
trekken voor bijvoorbeeld oorsuizen: een aandoening die
veroorzaakt kan worden door hard geluid. De winnaar
van de scriptieprijs krijgt 2.000 euro en een oorkonde. Studenten van alle hogescholen en universiteiten kunnen hun
scriptie tot 31 december insturen via tinnitus.secretaris@
stichtinghoormij.nl.

Het Artis Planetarium houdt
16 oktober van 20.00 tot 22.00
uur een thema-avond over het
universum. Dit gebeurt samen
met Grappa: het onderzoekscentrum van de UvA waarin
veel astrofysica-activiteiten zijn
ondergebracht. Moderator is
wetenschapsjournalist Govert Schilling. Bezoekers krijgen
na afloop de film The Dark Universe, gemaakt door onderzoekers van het American Museum of Natural History
in New York, te zien. Tickets zijn te koop via www.artis.nl.

AAC Amsterdams Jazz Café

Spui25 Onderzoek naar vrouwelijke eer

Bij dezen: de perfecte locatie
voor een vrijdagmiddagborrel.
De Amsterdamse Academische
Club (AAC) aan de Oudezijds
Achterburgwal 235 houdt elke
vrijdagmiddag het Amsterdams Jazz Café. Op vrijdag 13
oktober van 17.00 tot 19.00 uur
is The Tall Drink Quartet te zien, die een mix van diverse
jazz- en klassieke stijlen ten gehore brengt. Na afloop serveert de AAC voor 15 euro een ‘clubschotel’. Aanmelden
kan via aac@uva.nl.

De vrouwelijke reputatie is een
hot topic, zeker in tijden van ‘slut
shaming’. Op vrijdag 13 oktober
vertelt UvA-buitenpromovendus
Leontine Hulzink van 17.00 tot
18.00 in Spui25 over vrouwelijke
reputatie in het Kaapstad van
de achttiende eeuw. De lezing
is onderdeel van de SPUI25-programmareeks ‘Proost op
de Wetenschap’, waarbij onderzoek wordt gepresenteerd
aan het publiek. Toegang is gratis, aanmelden kan via
spui25@uva.nl.

Alumni Lezing en koffie proeven

Gedroomde gasten José van Dijck

Het Amsterdams Netwerk
Cultureel Antropologen organiseert 12 oktober van 19.30 tot
21.30 uur een lezing bij Café de
Ceuvel aan het Van Hasseltkanaal in Amsterdam-Noord.
Antropoloog Lisanne Oonk
vertelt over haar project in Peru
waarbij ze in samenwerking met boeren en Europese koffiebranders nieuwe afzetkanalen voor koffie wil opzetten.
Bezoekers krijgen vooraf een koffieproeverij en kunnen na
afloop deelnemen aan de discussie en borrel. Aanmelden
kan via alumni.uva.nl.

In de reeks ‘Gedroomde gasten’
van Spui25 wordt grote denkers de vraag gesteld: wie is de
mens achter de onderzoeker? Op
maandag 16 oktober is, van
17.00 tot 18.30 uur, KNAW-president José van Dijck te gast. Zij
onderzoekt de digitale samenleving en cultuur, sociale media en mediatechnologieën.
Van Dijck neemt zelf persoonlijke fragmenten of objecten
mee. Moderator is schrijver Stephan Sanders. Toegang is
gratis, aanmelden kan via spui25@uva.nl.
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Prikbord HvA
Gezondheid Grip op je dip

Economie Goud met Oud

Depressieklachten komen veel
voor, ook onder studenten.
Jaarlijks krijgt 1 op de 22 jongvolwassenen een depressie, en loopt
1 op de 5 met sombere gevoelens
rond. Als je er tijdig bij bent en
hulp en advies zoekt, wordt de
kans op een echte depressie veel
kleiner. Om de stap naar hulp te verlagen zijn Gripopjedip.nl en Kopstoring.nl ontwikkeld. Hier kun je gratis en
anoniem hulp krijgen, begeleid door deskundige ggz-professionals. Iedere maand starten er cursussen.

Wil jij je oude klasgenoten weer
zien? Op 13 oktober van 15.00
tot 00.00 uur wordt er gevierd
dat het Hoger Economisch Onderwijs in Amsterdam vijftig jaar
bestaat. Alle alumni, huidige studenten en docenten van een van
de opleidingen van de faculteit
Business & Economie of haar voorgangers zijn uitgenodigd. Daarnaast zullen er ook bedrijven uit de branche
aanwezig zijn. Tickets zijn via de site goudmetoud.nl te
bestellen en voor alle onderdelen kunnen er los tickets
worden gekocht. Locatie: Fraijlemaborg 133.

Floor Leven voor de like

Buitenland AUAS Autumn school

Alles is online, online is alles.
In het digitale tijdperk staan
we continu in verbinding met
elkaar. Maar hoe ging dat
voor de komst van telefoon en
internet? Vanwege de Maand
van de Geschiedenis organiseert
Floor het collegecafé: Leven
voor de Like. Luuk Heezen gaat in gesprek met Mark Traa
(redacteur Quest), Miriam Rasch (filosoof en HvA-onderzoeker Digitale Media) en Sanne Bloemink (journalist en
schrijver) over geluk in relatie tot social media. Locatie:
Kohnstammhuis, 17 oktober van 16.30 tot 18.00 uur.

Heb je zin om een weekje te
studeren in Roemenië? Van 23
oktober tot en met 27 oktober
kan je in Cluj-Napoca, de twee
na grootste stad van Roemenië,
de AUAS Autumn school volgen.
Je leert meer over bedrijfscommunicatie in opkomende landen.
Daarnaast kan je genieten van het lekkere eten, een
bezoekje brengen aan het kasteel van Dracula en vele
andere monumenten bezoeken. Er kunnen 3-5 EC worden
behaald en de cursus kost tweehonderd euro.

Duurzaamheid RECURF-project
Verschillende bedrijven in Amsterdam hebben textielresten
die zij niet op een goede manier
kunnen hergebruiken. De HvA
heeft met het Recurf-project
onderzocht hoe dit textiel een
nieuw, hoogwaardig leven kan
krijgen. Door textielresten te
combineren met biobased plastics ontstaan nieuwe
materialen. Tijdens het eindevenement in de Leeuwenburg worden de resultaten van Recurf getoond en wordt
vooruitgeblikt naar vervolgonderzoek. Het evenement
vindt woensdag 11 oktober plaats van 14.30 tot
19.00 uur met aansluitende borrel. Aanmelden via de site.

ADVERTENTIE
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(T)huis
in de
praktijk
Vaardigheden voor je opleiding ergotherapie oefenen in een echt huis binnen
het gebouw van je opleiding. Het kan op de faculteit Gezondheid van de HvA. Op
de eerste verdieping van het Nicolaes Tulphuis staat sinds 2013 een praktijkhuis met
alles erop en eraan. ‘Zo kunnen studenten op school oefenen in een echte thuissituatie,
waar ergotherapeutische zorg steeds vaker plaatsvindt.’

tekst Carlijn Schepers
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Studenten aan het werk in het praktijkhuis. De mensen op de foto‘s komen niet in het verhaal voor. Foto’s HvA

E

r is een woonkamer, keuken,
badkamer, logeerkamer en
studeerkamer. Er is stromend
water, elektriciteit, een vaatwasser met
vuile vaat, meubilair, een wasmachine
waarin net een wasje heeft gedraaid
en een kapstok om je jas op te hangen.
Eigenlijk alles wat je in een appartement
nodig hebt. Alleen woont hier niemand.
Het is het praktijkhuis van de HvA-studie ergotherapie.
In de woonkamer is ergotherapiestudent Rixt bezig te demonstreren hoe je
iemand leert met één hand zijn veters
te strikken. Studentcoach Mascha kijkt
toe. ‘Het is wat gefriemel, maar oefening
baart kunst,’ zegt Rixt, terwijl ze met
haar voet op het uiteinde van de ene

veter gaat staan en met één hand een lus
maakt van de andere. Ze licht elke stap
toe en komt uiteindelijk tot een mooie
strik. ‘Whoo hoo,’ juicht een medestudent haar toe. De coach vond het ook
goed, dus geeft ze Rixt een vinkje.
Al vier jaar leren ergotherapiestudenten in deze waarheidsgetrouwe
omgeving hoe ze cliënten kunnen helpen
thuis zoveel mogelijk zelf te kunnen.
De studie ergotherapie richt zich op
het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen als dat niet meer lukt
door een lichamelijke of psychische
beperking. Denk aan het koken van een
maaltijd als je blind bent geworden of je
aankleden als je een arm hebt verloren.
Studenten leren hier met cliënten te

werken in een normaal huis, dus zonder
aanpassingen zoals beugels bij het toilet
of een aanrecht waar je met een rolstoel
onder kan rijden.

Thuissituatie
De komst van het praktijkhuis sluit
goed aan bij de tendens dat ergotherapie
steeds vaker plaatsvindt bij mensen thuis
in plaats van in zorginstellingen. ‘Ouderen blijven langer thuis wonen, cliënten
moeten tegenwoordig sneller naar huis
na een opname en mensen kunnen
zonder verwijzing bij de ergotherapeut
terecht,’ vertelt Anke Boumans, docent
ergotherapie en coördinator van het
praktijkhuis. ‘Daar moeten de ergotherapeuten die we opleiden op inspelen.
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Vandaar dat we hier een echte thuissituatie nabootsen. Zo kunnen studenten
oefenen op de plek waar de problemen
van cliënten zich afspelen.’
Het huis ziet er zoveel mogelijk uit
als een echt appartement, met zelfs een
kleine trap, ondanks dat alles gelijkvloers is. ‘Natuurlijk is het wel een stukje
groter dan een gemiddeld Amsterdams
appartement,’ zegt Boumans. En de
gangen zijn iets breder gemaakt, om
voldoende ruimte te creëren voor de
groepen van soms vierentwintig studenten die er aan de slag zijn. ‘De volledige
inrichting is van Ikea. We
hebben nog een sponsordeal
proberen te regelen, maar
daarin had Ikea geen interesse. Jammer!’ De HvA is
een van de twee hogescholen in Nederland met een
praktijkhuis. Het werd in de
zomer van 2013 opgeleverd
en heeft 140.000 euro gekost. De andere
staat in de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen (HAN). In de studeerkamer
zitten Muhammet en Kelvin met studentcoach Btissame. De opdracht is het

aanleren van een fijnmotorische vaardigheid, zodat studenten ervaren hoe ze het
beste instructies kunnen overbrengen,
bijvoorbeeld mondeling of door het voor
te doen. Muhammet laat Kelvin zien hoe
je een vliegtuigje vouwt. ‘Dat heb ik nog
nooit gedaan, dus voor mij is het echt
nieuw,’ zegt Kelvin. ‘Als ik het straks
niet goed kan vouwen, krijgt Muhammet
geen punt. Dus er ligt een grote druk
op mijn schouders,’ zegt hij lachend.
Maar hij neemt het wel degelijk serieus.
Kelvin: ‘En nu vouw ik de winglets…’
‘Zo, je hebt het woord onthouden, dat is

precies hetzelfde zijn!’ Met een glimlach
zet Btissame een vinkje op Muhammets formulier.

Studentcoaches
Al vanaf het begin zijn studenten betrokken bij het praktijkhuis en de lessen
worden ook door studenten zelf gegeven.
Een deel van het curriculum van ergotherapie bestaat uit vrije studiepunten
die de studenten moeten invullen met
zelfgekozen profileringsactiviteiten.
Studentcoach worden is er een van. Dan
moet je wel derde- of vierdejaars zijn en
stage-ervaring hebben. ‘Een
ander begeleiden, coachen
en feedback geven doe
je ook als ergotherapeut,
dus het is een waardevolle
taak,’ zegt Boumans. De
studentcoaches worden op
hun beurt weer begeleid
door Boumans.
Rixt vindt het leuk om door medestudenten te worden gecoacht. ‘Eigenlijk is
het nog leuker dan met een docent. Het
is meer op jouw niveau. Sowieso is het
praktijkhuis heel handig. Het is fijn om

‘Als je een pannenkoek bakt
vanuit een rolstoel, leer je je
te verplaatsen in de cliënt’
extra punten hoor,’ reageert Muhammet.
Dan is het vliegtuigje af en gooit Kelvin
hem in de lucht voor een testvlucht.
Muhammet: ‘Ik zie het al. Hij vliegt
even slecht als de mijne, dus hij moet wel

11 OKTOBER 2017

STAGE
Dick Thole (21)

Studie Bachelor Muziekwetenschap
(UvA)
Stage Amsterdam Museum
Verdiensten: 250 euro
Oordeel ****

op school te kunnen oefenen in een echte
thuissituatie.’ Voor coaches Mascha
en Btissame is het soms wel raar om
leeftijdsgenoten te begeleiden. Btissame:
‘Eerst dacht ik: wat moet ik hen nu leren? Ik kan het zelf nog niet eens. Maar
gaandeweg ontdek je dat je meer weet
dan je denkt.’ Mascha: ‘Het is ook voor
jezelf fijn, want je frist je eigen kennis
ook weer op. Wel merk ik dat sommige
studenten me niet serieus nemen. Dan
doen ze heel lacherig en als er ineens wel
een “echte” docent bij komt staan niet
meer. Maar de meeste niet hoor.’

Pannenkoeken bakken
Iedere student krijgt een lijst met
opdrachten van het praktijkhuis om te
doorlopen. Naast een ander fijn-motorische handelingen bijbrengen, leren ze
nog meer ergotherapeutische vaardigheden. Zo moeten ze bijvoorbeeld oefenen
met een transfer in een tillift – bijvoorbeeld van rolstoel naar bed – of iemand
met lage rugklachten vertellen hoe hij
de vaatwasser inlaadt. Ze oefenen niet
met echte cliënten, maar met elkaar.
‘Dat is belangrijk, want zo kunnen de

studenten zich inleven in iemand met
een beperking,’ vertelt Boumans. ‘Hoe
is het eigenlijk als iemand jou zomaar
even aan de kant zet in je rolstoel? Dat
doet iets met iemand en dat merk je pas
als het jou overkomt.’ Vandaar bevat het
programma ook zogenaamde zelfervaringsoefeningen. Denk bijvoorbeeld aan
het bakken van een pannenkoek vanuit
een rolstoel. ‘Dan merk je pas waar
iemand met een beperking tegenaan
loopt en kun je je beter verplaatsen in
de cliënt.’
Soms komt het praktijkhuis ook op
andere momenten van pas. Zo worden de
handdoeken uit de praktijklokalen in de
wasmachine gewassen, wordt er wel eens
gekookt in de keuken en doet een enkele
student soms een powernap in het bed.
‘We zeggen wel eens grappend dat de
student die het meest heeft geoefend hier
een weekend lang mag blijven slapen en
een feestje geven,’ zegt Boumans. Lachend: ‘Maar misschien is dat toch niet
zo’n goed idee. Er zijn ook al een keer
studenten door het bed heen gezakt. En
normaal wordt een defect altijd gemeld,
maar deze keer niet. Vreemd!’ ↙

‘De eerste dagen op mijn stage dacht
ik: wat doe ik hier? Ik verwachtte dat er
een plan met taken klaar zou liggen, en
dat was niet zo. Maar ik kwam erachter dat ik zelf veel input mag geven en
dat is veel toffer. Ik loop stage bij het
Amsterdam Museum en ondersteun
de conservator Annemarie de Wildt.
We maken een tentoonstelling over
muziek in Amsterdam, die vanaf eind
maart is te zien. De stage sluit perfect
aan bij mijn studie muziekwetenschap.
Ik doe nu onderzoek naar muziek uit
de Jordaan uit de jaren 50 en 60 en
hedendaagse hiphop uit de Bijlmer. Ik
mag echt meedenken. Er is bijvoorbeeld
binnen de hiphop nog geen duidelijk
canon.

‘Ik mag echt
meedenken’
Dus discussiëren we over wie we wel
laten zien en wie niet. De Jordanese
muziek is geen bekend terrein voor mij,
maar het is eigenlijk heel tof. Ik leerde
tijdens mijn studie ook over volksmuziek
en ik mag het hier onder de loep leggen.
Wat zingen ze? En komt het overeen
met beeld dat er is van Jordaan? Het is
niet mijn favoriete muziek, maar het is
wel charmant.’ ↙ Hannah Hamans
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Bij de les
Hoorcollege culturele
antropologie door Vincent
de Rooij, maandag
2 oktober, 15:00 uur,
Roeterseilandcampus (UvA)
Aanwezigen rond de 100
Haarbandvlechtjes 9
Snapchats ca. 5 per minuut
Scrabblewoorden: emische
terminologie, afstamming, kinning,
unilineair, bilateraal, aanverwantschap

tekst en foto’s Flora Woudstra

K

lagend over katers en zware
dagen druppelen de studenten
binnen. Kamernet verschijnt op
een laptopscherm, whatsappgroepjes
blijven openstaan, zelfs als docent
Vincent de Rooij iedereen tot stilte
maant. Het onderwerp van vandaag:
verwantschap.
De Rooij begint over familierelaties
en hoe die van cultuur tot cultuur
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verschillen. Door een groepje jongens
wordt druk heen en weer gesnapchat. Een jongen neemt een foto en
stuurt hem door. ‘Ik vind haar wel
knap hoor,’ typt hij als onderschrift.
De Rooij, die zijn best lijkt te doen
zijn taalgebruik op zijn publiek af te
stemmen, noemt jeugdbendes als
voorbeeld van fictief verwantschap:
‘Je spreekt een andere gang member
dan aan als broer.’ De zaal gniffelt
om zijn 'coole' taalgebruik.
Verwantschap, vertelt De Rooij, is
universeel: iedereen heeft familieof vriendschapsverbanden. Aan de
hand daarvan kun je culturen vergelijken en erachter komen dat normaal
een heel relatief begrip is.
De studenten blijven aandachtig,
maar zeggen nog niet veel. Pas als
De Rooij begint over welke ouder
belangrijker is in verschillende culturen, komt het los. ‘Kinderen krijgen
nu automatisch de achternaam van
hun moeder in Nederland,’ roept een

meisje op scherpe toon. Massaal gemompel: een ander meisje verzucht,
met enige irritatie in haar stem:
‘Feministisch.’
Na de pauze is een student haar hele
stamboom aan het uittekenen, van
ouders tot overgrootouders. De Rooij
legt de stof veelal uit aan de hand
van persoonlijke voorbeelden: zijn
vrouw is bijvoorbeeld verwant aan
de eigenaren van de C&A. De jongen
die eerder op Kamernet keek is hem
inmiddels gepeerd.
Tegen het einde vraagt De Rooij de
zaal om na te denken over verschillende relaties met familieleden. Een
meisje achterin oppert: ‘Een oom
die je meeneemt om je te laten
ontmaagden bij een prostituee!’ De
zaal barst in lachen uit. De docent
herhaalt de stof, met het oog op
de concentratie: ‘Ik doe het even in
telegramstijl.’ ↙

Pascal de Haas (18)
Joop de Waard (27)
Sofie Blom (18)

antropologie
‘Vandaag viel ik echt in slaap. Ik
vind het college best vlak, met veel
stof. Het is interessant, maar ik
ben erg moe en het gaat snel. Voor
aantekeningen moet je er echt “bij”
zijn. De studie is pas net begonnen
en ik vind de hoorcolleges prima te
doen, maar de literatuur is lastiger.
De professor is aardig, al praat hij
wat langzaam.’

antropologie
‘Ik voel me niet zo lekker, maar ik
heb nog wat meegekregen in het
laatste deel. Tegen het einde werd
het college beter. Ik had de stof
goed gelezen, dus dat hielp. Het
was wel vrij droog. Deze studie
heeft maar twee vakken, dus loopt
het soms door elkaar heen. Dit vak
is heel breed, we hebben elke week
een ander onderwerp. De professor
is duidelijk, al weidt hij veel uit. Hij
brengt bijzaken en anekdotes soms
als hoofdfeiten.’

antropologie
‘Dit is niet een onderwerp waar je
college over verwacht. De les was
grappig, vooral toen de docent
schema’s van familierelaties liet
zien. Die opmerking over de oom
die je naar de prostituees brengt
was grappig. De opleiding is interessant, niet zoals bij natuurkunde
alleen techniek, maar ook theorie
en praktijk. Ik heb echt niks met
techniek. De docent doet het prima. Ik hoor anderen zeggen dat ze
niet naar zijn colleges willen omdat
hij droog lesgeeft, maar dat vind
ik niet.’

Promoties

11 OKTOBER 2017

Hora est
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Donderdag 12/10

10.00 uur: Ilja Blok – Geneeskunde
Congenital Heart Disease and Pulmonary Arterial
Hypertension: End of an Era? (Agnietenkapel)
12.00 uur: Radha Jethu-Ramsoedh – Rechtsgeleerdheid
Textile Labelling. A Concern for the EU consumer?
(Agnietenkapel)

Clemens
Kemme

Vrijdag 13/10

10.00 uur: Junfeng Wang – geneeskunde
Evaluating Medical Tests and Biomarkers: in Primary Studies
and Systematic Reviews (Agnietenkapel)
11.00 uur: Marjon van Rijn – geneeskunde
Nurse-led Multifactorial Care in Community-Dwelling Older
People. (Aula)
14.00 uur: Carel Crone – geschiedenis
Casus Imperii. Enige aspecten van de ondergang der
Dubbelmonarchie 1867-1918 (Agnietenkapel)

Dinsdag 17/10

10.00 uur: Bart Lameijer – economie
Implementing Lean Six Sigma in Organizations
(Agnietenkapel)
12.00 uur: Gudrun Reijnierse – Nederlands
The Value of Deliberate Metaphor (Agnietenkapel)
14.00 uur: Myrte Hoekstra – sociale geografie
Governing Diversity, Experiencing Difference: The Politics of
Belonging in Ethnically Diverse Places (Agnietenkapel)

Woensdag 18/10

10.00 uur: Ork de Rooij – informatica
Interactive Content-Based Visualizations for Multimedia
Search (Agnietenkapel)
10.30 uur: Clemens Kemme – muziekwetenschap
Mozart’s Unfinished Mass in C minor, K. 427 (‘Great Mass’).
History, Theory, and Practice of its Completion (Aula)
14.00 uur: Nathalie klein Selle – psychologie
The Underlying and Contributing Mechanisms of
Physiological Memory Detection (Agnietenkapel)

Donderdag 19/10

10.00 uur: Alexandra Vasileva – politicologie
Change, Continuity and Power in the Russian
Political Economy in Comparative BRICs Perspective
(Agnietenkapel)
12.00 uur: Yunmei Wu – rechtsgeleerdheid
Compliance Pluralism and Processes: Understanding
Compliance Behavior in Restaurants in China
(Agnietenkapel)

Woensdag 18 oktober, 10.30 uur, Oude Lutherse Kerk

Bevinding

‘Sinds 1901 is meerdere malen geprobeerd
Mozarts onafgemaakte Mis in c-klein te completeren. In
mijn proefschrift beargumenteer ik waarom al deze versies
van de mis niet helemaal geslaagd zijn, en doe ik zelf een
nieuwe poging de mis af te maken. In de mis ontbreken
sommige delen helemaal – het Credo vanaf het onderdeel
‘Crucifixus’, het Agnus Dei – andere deels. Van de eerste
twee onderdelen van het Credo heeft Mozart de instrumentatie nooit afgemaakt. Van het Sanctus en Benedictus
is de hoofdpartituur zoek en moeten we het doen met
Mozarts blazers en een gebrekkige partituurkopie.
De delen die volledig ontbreken heb ik niet geprobeerd in te
vullen, de incomplete delen wel. Alle onderzoekers die het
vóór mij hebben geprobeerd, hebben bij minstens een van
de delen hun huiswerk niet goed gedaan. Veel musicologen
zijn ook niet zo thuis in de “binnenkant” van de muziek, de
harmonie, het contrapunt. Als conservatorium-opgeleid
muziektheoreticus is dat nu juist mijn vak.’

‘Voorafgaand aan mijn verdediging
wordt de mis uitgevoerd’
Leuk ‘Het afmaken van het “Et incarnatus est”, het

tweede onderdeel van het Credo. Het is een zacht en lieflijk
stuk over de geboorte van het kind Jezus. Voorafgaand aan
mijn verdediging zal dat stuk ook worden uitgevoerd. Ik laat
de toehoorders ook horen waar Mozarts strijkers stoppen
en ik verder ga.’

Moeilijk

‘Het moeilijkste wat ik in mijn leven heb
gedaan is het reconstrueren van het achtstemmige koor
in het Sanctus, het voorlaatste deel van de mis. En nog
moeilijker was het om daarover op een leesbare manier te
schrijven.’ ↙

tekst Eva Hofman

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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Wat doe je nu?

Mbo-docent

‘I

k maakte zestig uur per week
tijdens mijn deeltijdstudie
docent economie en mijn baan
als docent boekhouden en bedrijfseconomie. Soms waren het er wel
tachtig, bij piekmomenten zoals
tentamenweken. Maar sinds deze
zomer ben ik eindelijk afgestudeerd
na een mbo- en twee hbo-studies,
dus kan ik me vol richten op mijn
baan als docent op het Horizon College in Alkmaar. Een medestudent
van 58 was mijn grote motivator.
Veel vrijdagavonden, zaterdagavonden en vaak ook zondagen hadden
we contact via Skype om elkaar te
helpen studeren. Zonder hem had
ik de opleiding zeker niet in drie jaar
afgerond.
Ik begon op het Horizon College als
docent rekenen en kon zo doorstromen. Maar ik denk dat op een andere manier een baan vinden ook niet
moeilijk was geweest. Docenten zijn
heel gewild. Soms proberen recruiters
van andere scholen me zelfs binnen
te halen via LinkedIn. Maar ik zit
hier goed. Ik vind mbo’ers een leuke
doelgroep. Elke dag is anders. Het
ene moment voer je een persoonlijk
gesprek met een mentorstudent en
vijf minuten later los je een akkefietje
op. Je weet nooit wat je te wachten
staat en het is snel schakelen; daar
houd ik van.
De HvA heeft me qua de vakinhoud
goed opgeleid, maar didactische
vaardigheden zijn me amper bijgebracht. Zo had ik graag willen leren

‘Het is snel
schakelen;
daar houd
ik van’
Naam Michel Botman
Leeftijd 27
Studie docent
maatschappijleer en
economie (HvA)
Afgestudeerd 2017
Werk mbo-docent
boekhouden en
bedrijfseconomie
Salaris 2100 netto per
maand

hoe je een les start, eindigt en hoe
je onderwerpen op verschillende
manieren kunt behandelen. Ook
hadden we bijvoorbeeld het vak
differentiëren: hoe ga je om met
alle verschillende types in de klas.
Daarvoor moesten we aparte
hoofdlessen maken voor de vier hoofd
types: dromers, doeners, denkers
en beslissers. Maar we hadden
juist moeten leren hoe we één les
stumaken voor al deze soorten stu
denten in dezelfde klas. De HvA
sloeg de plank volledig mis.
Van de hoge werkdruk in het
onderwijs heb ik niet zo’n last,
maar ik sta wel vierkant achter de
stakingen die nu plaatsvinden. Mijn
vriendin werkt in het basisonderwijs en heeft het veel drukker. En
dan verdient ze ook nog tweehonderd euro netto minder per maand.
Niet gek dus dat je passie moet
hebben voor het vak. Dat heb ik
zeker. Ik probeer mijn studenten
zoveel mogelijk te inspireren. Dan
vertel ik ze dat ik als mbo-student
al droomde te eindigen als maatschappijleer- en economiedocent.
Het is misschien een cliché, maar
met doorzettingsvermogen kun je
dus écht bereiken wat je wil. Nu
trek ik op vrijdagavond een extra
biertje open, omdat ik weet: ik heb
het verdiend.’ ↙

tekst Carlijn Schepers
foto Mats van Soolingen
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Ieder jaar verruilen honderden studenten Amsterdam
tijdelijk voor een nieuwe stad. Deze week:

Het Lund
van Hanna
HANNA WINTERS (20)
HIER student Future Planet Studies, UvA
DAAR vakken aan de faculteit sociale wetenschappen aan de Universiteit
van Lund
STAD IN ZES WOORDEN ‘Historisch, klein, Viking-achtig, studentikoos,
duur, gezelligheid.’

Bekend van ‘Lund is het universiteitsdorpje tegenover Kopenhagen. Ook is in
Lund de piramidevorm van het melkpak ontdekt en bluetooth bedacht. Een
toeristische attractie is de 12e-eeuwse Domkerk, middenin de stad. Maar ook de
universiteitsbibliotheek, de kaneelbroodjes van de St. Jacobs-bakkerij en ontelbare
cafeetjes.’
Onontdekte parel ‘Het uitgaansleven. Lund lijkt een spookstad, maar de nations
– dispuutshuizen – in het centrum zijn studentenparadijzen. Er zijn hamburgers,
bier, pizza en corpsachtige tradities. Hier verandert de introverte, politiekcorrecte
Zweed in een uitbundig dansende Viking. Volgens de Zweedse regels is er alcohol
tot 2.00 uur, dan volgt een race naar de falafeltent of afterparty. Zweden houden
van themafeesten: denk Harry Potter of Teigetje. Voor nieuwelingen is een verkleedkist dus handig.’
Streekgerecht ‘Volgens mijn gastfamilie: taco’s, vaak op vrijdagavond. Elke
familie heeft tradities voor vulling. In supermarkten en bakkerijen is er vooral
kaneelbrood en kaas uit een tube – geserveerd op knäckebröd, natuurlijk. Men
eet kaneelbroodjes tijdens de fika: een traditie die dagelijks om 10.00 en 15.00 uur
koffie en gebak voorschrijft. Zweden nemen hier twintig minuten tijd voor: het is
een sociale gelegenheid waarbij wordt bijgepraat met collega’s of vrienden.’
Mooiste uitzicht ‘Op het dak van dispuutsgebouw Lunds Nation kun je de hele
stad overzien. Bij feesten zie je de verlichte wokkel-wolkenkrabber van Malmö –
alsof je in Parijs of New York bent.’
We kunnen nog wat leren ‘Het academisch kwartiertje is hier belangrijk. Voorheen moesten studenten naar college als de Domkerk het hele uur sloeg – dan
hadden ze vijftien minuten. Dit wordt nog steeds toegepast: als het rooster 10.00
uur aangeeft, begint de professor niet voor 10.15 uur.’
Waarom Lund ‘De universiteit staat goed aangeschreven. De stad is ontspannen, je voelt je snel thuis. De straten met kinderkopjes en kleurige huizen geven
een typisch Zweeds beeld. Daarnaast is Zweden een prachtig land en is het door
de minimale cultuurshock niet moeilijk hier te integreren. Je hebt een extra trui
nodig, maar Lund zal snel een plekje in je hart veroveren.’ ↙
tekst Sterre van der Hee
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Meld je
nu aan!

U
NIGHT
ZA 18 NOV 20.00 - 02.00
BINNENGASTHUISTERREIN

Zwarte markt van kennis |
Silent disco | 18 Minicolleges |
Pubquiz | Lagerhuisdebatten |
Kunst of Kitsch | En meer!
385jaar.uva.nl/u-night
Inspiring generations since 1632

