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Zij doen ertoe
Tijdens het Students that Matter Filmfestival staan jonge vluchtelingen centraal.
Folia bekeek vast een paar films met
vluchteling-studenten.

Luca Bertolini, directeur van het Centre
for Urban Studies, ziet het somber in
voor Amsterdam als de verhipping in dit
tempo doorzet.
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a kijk, we kunnen natuurlijk wel elke week in Folia
wijzen op misstanden, de vinger op de zere plek leg
gen of UvA én HvA voor de laatste keer waarschuwen,
maar hé; hoe doen we het eigenlijk zelf?
Je herkent het wel, van die onderwerpen waar je een
mening over hebt, totdat je in een onbewaakt ogen
blik beseft dat je er zelf helemaal niets aan doet.
Bij het slecht scheiden van afval of als je wéér niet
meedoet aan Giro 555 merkt niemand daar iets van
– dat knaagt in stilte aan je geweten – maar als het
gaat om diversiteit en ongelijkheid op de redactie van
Folia vallen we vanwege het colofon toch wel zwart
opwit door de mand.
‘De wetenschap is een witte meneer,’ staat er deze
week op onze cover – de verontwaardiging sijpelt tus
sen de regels door.
Oké, klein sommetje. Van de vijftien mensen (per
sonen dus, geen fte) met wie we Folia maken, zijn er
acht man en zeven vrouw. (Dit is volgens de laatste
inzichten ‘gendered taalgebruik’. Ik noem namelijk als
eerste de mannen. Als u dat niet was opgevallen: daar
zijn cursussen voor).
Met de m/vverhouding zit het bij ons dus wel snor
(bias?), en we trekken de boel binnenkort gelijk met
een nieuwe stagiair. Aan topbestuurders of managers
doen we niet bij Folia – ik ben de baas, verder is het
een héél platte organisatie zonder glazen plafond. (Die
laatste opmerking heet ‘impliciete genderbias’, hoorde
ik net van de vrouwelijke eindredacteur. Waarop ik zei:
‘Mens, ga toch koken’, ook wel ‘expliciete genderbias’
genoemd).
We maken Folia dus bijna sekseneutraal. En dat is nog
niet alles, qua diversiteit. Er lopen mensen rond van
Turkse, Iraanse en Zwitserse afkomst, en we hebben
– voor zover gecheckt en nagevraagd – zeker twee en
wellicht drie homo’s in dienst.
We waarschuwen UvA derhalve voor de laatste keer.

www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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Cijfers

58

is de plek van de UvA op de Times Higher
Education Ranking. In zes jaar steeg de UvA van plek 165
naar 58. Hoewel de verschillen tussen universiteiten miniem zijn, is er toch duidelijk een stijgende trend te zien.
De UvA is overigens niet de beste Nederlandse universiteit, dat is die van Wageningen.

Gek op
interieur

‘E

en hoge dosis no nonsens en een sprankelende
persoonlijkheid,’ dat krijgt online warenhuis
Wehkamp als oud-student media, informatie & communicatie aan de HvA, Naomi Felesita (23), wordt
gekozen als nieuwste lifestylevlogger van Nederland.
In haar pitch stelt Naomi, links op de foto, zich voor
als iemand die ‘gek is op interieur’. Ze houdt ervan
‘als je ziet dat een ruimte lééft’. Tegelijkertijd moet
een kledingkast wel ‘een beetje lekker basic zijn’.
Naomi doet samen met drie andere kandidaten
mee aan Wehkamp’s Next Style Vlogger. In deze zesdelige online serie krijgen kandidaten opdrachten op
het gebied van beauty, fashion, lifestyle en interieur
en moeten ze zo veel mogelijk views en clicks genereren om de finale te bereiken. De jury bestaat uit een
aantal ‘populaire vloggers’ plus de redactie van Wehkamp.nl. De winnaar, die in november bekend wordt
gemaakt, mag wekelijks vloggen voor Wehkamp.nl.
Naomi ziet zichzelf als gedoodverfde winnaar,
omdat ze ‘houdt van echt en puur’ en hoewel ze
geen modepopje is, toch op de hoogte is van ‘alle
laatste trends’. Bovendien houdt ze zich in haar vrije
tijd bezig met ‘fraaie koffietentjes bezoeken met
fijne mensen’. Dat moet dus wel goed komen met
die wedstrijd. ↙

Zie wehkamp.nl/nextstylevlogger.

Folia 06_1541_03.indd 6

4

overwinningen uit vier
wedstrijden is de score van studentenrugbyteam Ascrum tot nu toe in de
eerste klasse. Dat is al vier keer zo veel
wedstrijden als het team vorig jaar in de
Ereklasse won. Bovendien scoorde ze in die vier wedstrijden
al meer punten dan in de twaalf vorig jaar (175 versus 113).

2

maal werd de naam van Thom van Woerkom, één
van de schrijvers van het opiniestuk in Folia 5, verkeerd
gespeld. Thom is in Folia abusievelijk zowel Tim van Woerkom als Thom van Woekom genoemd.

10

projecten van hogescholen zijn genomineerd voor de
RAAK-awards. Eén van die projecten
is van de HvA; Monitoring Athletes,
Trainers, Coaches and Health Professionals (kortweg Match) wil sporters, trainers en
begeleiders meer informatie over blessures geven om zo het
aantal blessures te verminderen.

05-10-15 18:35

De Week

‘Meneer Dijkgraaf, waarom loopt u ineens de studio uit?’ foto Daniël Rommens

De Grote Kennis-Kunde-Kassaquiz

‘J

a, dames en heren, welkom
terug bij De Grote Kennis-Kunde-Kassaquiz! Mijn naam is Dymph
van den Boom, en het is prrrrijzentijd in Amsterdam! De vorige rondes
hebben hun vruchten al afgeworpen: we gaven elkaar prijzen voor
een rondje rennen om het Science
Park, Carsten de Dreu kreeg de
Hendrik Mullerprijs, Tatu Kumpulainen de Dick Stufkens – volgt u het
nog?! Aan de HvA kreeg natuurlijk
een zwik start-upprijzen, dat moet
voor de bedrijfjes instorten, en in de
Ig Nobelronde – waarin kandidaten
Henkjan Honing aan het lachen
moesten maken – was natuurlijk
iedereen een winnaar.
We hebben natuurlijk ook genoten
van Ranking the Universities, waarin
de UvA op een heel nette 56e plaats
eindigde. Waar ze dat aan te danken
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hebben? Dat moet u mij niet vragen,
ik ben maar een simpele rector, het
is ons stervelingen niet gegeven om
iets te begrijpen van de telling die de
Times er op nahoudt. Maar toch leuk,
56e! We gaan door met de volgende
ronde – dim de lichten!
Want, dames en heren, het is nu
even voorbij met het gratuit gooien
met titels en opgedirkte onderzoekssubsidies. In uw televisiegids stond
dat we nu gaan pingpongen met
de medezeggenschap, maar dat
ga ik niet meer doen. We gaan de
CvB-wijzer spelen, onder leiding van
een nieuwe jury!
Rethink UvA heeft namelijk,
ondanks haar haat voor kwantificatie, tien stellingen bedacht waar wij
geen antwoord op willen hebben,
maar enkel een getal. Het is immers
De Grote Kennis-Kunde-Kassaquiz.

Duidelijk? Mooi. Stelling 1 luidt: “Een
universiteit heeft nood aan sterke
en charismatische leiders.” Mevrouw
Maex, ik zie u verward kijken – u
snapt de stelling niet? Wat zegt u,
meneer Van Dissel, voor iedere interpretatie vatbaar? Helaas, u mag
uw antwoord niet motiveren van de
onverbiddelijke jury – dat wordt een
donker hoekje in de matrix voor u,
vrees ik. Meneer Dijkgraaf, waarom
loopt u nu ineens de studio uit? Zit
er een vervanger in de zaal? Ah,
mevrouw Gunning. U bent goed
met kwantificeerbare doelen, niet?’
↙ Henk Strikkers en Bob van Toor
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Bugra Straatcitaten
‘Een Pylamaanse wijsheid: iedereen ruikt zijn eigen
snot, maar niemand hoort zijn eigen oorsmeer.’
‘Ik dóe niet stoer, mijn scóoter is stoer.’
‘Sinds ik lekker volwassen ben, bepaal ik lekker zelf
of ik mijn bord leeg eet. Ga ik dus lekker nooit doen.’
‘Mijn moeder ging heel lang op vakantie. Toen ze
wegging, stond ik er alleen voor. Waarschijnlijk dezelfde situatie als wanneer ze doodgaat. Tenminste,
als ik dan ook meteen een huisfeestje geef.’
‘Volgens mijn vader gaat het goed met Turkije. In
de afgelopen tien jaar zouden ze een vooruitgang
hebben gemaakt van twee eeuwen! Mijn ouders
willen nu terug, want ze missen de jaren zeventig.’
‘Vreemdgaan is een denksport. Aangeraakt is
eh... nou, je moet sowieso heel goed nadenken
over hoe je het gaat aanpakken, waar je steeds
beter in wordt.’
‘Nigel. De meest gerespecteerde scheidsrechter
in de rugbywereld. Zijn tong is scherp, zijn toorn is
hels. Homo.’
Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

Navraag
Carsten
de Dreu
Carsten de Dreu, hoogleraar arbeids- en
organisatiepsychologie aan de UvA, heeft
de Dr. Hendrik Mullerprijs ontvangen voor
zijn hele oeuvre. De KNAW reikt deze prijs
sinds 1991 elke twee jaar uit aan een vooraanstaand onderzoeker in de gedrags- en
maatschappijwetenschappen. De Dreu
ontvangt een bedrag van 25 duizend euro.
Dit is de zoveelste prijs die u ontvangt.
Vindt u het nog leuk?
‘Uiteraard. Elke prijs is weer een erkenning voor
mijn werk. De Dr. Hendrik Mullerprijs laat zien dat
mijn werk niet alleen binnen mijn eigen vakgebied,
maar ook daarbuiten wordt gewaardeerd. Daar ben
ik blij mee.’

Wat weten wij dankzij uw bevindingen?
‘Lange tijd werd gedacht dat mensen alleen vanuit
eigenbelang redeneren wanneer zij in groepen werken. Wij hebben aangetoond dat mensen wel degelijk
rekening houden met de belangen van de ander.
Vooral in het bedrijfsleven wordt vaak gedacht dat je
er bij onderhandelingen met gestrekt been in moet.
Maar als je geïnteresseerd bent in wat de ander wilt,
komt dat de samenwerking alleen maar ten goede.
Win-win-onderhandelen noemen we dat.’

Wat gaat u doen met de beurs die u onlangs van het Netherlands Institute for
Advanced Study in the Humanities and
Social Sciences (Nias) kreeg?
‘Daarvan kan ik een jaar lang onderzoek doen naar
de psychologie van creativiteit. Wat zorgt ervoor dat
mensen creatieve ideeën krijgen en problemen op
een slimme manier oplossen? Over dat soort vragen
hoop ik meer duidelijkheid te verschaffen.’ ↙

Ô i donÕ t know who that guy is,
but his wife looks hotÕ

…Wibauthuis officieel geopend…
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tekst Nina Schuyffel foto Milette Raats
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Op z’n Duits
Omgekeerde tsunami

I

n het hoger onderwijs is iedereen excellent.
Iedere universiteit pocht over haar excellente onderzoekers, elke universiteit roemt haar excellente
studenten. Aan de HvA kun je excelleren met een
excellente minor. Het zijn nooit eens ‘uitmuntende’, ‘voortreffelijke’ of het prachtig archaïsche
‘eminente’ onderzoekers, studenten of minoren.
Aan synoniemen wordt niet gedaan, waarschijnlijk omwille van ‘breed gedragen herkenbaarheid’.
Misschien is het deze inflatie van het woord
excellent die zorgde voor onrust afgelopen week. De
Volkskrant kopte:
‘Wetenschap
vreest uittocht
toptalent naar
buitenland’. Als
iedereen excellent is, dan is zo’n bericht op zijn zachtst gezegd
verontrustend. Totale leegstroom in aantocht.
Gelukkig maar dat er zo veel asielzoekers naar
Nederland komen.
Het bleek een storm in een glas water. Het
ging slechts om één excellente toponderzoeker,
Maaike Kroon, die toevallig net de week ervoor
de prestigieus klinkende titel ‘Wetenschapstalent
2015’ had gekregen van het blad New Scientist.
In het nieuwsbericht kwamen twee bobo’s
aan het woord die in het vertrek van
Kroon een grotere trend zagen. Zo was
het toch mogelijk de noodklok te luiden
over teloorgang en verval.
Zou zo’n omgekeerde tsunami van
excellente topwetenschappers
überhaupt erg zijn? Voor
studenten maakt het niks
uit, want onderzoekstalent
koopt onderwijs af. Ook
collega’s zullen er niet
om huilen, want tegen
topperformers steekt de
rest schril af. Dat Maaike
Kroon naar Abu Dhabi gaat
is vooral vervelend voor haar
huidige universiteit, de TU Eindho-

ven. Kroon neemt haar onderzoeksgelden mee en
dat is balen. Daarnaast is het een aderlating voor
de communicatieafdeling aldaar. Wetenschapstalent 2015 worden volgens New Scientist (opbrengst:
een award en vijftienhonderd euro) is behalve voor
de familie alleen leuk voor voorlichters.
Toch stond er iets extreem alarmerends in het
Volkskrant-bericht. Het Ministerie van OCW was
gevraagd om een reactie, die bij monde van ‘een
woordvoerder’ werd gegeven. Die herkende het
trekken aan talent,
maar maakte zich
niet druk. Nederland heeft immers
de Nationale Wetenschapsagenda.
‘Die moet ervoor
zorgen dat de wetenschap aansluit
bij de maatschappelijke en wetenschappelijke
uitdagingen en kansen en ervoor zorgen dat Nederland een nog aantrekkelijker wetenschapsland
wordt’ tekende de Volkskrant op.
Hoe ver kan zo’n persvoorlichter staan van
wetenschap en wetenschappers? Als er iets reden
is om Nederland te ontvluchten, dan zijn het wel
bedenksels als de Nationale Wetenschapsagenda. Wetenschappers willen geen inmenging
van het bedrijfsleven. Ze willen geen tijd
kwijt zijn aan Willem-Wevervragen als
‘Waarom gaat een telefoonscherm zo
snel stuk?’ of boze burgervragen als
‘Waarom degenereert met elke generatie het taalgebruik, en waarom wordt
hier niets aan gedaan?’. Ze willen geld
en ruimte om hun onderzoek uit
te voeren, vrij van de verwoestende kracht van het excellente imagodenken. ↙

Hoe ver kan zo’n voorlichter
afstaan van de wetenschap?
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Linda Duits is
een weggelopen
wetenschapper,
gespecialiseerd in populaire
cultuur; in het bijzonder op het
gebied van gender en seksualiteit.
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Actueel 10
Laatste
jaar ondernemerschap
dagen Maagdenhuis
HvA

Veel starters,
maar te weinig
groeiers
De minor ondernemerschap bestaat tien jaar. Dus wordt er feest gevierd, maar ook gekeken
naar wat beter kan. Van de zeshonderd opgerichte bedrijven is namelijk negentig procent
alweer een stille dood gestorven. Bij de minor liggen ze daar niet wakker van.
‘Ondernemen is meer dan een bedrijf beginnen.’
tekst Nina Schuyffel foto’s Fred van Diem

Z

e ontmoeten elkaar in ‘incubators’, noemen zichzelf ‘founders’
of ‘entrepreneurs’ en doen mee
aan ‘accelerators’ in de hoop met hun
start-up de top te bereiken: ontmoet
de ondernemers van de 21ste eeuw. Uit
onderzoek van het Amsterdam Center
for Entrepreneurship (ACE) blijkt dat
een op de vijf studenten na zijn studie
wil ondernemen. Voor deze millenniumgeneratie is dus niet een vaste baan maar
een eigen toko het hoogste doel – een
ontwikkeling waarop het hoger onderwijs maar al te graag inspeelt.
De Hogeschool van Amsterdam
(HvA) introduceerde tien jaar geleden
de minor ondernemerschap, waar
studenten binnen een halfjaar hun eigen
bedrijf leren opzetten. Niet lang daarna
kwam ook de academische wereld op
stoom. De UvA sloot zich in 2008 aan bij
ACE, een samenwerkingsverband met

Folia 06_1541_03.indd 10

de HvA en de VU dat met workshops,
onderzoek en ‘bootcamps’ het ondernemersonderwijs probeert te stimuleren.
Naast keuzevakken, een minor en een
Summerschool over ondernemerschap
heeft de UvA sinds vorig jaar een master
Entrepreneurship. En ook de HvA is dit
collegejaar begonnen met een drie jaar
durende opleiding tot ondernemer.
Het klinkt allemaal heel mooi. Maar
wat levert al dit ondernemersonderwijs
eigenlijk op? Uit onderzoek van ING
blijkt dat van de tweehonderd start-ups
die jaarlijks in Nederland worden opgericht, hooguit 10 procent uitgroeit tot
een succesvol bedrijf. Tussen de zeventig
en honderd bedrijven blijven klein en
bijna de helft van de ondernemingen
stopt er binnen een jaar mee. Binnen het
onderwijs zijn de resultaten niet veel bevredigender: van de zeshonderd bedrijfjes die de HvA-minor ondernemerschap

sinds 2005 voortbracht, staan er nu nog
zestig overeind.
Volgens HvA’er Martin Haring,
die vanaf het eerste uur betrokken is
bij de minor, zeggen die cijfers niet
zo veel. Het gaat bij ondernemersonderwijs om veel meer dan alleen het
opzetten van allerlei bedrijven, legt hij
uit. ‘Ondernemen geeft studenten ook
mogelijkheden tot zelfreflectie. Waar
ben ik goed in? Wat zijn mijn zwakke
kanten? Ben ik goed in samenwerken?
Door dat soort vragen leren studenten
zichzelf kennen. Bovendien werken
ze aan hun verantwoordelijkheid,
assertiviteit en creativiteit: vaardigheden waar ze de rest van hun leven iets
aan hebben, ook als ze uiteindelijk niet
gaan ondernemen.’
Vooral voor hogeschoolstudenten
is ondernemen relevant, vult Laurens
van der Horst aan. Hij is coördinator

05-10-15 18:35
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van de minor en ziet studenten vaak
opbloeien. ‘Het hbo is nu eenmaal een
soort verlengstuk van de middelbare
school. Tot ze aan de minor beginnen,
zien studenten hun studie vaak als een
verplichting. Maar zodra ze hun eerste
klant hebben gevonden of omzet hebben gedraaid, beseffen ze: wauw, ik doe
dit niet omdat het moet, maar omdat ik
het enorm boeiend vind. En ik ben er
goed in.’
Erik Boer, directeur van ACE, is
minder positief. Hij hoopt van die 10
procent aan succesvolle bedrijven snel 20

Folia 06_1541_03.indd 11

procent te maken. Uiteindelijk ziet Boer
uit al die start-ups het liefst nieuwe grote
bedrijven ontstaan, zoals Booking.com
en TomTom – beide van Nederlandse
origine. ‘Hoe meer hoogopgeleide studenten gaan ondernemen, hoe beter dat
is voor onze economie,’ zegt hij.
Toch rijst de vraag waarom het dan
zo vaak misgaat. Nog niet eerder was het
zo makkelijk een eigen bedrijf op te zetten. De voorzieningen zijn oneindig, zowel binnen het onderwijs als elders in de
hoofdstad. Maar volgens Boer ligt juist
daar het probleem: evenementen om te

beginnen zijn er genoeg, maar als de jonge ondernemers eenmaal onderweg zijn
worden ze nauwelijks begeleid, waardoor
start-ups al vrij snel weer ten onder
gaan. ‘We hebben veel starters, maar niet
zoveel groeiers. De eerste paar maanden
lukken meestal wel: je gaat naar de KvK,
bindt de eerste klanten aan je en krijgt
misschien wat media-aandacht. Maar
daarna wordt het moeilijk. En wie helpt
je dan? De start-upscene is gefocust op
goede ideeën, maar wat daarna komt is
eigenlijk belangrijker. Daar zouden we
nog wat meer aan kunnen doen.’

05-10-15 18:35
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Actueel Laatste dagen Maagdenhuis

Maak een doorslaand succes van je startup
Wat moet je in ieder geval doen (of laten) om te voorkomen dat je roemloos ten
onder gaat? Acht tips van ervaringsdeskundigen uit de startupwereld.

1

Houd het simpel
Laurens van der Horst ziet ze bij de minor ondernemerschap regelmatig voorbijkomen: studenten die met een ‘innovatief
idee’ de wereld willen veroveren. Als een
ware Steve Jobs willen ze een compleet
nieuw product op de markt te brengen,
het liefst iets wat op de achterkant
van een bierviltje aan hun fantasie is
ontsproten. Helaas gaat dit romantische
beeld maar voor weinig ondernemers
op. ‘Je hoeft geen wereldschokkend idee
te hebben om te kunnen ondernemen.
Met hard werken kun je ook al heel ver
komen,’ zegt Van der Horst, zelf eigenaar
van een debat- en trainingsbureau. ‘Het

Folia 06_1541_03.indd 12

gaat er alleen om hoe je het verkoopt.’
Studenten die alleen maar telefoonhoesjes willen ontwerpen, krijgen van
hem steevast een veto. Ook ondernemers
met een plan à la Airbnb weert hij af.
‘Die trends zijn al lang aan de gang, daar
kom je als student met een klein budget
nooit tussen.’ Beter kun je zoeken naar
een markt waar nog wat rek in zit, zoals
Coen Walstra, Willem Naber en Sebastiaan de Wit in 2008 deden. De drie studenten zagen dat in de online kledingverkoop een grote groei werd verwacht.
Ze lieten een website maken waarop
ze verschillende merken onderbroeken
aanboden. Al snel stonden hun studen-

tenkamers vol met dozen en konden ze
zichzelf salaris uitbetalen. Nog steeds
blijven de orders bij Direct Ondergoed
binnenstromen. Van der Horst: ‘Het gaat
hier niet om een vernieuwend product,
want eerder was het ook al mogelijk
ondergoed via internet te bestellen.
Maar doordat deze jongens commercieel
nadachten, konden ze handig inspelen
op de bestaande markt.’

2

Zorg voor een sterk team
In Silicon Valley bestaat het al: relatietherapie voor zakenpartners. Psychologen zien daar het aantal cliënten dat in
therapie gaat om hun bedrijf te redden
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toenemen. Niet zo gek, want opeens
doe je alles samen: tachtig uur per week
werken en in het weekend ook nog een
biertje drinken. Dat moet bijna wel
misgaan? Martin Haring adviseert het
studenten altijd al bij de eerste bijeenkomst van de minor: begin nóóit een
start-up met vrienden.
Zorg liever voor een gevarieerd
team, met collega’s die andere vaardigheden hebben dan jij. ‘Door alleen
geld te zien in een product kom je niet
ver,’ zegt Haring. ‘Je hebt ook iemand
nodig die kan ontwerpen en die de hele
zaak kan managen.’ Dat onderschrijft
oud-minorstudent Noëlle van den
Bergh. Zij opende in 2010 in Utrecht
haar eerste kinderdagverblijf en kreeg
al snel de leiding over vijftien werknemers. ‘Het ene moment zat er iemand
snikkend tegenover me te vertellen dat
haar oma was overleden. Het andere
moment moest ik met diezelfde persoon onderhandelingen aangaan over
vakantiedagen. Voor de zakelijke en de
menselijke kant moet je twee verschillende mensen hebben.’

Denk verder dan Amsterdam
De jongens van worstenmakerij Van
Boef zijn goed op weg. Sinds vorig jaar
verkopen zij verse worst aan ‘urban
bourgondiërs’ op tien plaatsen in Amsterdam. Toch twijfelt Erik Boer aan de
houdbaarheid van dit idee. ‘Exclusief,
biologisch, duurzaam: in de hoofdstad
werkt dat, maar hoe lang nog? En kun je
er ook in andere steden mee terecht?’ De
directeur van ACE adviseert studenten
vooral internationaal te denken. ‘Nederland heeft een kleine markt. Als je wilt
groeien, moet je op een gegeven moment
naar het buitenland.’

5

3

Test je idee
Het is een bekende slogan van de Lean
start-upmethode, bedacht door internetondernemer Eric Ries: ‘Get out of the
building.’ Zijn tip: ga niet zitten zwoegen
op een volledig uitgewerkt plan, maar
maak eerst een prototype om je aanname
te testen. ‘Vanachter je bureau kun je veel
bedenken, maar niet alles,’ zegt Matthijs
Tiemens, voorzitter van studentenondernemersvereniging Enactus. ‘Als je een
unieke technische tool hebt ontwikkeld
is het misschien handig die voor jezelf te
houden, maar meestal geldt: ga naar buiten. Vraag potentiële klanten wat ze van
je plan vinden en ze voor jouw product of
dienst zouden willen betalen.’
Ook bij de minor ondernemerschap
worden studenten al na een paar dagen
de straat op gestuurd. Laurens van der
Horst: ‘Als er vijf mensen geïnteresseerd
zijn, kunnen dat er misschien wel vijftig
worden. Dan heb je iets in handen waar
je geld mee kunt verdienen.’

Zet je pokerface op
Wees niet bang om een beetje te bluffen.
Alleen door lef te tonen kom je binnen bij
de grote bedrijven. Dat ervoer oud-student Pieter Bosschaart toen hij in 2011
begon met Mr. Prezident, een bedrijf
dat op maat gemaakte Prezi-presentaties
levert aan corporate organisaties. Hij
begon met één klant: een reclamebureau
dat betaalde in de vorm van werkplekken. ‘Het was heel fijn dat we daar gratis
mochten zitten,’ zegt Bosschaart, ‘maar
om verder te groeien, besefte ik, moesten
we een portfolio opbouwen.’ Op Twitter
zag hij dat de marketingdirecteur van
Philips binnenkort zou spreken op een
evenement. Hij stuurde een bericht: ‘Als
wij nou een presentatie voor je maken, in
ruil voor jullie logo op onze website?’ De
marketingdirecteur hapte, en snel daarna
hingen alle grote merken aan de lijn:
Coca Cola, ABN Amro, Nestlé. Inmiddels
heeft Mr. Prezident een kantoor in New
York, achttien werknemers en klanten in
24 landen.

6
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Geloof in je product
Het klinkt zweverig, maar alle experts
en ervaringsdeskundigen zweren erbij:
een bedrijf is alleen succesvol als je voor
honderd procent in je product of dienst
gelooft. Erik Boer is er telkens weer
verbaasd over welke ideeën dankzij een
rotsvast vertrouwen de top bereiken.
Regelmatig komen er bij ACE studenten
met een plan waarvan hij denkt: dat

gaat nooit lukken. Zo zag hij niet in hoe
Mireille Reuling ooit geld zou verdienen
met The Real WINE Gums: winegums
met echte wijn erin. Maar ze kwam in de
finale van de ACE/Rabobank Summerschool Award. Inmiddels liggen haar
luxe snoepjes in de Bijenkorf en heeft
KLM ze een halfjaar opgenomen in het
arrangement. ‘Mij was dat niet gelukt,’
zegt Boer. ‘Maar Mireille wel, omdat ze
tegen alle kritiek in overtuigd was van
haar idee.’
‘Je moet durven en doorzetten,’ erkent ook Noëlle van den Bergh. Toen zij
in 2008, midden in de crisis, aan mensen
vertelde dat ze een kinderdagverblijf
wilde openen, verklaarde iedereen haar
voor gek. Maar zelf vond de afgestudeerd
pedagoog dat ze goede ideeën had. ‘Omdat ik zelf bij een kinderdagverblijf had
gewerkt, wist ik dat het dramatisch was
gesteld met die branche. Kinderen hebben een passieve dag, ze zijn helemaal
niet creatief bezig en komen vaak onrustig thuis. Ik wilde een kinderopvang
beginnen waar ik mijn eigen kinderen
later met liefde naartoe zou brengen.’
In 2010 opende ze de eerste vestiging
van De Melkfabriek, in 2013 de tweede.
Kinderen krijgen er biologische voeding
en kinderyoga, spelen met muziek en
maken kennis met de Engelse taal.
‘Omdat ze zien dat hun kind baat heeft
bij onze aanpak, zijn ouders bereid iets
meer te betalen. Zelfs in crisistijd.’

7

Ga een keer failliet…
Er bestaat een stadium waarin iedere
ondernemer op een zeker moment
terechtkomt. Paul Graham, oprichter
van kapitaalverstrekker Y-Combinator,
noemt het de Trough of Sorrow. Dit ‘dal
van verdriet’ volgt als na een flitsende
start het eerste enthousiasme is weggesleten en het toch allemaal zo makkelijk niet blijkt. Je hebt geen geld, geen
klanten en je idee is toch niet zo briljant
als iedereen dacht. Het is de kunst om op
dat moment op tijd aan de bel te trekken
en hulp te zoeken. Want hoewel weinigen het willen toegeven, is ondernemen
ook een kwestie van falen.
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STARTUP

‘Het is helemaal niet erg als jouw idee
mislukt,’ zegt Matthijs Tiemens van
Enactus, ‘als je daarna maar weer
opkrabbelt en van je ervaringen leert.’
Echte ondernemers weten dat hun eerste
bedrijf het niet wordt, hun tweede ook
niet, en dat ze bij het derde pas een kans
beginnen te maken. Toch zit volgens
ACE-directeur Erik Boer het idee dat je
geen fouten mag maken diep ingebakken
in de Nederlandse cultuur. ‘Alsof je een
loser bent als je risico’s neemt. Het moet
allemaal meteen goed gaan.’
Hoe anders is het in Amerika, the
land of promises, waar een enigszins
vernieuwend idee al snel ‘disruptive’
wordt genoemd en investeerders in de rij
staan om geld in jouw bedrijf te stoppen.
Boer: ‘In Silicon Valley weet je binnen
zes weken waar je aan toe bent, hier
duurt het minimaal een halfjaar voordat
je weet of een investeerder akkoord gaat.
We zijn terughoudend, alsof we niet
groot durven denken. In Amerika is het
heel normaal om een paar keer failliet te
gaan. Daarmee laat je zien dat je risico’s
durft te nemen. In Nederland zie je ondernemers lang een beeld ophouden van:
het lukt me wel. En dan is het meestal
al te laat.’
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… Maar weet ook wanneer
je moet stoppen
Soms heb je alles gedaan om je start-up
tot een succes te maken, maar lukt
het gewoon niet. Het verschil tussen
triomf en mislukking is klein en hangt
vaak van toevalligheden aan elkaar.
Ondernemen is wat dat betreft ook een
kwestie van geluk hebben: de timing
moet perfect zijn, wil jouw idee opgepikt
worden door de markt. Dan kun je beter
stoppen terwijl er nog geld binnenkomt,
weet Jeroen van Duffelen (29). Hij begon
in 2009 een digitaal platform waarop
studenten wereldwijd studiemateriaal
konden delen, vanuit zijn irritatie dat
hij altijd maar papieren readers moest
kopen. WideScript had veel potentie: na
een jaar hadden zich al een paar duizend
studenten aangemeld. Van Duffelen
ontving van twee uitgeverijen een aanbetaling van in totaal vijftigduizend euro.
Maar in 2011 trok hij toch de stekker
eruit. Hij was te vroeg. ‘Uitgeverijen
waren nog niet klaar voor online publishing.’ Nu heeft hij MedRithm opgestart,
een bedrijf dat via analyse van medische
data adviezen geeft aan artsen. Aan zijn
‘mislukking’ heeft hij veel gehad. Van
Duffelen: ‘Dankzij die eerdere ervaring
krijg ik in twee maanden meer voor
elkaar dan in die twee jaar daarvoor.’ ↙

Van Dale omschrijft een startup als
een ‘pas opgericht (internet)bedrijf’.
Maar let wel: een startup is iets
anders dan een starter. Van de 127
duizend ondernemers die zich jaarlijks
inschrijven bij de KvK bestaat het
grootste deel uit zzp’ers die diensten
verlenen. Internetondernemer Eric
Ries hanteert een brede definitie:
iedereen die een nieuw product of
dienst probeert op te zetten met een
onzekere uitkomst, is volgens hem
bezig met een startup. De Amerikaan
se startupgoeroe Steve Blank ziet een
startup als een tijdelijke organisatie
waarbij wordt gezocht naar een op
timaal en schaalbaar verdienmodel,
waarna zij kan doorgroeien naar een
groter bedrijf.

FEEST
Op 10 oktober viert de HvA het tien
jarig bestaan van de minor onder
nemerschap. Alle succesvolle (en
mislukte) bedrijven komen tijdens
deze avond in Pakhuis de Zwijger uit
gebreid aan bod. De minor beleeft dit
jaar zijn twintigste editie, in februari
2016 zullen 2442 studenten de minor
hebben doorlopen. Sinds 2005 zijn er
600 bedrijven ingeschreven bij de KvK.
Het grootste gedeelte betrof mode
accessoires (25 procent), daarna
volgden zakelijke dienstverlening,
kleding en horeca. Een kleine greep
uit de ideeën: een kattenvoerbak
voor meerdere katten, een kwast en
schroevendraaier ineen, een bier
paraplu, cursussen voor iPadgebruik,
slow coffee en een viskoerier.
minorondernemerschap.nl/jubileum

STARTUPSTAD
Onderzoeksbureau Compass plaatste
Amsterdam deze zomer op de vierde
plaats van Europese startupsteden,
achter Londen, Berlijn en Parijs. Op
folia.nl vind je vanaf woensdag 7 ok
tober een overzicht van bootcamps,
festivals en workshops die voor jonge
ondernemers worden georganiseerd.
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THOMAS
VAN A ALTEN
Vlieguren maken
S

inds kort ben ik op maandagochtend een uurtje leesvader op de
school van mijn dochters. Enerzijds uit plichtsbesef (en dit kan ik
beter dan in een hesje als klaarover fungeren of schminken op een
zomerfeest; alle kinderen zouden als satanische clowntjes klagen bij
hun ouders), anderzijds omdat het me mateloos boeit. Hoe ontwik
kelt een kind leesstrategieën?
Het is een mooi laboratorium, steeds vijf minuten met een kind
en een boek. Ik signaleer bij kinderen uiteenlopende verschijnselen:
de één wisselt de ‘b’ en ‘p’ om, de ander laat zich misleiden door de
voorspellende plaatjes van het verhaal (ze lezen ‘hond’, terwijl er
‘poot’ staat) en de ander leest vloeiend, compleet met intonatie. De
onderlinge verschillen zijn opmerkelijk, en vaak heeft het met het
verschil in ‘vlieguren’ te maken. Daar is niets geks aan (daarom kan
ik zo slecht kinderen schminken,
bijvoorbeeld).
Ik las eind september in de
Volkskrant over de zoveelste
uitwisseling van wijsheden over
onderwijs. Nieuwemediagoe
roe Maurice de Hond (tevens
onderwijsprofeet/initiator van
de Steve Jobsscholen) reageer
de op een stuk van columnist Aleid Truijens, die twijfels uitte over de
invloed van ICT op ons onderwijs. De Honds reactie laat zich raden.
Wat me verontrust in de hele discussie over wel of geen ‘ICT in
de klas’ en alle ‘adaptieve mogelijkheden van apps’ en ‘21eeeuwse
vaardigheden’ is dat het voor een groot deel niet uitmaakt naar
welke school je gaat, maar wie je er naartoe stuurt.
Deugdelijk onderwijs begint met vragen stellen, nieuwsgierigheid
prikkelen en tijd nemen voor moeilijke taken op de momenten dat
een kind juist niet naar school gaat. Ik wil de leraren niet onttronen,
maar die kunnen een hoop slechts inkoppen. Een revolutie is mooi
voor de bühne, maar zelden voor het eindresultaat. De revolutie
begint vaak gewoon thuis. Met of zonder iPad. ↙

Een revolutie is mooi
voor de bühne
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‘DE
BEZETTERS
HADDEN
EEN PUNT’
tekst Bob van Toor
foto’s Bram Belloni

Journalist Casper Thomas volgde vanaf het allereerste moment de bezetting
van het Maagdenhuis. Hij schreef er Competente rebellen over, dat binnenkort
verschijnt. ‘Dat Louise Gunning niet mee wilde werken aan mijn boek
vind ik oprecht jammer.’
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Casper Thomas VOND
DE MAAGDENHUISBEZETTING SOMS
NET THEATER: EEN DRAMA MET
VERRAAD, GEWELD EN INTRIGES.
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‘Hier was een verzameling mensen
écht aan het debatteren’

O

p een ochtend in januari trok
een stoet studenten richting
het Bungehuis, vlak langs
het kantoor van De Groene Amsterdammer. Casper Thomas (32) zag ze
voorbijtrekken vanachter zijn bureau,
waar hij al jaren las en schreef over
Occupybewegingen, over de politiek
van onderwijs in Nederland en
daarbuiten, en over universiteiten
die ten onder gaan aan rendementsdenken. Thomas verliet zijn kantoor
en volgde het protest – en is daar
eigenlijk niet meer mee opgehouden.
Het resultaat ligt deze maand in de
boekwinkels.
In Competente rebellen. Hoe de
universiteit in opstand kwam tegen
het marktdenken analyseert en
beschrijft Thomas de Maagdenhuisbezetting, de oorzaken en gevolgen
van de grote frustratie, het idealisme
van de bezetters en de dogma’s van
de bestuurders. Bezetters, docenten
als Dan Hassler-Forrest, en rector
Dymph van den Boom komen aan
het woord, maar Thomas’ expertise
klinkt helder op de achtergrond door.
De gebeurtenissen van het afgelopen
jaar, stelt hij in zijn inleiding, ‘staan
model voor de fase waarin onze
economie verkeert. Naarmate het
protest voortduurde groeide bĳ mĳ
de overtuiging dat het model staat
voor de grote ideologische strĳd van
deze tĳd: over waar macht ligt in
onze samenleving, over hoever het
marktdenken mag doordringen in
het dagelĳks leven, over hoe publieke
diensten als onderwĳs en zorg te
organiseren.’
Ruim acht maanden na die
januaridag ontmoeten we Casper
Thomas op het Spui. Op weg naar
Café Luxembourg lopen we langs het
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imposante hart van HvA en UvA, dat
sinds het voorjaar behoorlijk veranderde instellingen aanstuurt.

Hoe is het als je nu in het Maagdenhuis komt? Anders dan een jaar
geleden?
‘Absoluut. Het is nu een gebouw
waar een gebeurtenis heeft plaatsgevonden die heel lang in mijn
hoofd heeft gezeten en waar ik nog
steeds veel mee bezig ben. De eerste
keer dat ik er kwam na de ontruiming was voor een interview met de
rector. Toen binnenkomen was erg
raar: het was kaal. Toen ik regelmatig in die grote ruimte kwam om
erover te schrijven, gebeurde er altijd
wat. En ineens was het weer helemaal sereen; heel gek. Dat gevoel is
niet eens vergelijkbaar met hoe het
moet zijn voor de mensen die hier
zes weken hebben gewoond.’

Wat dacht je toen je voor het eerst
het bezette Maagdenhuis binnenliep?
‘Dat hier iets gebeurde dat de moeite waard was om te beschrijven.
Iets dat meer was dan studenten en
een paar docenten die mopperen
op de universiteit. Ze zaten er toen
net. Ik schrijf in mijn boek: het was
meer agora dan blokkade. Het is een
beetje goedkope symboliek, maar
het deed me ergens denken aan die
schilderijen waarop Lenin vooruitwijzend voor een groep vakbondsfiguren staat. In de Tweede Kamer zie je
soms, als iemand naar de interruptiemicrofoon loopt en de camera
draait, dat er maar twee mensen in
de zaal zitten. Altijd een deceptie.
Hier was een verzameling mensen
echt met z’n allen over iets aan het
debatteren. Het deed bijna negen-

tiende-eeuws aan, enorm sfeervol.’

Je wist nog niet dat het tot een boek
zou komen.
‘Ik dacht wel: ik ga dit volgen. Ik
schrijf voor De Groene Amsterdammer over hoger onderwijs en publieke
debatten, dus ik volgde de protesten.
Toen kwam de Maagdenhuisbezetting, het werd steeds groter, en ik
bleef het bezoeken en aantekeningen maken. Als het voorbij is, dacht
ik, maak ik een mooi artikel, een
reconstructie van waar het over ging.
Het was om de hoek, ik fietste er
dagelijks twee keer langs en elke keer
als ik op Twitter zag dat er iemand
langskwam kon ik, hop, ernaartoe.’
Thomas bracht rond die tijd
De twintig boeken die ons denken
veranderden uit bij Amsterdam University Press, en sprak met uitgever
Ebissé Rouw over de gebeurtenissen
in het Maagdenhuis. ‘Toen vroeg
zij me of ik – nudge nudge, wink
wink – nog iemand wist die hier een
boek over kon schrijven. Omdat ik al
een groot artikel wilde maken was
het niet zo heel veel extra moeite
om dat vijf of zes keer te doen voor
hoofdstukken van een groter verhaal. Het gaf me de ruimte om het
echt te verdiepen.’
Hij beloofde de uitgever aanvankelijk een relaas van zijn eigen visie
op de bezetting; reportage verweven
met zijn eigen meningen en ervaringen. ‘Maar dat werkte niet: ik was
twee boeken in één aan het schrijven. Gaandeweg heb ik het persoonlijke gedeelte teruggebracht tot één
analyserend openingshoofdstuk, en
verder gewoon opgeschreven wat
er gebeurd is. Ik heb er de meest
veelzeggende scènes uitgelicht, de
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‘Ja, ik vind dat de geesteswetenschappen
in de verdrukking zitten’
spelers opgevoerd – en mezelf uit het
verhaal geschreven. Dat voelde beter.
Het is niet mijn gebeurtenis, ik heb
niet aan de UvA gestudeerd.’ Thomas
volgde een Liberal Arts-curriculum
aan het University College van Maastricht en studeerde geschiedenis aan
het University College Londen. Beide
opleidingen van grote kwaliteit, maar
ook met een zekere exclusiviteit.

Jullie hoefden vast nooit iets te
bezetten.
‘Ik had daarvoor geen persoonlijke
aanleiding, nee. In die zin heb ik een
luxe studietijd gehad. Het was hard
werken, maar de problemen van
massale colleges en een vaststaand
curriculum aftikken, waarin geen
ruimte is om te onderzoeken – dat
heb ik nooit ervaren. Ik was wel
actief in de studentenpolitiek: ik heb
in Maastricht een studentenpartij
opgezet om de privileges die wij
aan het University College hadden
voor een bredere groep studenten te
bewerkstelligen. De partij streefde
ook naar internationalisering van de
universiteit, omdat een derde van de
studenten internationaal was, maar
de organisatie nog in het Nederlands
werkte. Nu is alles in het Engels
daar, en is die partij de grootste in
Maastricht. Dus je inzetten voor
verbetering van een universiteit, dat
ken ik wel. En ook de moeilijkheid van
je positie als student: je hebt vaak
maar erg weinig invloed.’

Je duidt aan het eind van het boek
het woord ‘protest’: het komt van
het Latijnse protestare, je ergens
voor uitspreken. Dat doe je in je
boek ook over de bezetting – het is
bijna een verdediging.

Folia 06_1541_03.indd 19

‘Daar wil ik wel aan. Ik heb plezier
beleefd aan naar het Maagdenhuis
gaan, ik kreeg er inspiratie van.
Soms vond ik het ongenuanceerd
of oninhoudelijk, maar ik neem het
in de grond serieus. Als ik me alleen
maar had geërgerd was ik niet terug
blijven komen. Natuurlijk waren er de
commentaren: waar zeuren die studenten over, ga studeren. Tot aan de
reaguurders over “vieze stinkkrakers”
die een gummiknuppel verdienen.
Maar ik wilde de bezetting op zijn
eigen merites beoordelen. De vorige
Maagdenhuisbezetting is een mythe
geworden. Als deze de geschiedenisboeken in gaat – wat hij qua lengte
zeker zou kunnen doen – waar zal
de bezetting dan voor staan? Dat
was mijn uitgangspunt. Ongetwijfeld zullen mensen zeggen dat ik er
geen fluit van heb begrepen, dat ik
veel te aardig en te mild ben voor de
bezetters. Dat vind ik niet erg. Ik heb
het vanuit sympathie geschreven: ze
hadden wat mij betreft absoluut een
punt. Ja, ik vind dat de geesteswetenschappen in de verdrukking zitten.
Ja, de universiteit wordt te veel op de
nek gezeten door het bedrijfsleven en
nationale wetenschapsagenda’s.’

De romantiek en heroïek die je
noemde speelden de bezetters ook
parten, bijvoorbeeld toen een deel
weigerde te vertrekken toen er een
akkoord bereikt was met het CvB.
Daar schrijf je wel kritisch over.
‘In dat deel van het verhaal zie je een
omslag plaatsvinden, dat veel bezetters zeggen: nu is het genoeg, we
hebben iets bereikt. Voor sommigen
werd in het Maagdenhuis blijven toen
een doel op zich, de bezetting werd
door de hardliners gekaapt en liep

ongelukkig af. Ik wilde dat omslagpunt laten zien. Dat er op een gegeven moment consensus ontstond
dat het tijd was om te vertrekken,
maar opeens alle wachtwoorden van
binnenuit veranderd bleken te zijn,
waardoor de bezetters en het CvB
niet meer konden communiceren.
Het moment dat een bevrijding omsloeg in een bezetting, zoals één van
hen het beschreef.’

Waren er van dat soort momenten
veel verschillende lezingen?
‘Zeker. Hoe het precies gegaan is met
de ontruiming, wie precies wat zei op
welk moment – ik heb niet overal een
vinger achter kunnen krijgen. Dat was
ook niet noodzakelijk voor het boek,
het moet niet te detaillistisch worden.
Iemand die niet in Amsterdam woont
en de bezetting in het nieuws heeft
gevolgd moet het ook kunnen lezen.
Ik heb iedereen die ik citeer hun eigen
passages in het boek laten lezen, en
daar nooit ruzie over gekregen.

Een Folia-journalist werd door
een bezetter bedreigd toen ze een
vergadering wilde verslaan. Heb je
last gehad van tegenwerking?
‘In het begin was het Maagdenhuis
een open plek, iedereen mocht er
binnenlopen en gaan zitten, luisteren
of meepraten. Richting het einde liep
ik een keer mee met een groep die
ging vergaderen, zoals ik altijd had
gedaan. Toen ze doorkregen dat ik
niet van de bezetting was, vroegen
ze wie ik was en kreeg ik te horen
dat ik niet aanwezig mocht zijn. Ze
gingen naar de “press-free room”.
De openheid werd in die zin minder.
Maar ik ben nooit bedreigd of tegengewerkt – ik was daar ook alleen →
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INGEZONDEN MEDEDELING

De ASVA studentenbalie is te vinden op de
eerste verdieping van het Wibauthuis. Kijk
voor openingstijden op www.asva.nl/contact
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→

om te observeren. Dat is misschien
het verschil met andere pers: ik had
nog nooit iets over ze geschreven,
alleen positieve commentaren in De
Groene, dat vonden ze leuk.’

gesprek met Dymph van den Boom.
Zij was heel open, en er zaten geen
woordvoerders of persvoorlichters bij.’

Hoe kijk je aan tegen de nasleep?

‘Ik heb iedereen de vraag gesteld die
jij me ook stelde: wat dacht je toen
je hier voor het eerst kwam? Als je
tien, vijftien mensen dat verhaal laat
vertellen ga je patronen zien, kun
je er dingen uitlichten en krijgt een
verhaal vorm.’

‘Praktisch gezien was dat lastig,
omdat ik moest beslissen wanneer
het verhaal af was en ik kon stoppen
met schrijven. Na de zomer dacht ik
dat ik klaar was, ik had een maand
de tijd genomen om het allemaal op
te schrijven. Ik wilde het boek heel
graag dicht op de bezetting uit laten
komen. Maar toen de opening van
het academisch jaar vorige maand
werd geblokkeerd door protestacties
heb ik een nieuw einde aan mijn
boek moeten schrijven. Dan waren
er nog de commissies die werden
opgezet en weer ten onder gingen
aan onderlinge stammenstrijd. Heel
interessant, maar mijn boek gaat
niet over de universiteit, maar over
de relevantie voor de samenleving als
geheel. Misschien dat we ooit gaan
terugkijken en zeggen: hé, er is iets
veranderd in de samenleving, en dat
is begonnen met die Maagdenhuisbezetting – dat hoop ik natuurlijk,
want dan heb ik het eerste boek
erover geschreven.’

Reflectie van Louise Gunning
ontbreekt in het boek. Heb je haar
gesproken?
‘Nee, ze wilde niet.’

Dat lijkt me vervelend; de voormalig collegevoorzitter is toch een van
de sleutelfiguren.
‘Ik vond het oprecht jammer. Ik was er
niet op uit om haar te kijk te zetten.
Na meerdere keren vragen heb ik het
verhaal zonder haar input moeten
schrijven. Informatie waar ik niet bij
kon, moest ik óf benaderen, óf uit
andere bronnen halen; en dat heb ik
gedaan. Ik heb haar publieke optredens gebruikt, en heel veel gehad
aan een verhelderend en uitgebreid

Hoe pakte je dat soort interviews
aan?

van de bezetting, gewoon tussen de
massa waren gaan zitten en hadden
meegedaan.’ Thomas schudt zijn
handpalmen in de lucht. ‘Maar het
tegenovergestelde gebeurde. Dus,
bam, het clashte en werd groter.
Voor mij mooi, want dan ontstaat er
een verhaal. Mensen speelden hun rol
met verve – ik vond het echt theater
af en toe: een drama met verraad,
geweld, intriges. Dat maakte het
prachtig om te beschrijven.’ ↙
Casper Thomas, Competente rebellen.

Wat antwoordde de rector?

Hoe de universiteit in opstand kwam

‘Tja, haar antwoorden waren natuurlijk
diplomatiek. Ze blijft de bestuurder.’

tegen het marktdenken (AUP, € 17,95).
Boekpresentatie op 21 oktober in het
Maagdenhuis.

Na een laatste slok tomatensap
maakt Thomas zich op voor de
terugtocht. Langs het Maagdenhuis,
waar hij over twee weken zijn boek
mag presenteren. Sympathiek dat de
UvA meteen toestemming daarvoor
gaf, vindt hij – misschien zijn de
bestuurders in dat soort dingen flexibeler gaan denken. ‘Kijk, iedereen
heeft natuurlijk zijn rol te spelen in
die bezetting,’ zegt Thomas voor hij
zijn jas aantrekt. ‘De oorspronkelijke
bezetters hadden de rol van de radicaal, de meer gematigde waren het
redelijke geluid. Het CvB had de bestuurdersrol, met wat daarbij hoort:
rust, afstandelijkheid. Zo is het ook
in het boek: de mensen die ik opvoer
bestaan wel echt, maar vallen samen
met hun rol in het verhaal. Tegen de
radicaal zeggen dat hij gematigder
moet zijn, of tegen de bestuurder
dat hij minder bestuurlijk moet doen,
hoort bij die rollen. Voor mij is het
misschien makkelijk praten – ik heb
immers geen rol – maar mensen kunnen hun functie ook te serieus nemen, denken dat ze alleen maar die
rol kunnen zijn. Het is ook goed om
af toe eruit te stappen; gecalculeerd
of niet, dat maakt niet uit. Ik vraag
me wel eens af wat er gebeurd was
als het College van Bestuur, toen ze
binnenkwamen op de eerste avond

Casper Thomas
1983 geboren in Hoorn
2002-2005 Liberal Arts,
University College Maastricht
2006-2008 MA European History,
University College London
2008-2010 onderzoeker Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid
2010 journalist voor De Groene
Amsterdammer
2012 Correspondent van
De Groene in India
2015 Samensteller De twintig
boeken die ons denken
veranderden
2015 Competente rebellen

act
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IN STILTE
ONTSTAAN
SOMS
WONDEREN
Met het consequent weigeren
een stilteruimte toe te staan
ondermijnt de UvA haar eigen
diversiteitsbeleid, vindt student
Kiza Magendane.
illustratie Marc Kolle

O

p een vraag van mij via Twitter waarom de UvA geen
gebedsruimte heeft, kreeg ik een verbijsterend antwoord van de UvA zelf. ‘Omdat de UvA een openbare
universiteit is.’
Deze redenering is minder logisch dan ze klinkt, vindt ook
een groep studenten die onlangs voor de derde keer een lege
ruimte op het Roeterseiland inrichtte als stilteruimte.
Een seculiere universiteit is geen synoniem voor een exclusieve universiteit. Een stilteruimte kan net zo goed seculier
zijn, omdat die ruimte biedt voor bezinning aan iedereen, ongeacht achtergrond of overtuiging. ‘Het is ook voor studenten
heel goed als ze af en toe een moment voor zichzelf kunnen
nemen. Dat voorkomt depressies en een burn-out. Als iedereen
af en toe zijn “tien-minuutje” neemt, is dat hartstikke positief,’
verklaarde een van de initiatiefnemers van de stilteruimte
terecht in Folia.

Gemiste kans
De UvA blundert door elke keer de spontaan ingerichte stilteruimtes te ontruimen en via haar woordvoerder te laten weten dat het
beleid ten aanzien van stilteruimtes ‘ongewijzigd is’. Daar komt bij
dat na elke ontruiming de locaties direct in een soort paniekreactie worden ingericht als een studieruimte. Door deze houding
wekt de UvA de indruk dat zij niet wil werken aan een inclusieve
academische gemeenschap die voor iedereen een thuis creëert.
De reactie en houding van de UvA staan in schril contrast
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met de eigen woorden van de instelling: ‘De UvA biedt academisch onderwijs aan op alle wetenschapsgebieden en staat open
voor alle studenten en medewerkers – ongeacht afkomst, achtergrond of overtuiging,’ is te lezen in de missie op haar website.
Ook vreemd: de UvA neemt geen moeite om het voorbeeld van andere universiteiten zoals Harvard en de Erasmus
Universiteit te volgen. Deze en andere eveneens ‘seculiere’
instellingen kennen wel stilteruimtes.
Een ander vaak gehoord argument is dat studenten die
behoefte hebben aan een stilteruimte beter naar de VU kunnen
gaan. Dat is gek. Want waarom zou de UvA minder te bieden
willen hebben dan de Vrije Universiteit? Het is niet verwonderlijk dat er procentueel meer studenten met een migratieachtergrond naar de VU gaan. Dat is een gemiste kans, omdat
de UvA zegt ook diversiteit na te streven. Waarom propageert
de UvA dit, maar voegt zij vervolgens niet de daad bij het
woord? Je kunt als universiteit niet steeds diversiteit alleen als
marketingterm gebruiken en vervolgens geen condities creëren
die dat waarmaken.

Tweederangsburgers
De UvA faciliteert culturele centra zoals Crea, investeert
miljoenen in sportfaciliteiten en stopt ook een hoop
geld in studieverenigingen. Een deel van dat geld voor
studieverenigingen en studentenraden wordt ook gebruikt
om bier te drinken, op constitutieborrels bijvoorbeeld.
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De UvA maakt dit mede mogelijk, omdat zij heel goed
heeft begrepen dat studeren veel meer is dan alleen in de
collegebanken zitten.
Wie een inclusieve gemeenschap voorstaat, kan echter geen
borrels voor de ene groep studenten financieren en een andere
groep studenten voorhouden dat hun behoefte om op een
andere manier te ontspannen niet wordt ingewilligd omdat het
een seculiere of openbare universiteit betreft. Een inclusieve
academische gemeenschap kan zich niet permitteren om een
deel van haar studenten het gevoel te geven dat ze er niet bij
horen. Studenten met een religieuze achtergrond of spirituele
behoeften horen geen tweederangsburgers te zijn aan de Universiteit van Amsterdam.
Al een tijdje is er kritiek op de eenzijdige focus op rendement in het wetenschappelijk onderwijs. Ook in deze discussie
zou het goed zijn als de UvA beter naar haar critici luisterde.
De academische gemeenschap verdient namelijk meer dan
een eenzijdige focus op cijfers, papers en tentamens.
Naast een biertje en een theater voorstelling moet er ruimte
zijn voor stilte en bezinning. Want in
stilte ontstaan, net als bij constitutieDiscussieer
borrels, af en toe wonderen. ↙

mee op
Folia.nl/
opinie

Kiza Magendane is student politicologie.
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Experimenteren
moet je leren
tekst Daniël Rommens foto Stefan Pickee

Staat hier het wetenschapstalent van 2030?
Kinderen, maar ook volwassenen, mochten dit
weekend een kijkje nemen in de laboratoria
van het Science Park, tijdens het Weekend
van de Wetenschap. Tijdens dit nationale
wetenschapsfestival opende de UvA, net als vele
andere universiteiten en bedrijven, haar deuren
om het leergierige publiek bij te praten over
onderzoek en de toepassing van de wetenschap
in het dagelijks leven, met leuke proefjes, korte
lezingen en rondleidingen door de sterrenwacht,
een glasblazerij en het computermuseum. ↙
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tekst Steffi Weber

Dossier

illustraties Barend Wilschut

Het zal wel
een man zijn
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Of het nu komt door vooroordelen, genderbias, discriminatie of
een glazen plafond: vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de
wetenschap. Wat vinden vrouwelijke UvAacademici daarvan, en
welke oplossingen zien zij? ‘Bijna niemand denkt tegenwoordig nog
dat vrouwen dommer zijn dan mannen.’

W
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100% man

100% vrouw

ie scoorden er in jouw laatste docentenevaluawetenschap,’ zegt Catholijn Jonker, voorzitter van het Landelijk
tie hoger, vrouwelijke docenten of mannelijke?
Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). Er studeren net zo
Grote kans dat het de mannen waren. Vrouwelijke
veel mannen af als vrouwen, maar die laatsten bereiken in de
wetenschappers worden doorgaans slechter beoordeeld dan
Nederlandse wetenschap maar zelden de top. Slechts 17 procent
hun mannelijke collega’s, bleek eind vorig jaar opnieuw uit
van de hoogleraren is vrouw, aan de UvA ligt dat percentage
onderzoek van North Carolina State University. Niet alleen
met 19 procent net iets hoger. Internationaal bungelt Nederland
door studenten, maar ook door onafhankelijke instanties als
met deze percentages onderaan.
de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Dat is niet alleen oneerlijk – we willen immers gelijke
(NWO). De wetenschapsfinancier
kansen voor iedereen – maar
publiceerde twee weken geleden
ook nog eens slecht voor de
de resultaten van een onderzoek
wetenschap. Diversiteit zorgt
waaruit zou blijken dat vrouwen
voor meer innovatie en betere
minder kans maken op onderprestaties, bleek onlangs uit het
Sekseverdeling
zoeksfinanciering, meer precies:
promotieonderzoek
universiteiten Nederland
bronnen: Stichting de Beauvoir/CBS/DUO
op een prestigieuze
van UvA-econoom
Veni-beurs – steeds
Sander Hoogennoodzakelijker voor wie
doorn. ‘Én het is een
een carrière binnen de
verspilling van talent,
wetenschap ambieert.
vijftig procent van de
STUDENTEN
51,2% vrouw
NWO heeft de studie
slimste mensen is immers
laten uitvoeren door de
vrouw,’ zegt Jonkers.
GESLAAGDEN
54% vrouw
psychologen Naomi Ellemers
Anti-seksismecursus
en Romy van der Lee nadat bij
De Veni-studie wijdt het sekseEuropese beurzen dergelijke gen52,7% man
PROMOVENDI
verschil in honoreringskansen
derverschillen aan het licht waren
aan het taalgebruik van NWO.
gekomen. Statistici plaatsten later
Zowel de formulieren waar de
vraagtekens bij de NWO-studie
67% man
DOCENTEN
kandidaten een beurs mee aan[zie kader]. Volgens hen was
vragen als de instructies voor de
een verkeerde analysemethode
79% man
HOOFDDOCENTEN
beoordelaars stonden volgens de
gebruikt en zou met de juiste
studie vol ‘gendered’ taalgebruik.
methodiek het verschil tussen de
Een ‘aanvrager’ dient ‘zijn’ cv op
seksen in de honoreringskansen
HOOGLERAREN
85% man
te sturen en het aantal ‘manuren’
verdwijnen. Telt men de meest
aan ervaring op te geven. In de
recente cijfers over de Veni-toebeoordeelinstructies stonden
kenningen mee, die uit 2015,
woorden als ‘uitdagend’ en ‘excelverdwijnt het verschil eveneens.
‘Hoe het ook zij, ergens gaat
lent’, termen die volgens eerder
het mis met de vrouwen in de
onderzoek onbewust meer met
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ZÓ KRIJG JE DIE BEURS
OOK ZONDER
Y-CHROMOSOOM
Geen zin om te wachten tot de kansen gelijk zijn?
Met deze tips van Venilaureaten sleep je die Veni
ook als vrouw binnen:
WEES ZELFVERZEKERD
Silke Allmann, Veni 2014, plantenfysiologie: ‘Als
wetenschapper krijg je voortdurend commentaar
van collega’s, en lang niet altijd positief. Vrouwen
gaan daar denk ik vaak anders mee om dan man
nen. Als een man tien keer commentaar krijgt,
waarvan negen keer positief, is hij dik tevreden
met die negen positieve opmerkingen. Terwijl de
vrouw misschien gaat zitten piekeren over die ene
negatieve opmerking. Terwijl het juist belangrijk is
dat je met hart en ziel achter je onderzoek staat.
Wees enthousiast en ga er 110 procent voor.’
….OF DOE ALSOF
Sofie Marien, Veni 2014, politicologie: ‘Mensen
zeiden vaak: “Je zit heel goed in de materie, maar
probeer wat minder bescheiden te zijn.” Dat heb ik
eerst moeten oefenen. Ik heb een aantal collega’s
uitgenodigd om mij vragen te stellen in een vrij
formele setting. Daarbij probeerde ik de vragen
niet alleen inhoudelijk te beantwoorden, maar het
antwoord ook zo overtuigend mogelijk te brengen.
Het is belangrijk dat je zelfverzekerd overkomt.
Een beetje bluffen kan soms ook geen kwaad.’
WACHT NIET TE LANG
Sofie Marien: ‘Vrouwen vrezen vaak dat hun cv
nog niet sterk genoeg is en denken dat ze maar
beter nog even kunnen wachten tot het beter is.
Ik denk dat het belangrijk is om snel je kansen
te grijpen en het, als het misgaat, gewoon later
nog een keer te proberen. Dan heb je dat hele
circuit al eens doorlopen en heb je daarin dus ook
al ervaring. En wie weet, misschien had je jezelf
wel te laag ingeschat en ben je de eerste keer al
succesvol.’
ZOEK VROUWELIJKE LOTGENOTEN
Emily YatesDoerr, Veni 2014, antropologie: ‘Ik had
het geluk omringd te zijn door inspirerende, vrou
welijke mentors. Dat helpt ontzettend. Ze kunnen
zich inleven in je situatie en kennen de obstakels
die je als vrouw in de wetenschap kunt tegenko
men. Kortom, zoek vrouwelijke mentors, die zijn
nuttig als rolmodel en adviseur.
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mannen worden geassocieerd, in tegenstelling tot bijvoorbeeld
‘verantwoordelijk’ en ‘zorgzaam’.
NWO wil de leden van beoordelingscommissies vanaf
volgend jaar anti-seksismecursussen aanbieden. De teksten
in uitnodigingen en instructies worden zo sekseneutraal
mogelijk gemaakt.
‘Bijna niemand denkt tegenwoordig nog dat vrouwen dommer zijn dan mannen, of dat ze in de wetenschap niets te zoeken
hebben,’ stelt politicoloog Imke Harbers, die een jaar geleden
naast een Veni-beurs greep. ‘Het zijn subtiele, onbewuste processen die ervoor zorgen dat de kansen om hogerop te komen
toch niet helemaal gelijk zijn.’ De UvA-docent kon dankzij een
Marie Curie-beurs alsnog aan de slag met haar onderzoek naar
het functioneren van politieke instituties in Mexico. Daarnaast
geeft ze les aan de FMG.
Harbers heeft aan de UvA nooit het gevoel gehad te worden
benadeeld omdat ze vrouw is. ‘Maar dat betekent niet dat er
niets aan de hand is.’ De verhoudingen zijn volgens haar wel
degelijk scheef. Zo gaan studenten er stelselmatig van uit dat
de auteur van de tekst die ze hebben gelezen een man is. ‘In
een paper over Jane Mansbridge schrijven ze dan doodleuk “he
argues”. Andersom gebeurt dat nooit.’ Harbers neemt het haar
studenten niet kwalijk, ze doen het immers niet expres, maar
het zegt volgens haar wel iets over het heersende beeld. ‘Ze
denken onbewust: ‘deze wetenschapper heeft iets belangrijks
geschreven, het zal vast een man zijn.’ Dit fenomeen – impliciete genderbias voor de liefhebber van dure woorden – geldt als
één van de belangrijkste oorzaken van het kwaad. Seksevooroordelen en stereotypen prenten ons in hoe mannen zijn en hoe
vrouwen, en hoe deze zich al dan niet horen te gedragen.

De standaard is een man
‘In de wetenschap is het stereotype nog altijd een blanke man
met grijs haar en een witte labjas,’ zegt Judi Mesman. Om daar
verandering in te brengen, lanceerde de Leidse hoogleraar
samen met haar collega-hoogleraren Eveline Crone, Naomi
Ellemers, en Ineke Sluiter afgelopen juni Athena’s Angels, een
actiegroep die zich inzet voor gelijke kansen van vrouwen in
de wetenschap. Sindsdien wordt hun website overspoeld door
berichten van vrouwen die laten zien dat Nederlandse universiteiten niet altijd even vrouwvriendelijk zijn. Een greep uit de
anoniem geplaatste ‘Angel Alerts’: Mannen krijgen promotie,
vrouwen in dezelfde omstandigheden niet. Een vrouwelijke
hoogleraar die haar zwangere promovenda vraagt of ze een
abortus wil overwegen. Een promovenda, klein van stuk, die
door een grote mannelijke collega op de gang wordt beetgepakt,
opgetild en ondersteboven gehouden, of zakelijke mails ondertekend met kusjes en hartjes.
De meeste verhalen vallen echter onder het kopje: ‘de
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standaard is een man’: vrouwen krijgen sollicitatiebrieven
gericht aan ‘de heer’, mannelijke hoogleraren worden met
titels en voorletters vermeld op de telefoonlijst van de afdeling,
vrouwelijke hoogleraren met voor- en achternaam, vrouwelijke wetenschappers die worden aangezien voor secretaresse,
aan vrouwen wordt altijd gevraagd hoe ze het toch allemaal
doen – hun carrière combineren met een gezin – maar aan hun
mannelijke collega’s nooit, enzovoort.
Athena’s Angels laten op hun website ook de gevolgen van
seksevooroordelen zien. Onder het kopje ‘Athena’s Wisdom’
publiceren ze artikelen over dit onderwerp, uit gerenommeerde
wetenschapsbladen als PNAS, Annual Review of Psychology en
Science. Wat blijkt? Vrouwelijke wetenschappers worden minder
competent gevonden dan mannelijke, krijgen minder snel een
vaste aanstelling, worden minder vaak geciteerd en krijgen
minder salaris voor hetzelfde werk. Een man wordt geprezen
om zijn leiderschap, terwijl hetzelfde gedrag bij een vrouw als
‘bazig’ of ‘agressief’ wordt bestempeld, en in onderwijsevaluaties beoordelen studenten vrouwelijke docenten structureel
lager dan hun mannelijke collega’s.

Vrouwelijke hoogleraren
in de EU
bron: She Figures 2012, VSNU

12%

BELGIË
15%

NEDERLAND

17%

SPANJE
FRANKRIJK
ITALIË
ZWEDEN

Belast met zorgtaken

FINLAND

‘Veel jonge vrouwen, aio’s en postdocs denken dat er geen
glazen plafond is in de wetenschap,’ zegt Veni-laureaat en
politicoloog Liza Mügge. ‘Ze komen er later pas achter dat het
wel degelijk bestaat, als ze merken dat ze minder vaak worden
geciteerd dan hun mannelijke collega’s of niet worden gevraagd
voor bepaalde posities.’
Bij Mügge, UvA-docent gender & etniciteit, kwam het
besef op het moment dat ze kinderen kreeg. Ineens stak het
stereotype van de deeltijdwerkende, met zorgtaken belaste
vrouw de kop op. ‘Ik moest heel erg hard mijn best doen om
mensen te laten zien dat ik nog volop in de running was,’
herinnert Mügge zich . ‘Terwijl ik niet het gevoel had dat van
mijn partner, die ook wetenschapper is, verwacht werd dat
hij het een tijdje rustig aan zou doen.’ Mügge werd in 2009
afgewezen voor een Veni, maar kreeg de beurs bij een tweede
poging in 2012 wél toegekend.
De nadruk ligt volgens haar hoe langer hoe meer op het
binnenhalen van extern onderzoeksgeld. Alleen valt de periode
waarin een jonge wetenschapper door beurzen en publicaties moet laten zien wat hij of zij kan, voor vrouwen op een
ongunstig moment. Zo kan een Veni alleen binnen drie jaar na
promoveren worden toegekend. De kans is groot dat je in die
periode bezig bent met het stichten van een gezin.
De NWO houdt daar rekening mee: per kind krijg je achttien maanden uitstel. Een Veni-laureaat mailt dat ze in haar
dertigste zwangerschapsweek voor de beoordelingscommissie
moest verschijnen voor het interview. Haar dikke buik bleek

BULGARIJË
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20%
20%

26%

ROEMENIË
36%

haar daarbij niet in de weg te zitten. ‘Maar voor het interview
wachtte ik samen met een andere vrouwelijke aanvrager, die de
hele nacht niet had geslapen omdat haar kind ziek was. Zij werd
afgewezen.’

Rolmodellen en bewustwording
Over oplossingen zijn de meningen verdeeld. Het LNVH heeft
berekend dat – als de huidige cijfers doorzetten – er pas in 2058
evenveel vrouwen als mannen hoogleraar zijn. LNVH-voorzitter Jonker heeft er weinig vertrouwen meer in. ‘In Nederland
is men wars van harde maatregelen zoals quota,’ zegt ze. ‘Maar
als er al jaren niets verandert, zouden we er misschien toch een
keer over moeten nadenken.’ Ook Mesman pleit voor structurele veranderingen, al kunnen die minder radicaal zijn dan een
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HET ONDERZOEK EN
SIMPSONS PARADOX
Vrouwelijke aanvragers hadden tussen 2010 en
2012 bij NWO 14,9 procent kans op een beurs voor
wetenschappelijk onderzoek, mannen 17,7 procent.
Vrouwen vroegen 42 procent van de beschikbare
beurzen aan, maar kregen slechts 38 procent toe
gekend. Het verschil ontstond bij de beoordeling
door selectiecommissies. Die schatten de persoon
lijke kwaliteiten van vrouwelijke kandidaten syste
matisch lager in. Volgens de Groningse statisticus
Casper Albers is er sprake van de zogeheten Simp
sons paradox. Wie de toekenningspercentages
uitsplitst naar de negen verschillende onderzoeks
programma’s van NWO ziet zowel een verschil
in het aandeel vrouwen bij de aanvragen per
programma als een verschil in honoreringskans per
programma. Het aandeel vrouwelijke aanvragers
is het hoogst in de gezondheidswetenschappen
en de maatschappij en gedragswetenschappen;
precies de programma’s met de slechtste honore
ringskans. Het aandeel vrouwelijke aanvragers is
het laagst bij natuurkunde; het programma met
de hoogste honoreringskans. Met andere woorden:
vrouwen kiezen vakgebieden met weinig kansen.
Volgens onderzoekster Ellemers biedt Simpsons
paradox geen verklaring voor het sekseverschil
in de honoreringskansen. Ellemers: ‘Wij verwijzen
in ons artikel naar eerder onderzoek dat deze
“paradox of equality” heeft aangetoond: juist
als vrouwen goed vertegenwoordigd lijken te zijn,
of er voldoende maatregelen lijken te zijn om vrou
wen gelijke kansen te bieden, vervallen mensen
gemakkelijker in de neiging hun oordeel mede op
stereotype verwachtingen te baseren.’
Bovendien is de algemene bevinding dat er een
verschil is volgens Ellemers niet de belangrijkste
conclusie van het onderzoek: ‘NWO ziet al jaren
een patroon van vrouwen die minder beurzen
krijgen dan mannen. Wij wilden onderzoeken waar
dat aan ligt. Dan blijkt dat taalgebruik een rol
speelt, dat onderzoeksvoorstellen van mannen en
vrouwen inhoudelijk even goed worden beoor
deeld, en dat vrouwen met name in sectoren waar
ze veel aanvragen indienen minder kans hebben
op een beurs dan mannen. Dat is nieuwe informa
tie, in ieder geval voor NWO.’
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quotum. Denkbaar is een keurmerk voor universiteiten, die
actief aandacht besteden aan vrouwenemancipatie of een gelijke
periode zwangerschapsverlof voor vrouwen en mannen, ‘zodat
vrouwen de zorgtaken kunnen delen met hun man’.
Een veelgehoorde mogelijkheid om seksevooroordelen tegen te
gaan zijn rolmodellen, succesvolle vrouwelijke wetenschappers
dus, die onder de aandacht worden gebracht. Wat dat betreft
gaat het de goede kant op. In januari werd Beatrice de Graaf
– samen met Alexander Rinnooy Kan – benoemd tot voorzitter van de Nationale Wetenschapsagenda. En de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft
sinds maart in José van Dijck voor het eerst een vrouwelijke
voorzitter. Ook bij de jongerenafdeling van de KNAW, De
Jonge Akademie, staat sinds dit jaar een vrouw aan het roer: de
Tilburgse jurist Rianne Letschert. Van de Jonge Academie is
bovendien 47 procent van de leden vrouw.
Over één ding zijn de geraadpleegde vrouwen het eens: het
belangrijkste is bewustwording. ‘Jonge wetenschappers moeten
weten op welke manier er naar hun cv of presentatie wordt
gekeken,’ zegt politicoloog Mügge. Ook veel mannen moeten
nog een slag maken, vindt Judi Mesman: ‘Er zijn nog steeds
mannen die beweren dat ze bepaalde subsidies of functies niet
krijgen, omdat ze nou eenmaal man zijn. Ze zijn er heilig van
overtuigd dat vrouwen worden voorgetrokken, en dat is niet
zo. Anderen denken: in Nederland zijn we daar toch overheen,
of: vrouwen willen gewoon niet. Zolang er niet algemeen
geaccepteerd wordt, dat het een probleem is, gaat er ook niets
veranderen.’ ↙

Folia heeft voor dit artikel vijfentwintig vrouwe
lijke Venilaureaten van de UvA aangeschreven.
Er kwamen vier outofoffice reply’s terug. Drie
vrouwen gaven aan geen probleem te zien en
daarom niet aan het artikel te kunnen bijdra
gen. Vier lieten weten het onderwerp belangrijk
te vinden, maar geen tijd te hebben om mee
te werken. Zeven zeiden dat seksevooroorde
len een reëel probleem zijn – te herkennen aan
het lage aantal vrouwen in topposities – maar
dat ze er persoonlijk nooit iets van hebben
gemerkt en nog eens zeven lieten weten dat
vrouwen het moeilijker hebben in de weten
schap dan mannen. Overigens had geen van de
Venilaureaten het gevoel dat dit specifiek een
UvAprobleem is, maar heeft het volgens hen
betrekking op het wetenschappelijke klimaat
als geheel. Het klimaat aan de UvA is volgens
sommigen vrouwvriendelijker dan elders.
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HADJAR
BENMILOUD
Mijn vader is een zwerver
T

erwijl studeren steeds duurder wordt en werk vinden steeds on
mogelijker, vraag je je vanzelf vaker af wat nou eigenlijk het doel
is van studie en een diploma. Ik in ieder geval wel.
Beter dan mijn vader kan ik het niet doen. Die studeerde in de
gouden dagen van Parijs aan de prestigieuze universiteit Sorbon
ne, en deed hier rustig (en druk feestend) zeven jaar over, wonend
in een mooi appartement aan de prestigieuze Rue de l’Université,
en kattenkwaad uithalend met zijn huisgenoten. Daar kunnen wij
alleen van dromen. Dit alles om als beste van de klas te eindigen
– dat is in Frankrijk een ding, de apenrots is overal. Met een felbe
geerd architectendiploma op zak zou je denken dat het niet meer
mis kan gaan.
Maar het natuurhistorische museum ontwerpen, was te saai.
Liever speelde mijn vader zoete R&Bliedjes, of draaide hij aan de
knoppen in de toen steeds beter wordende opnamestudios. Met een
gitaar en vijftig dollar op zak
vertrok hij dus maar naar Holly
wood, om zijn geluk te beproe
ven. Twintig jaar en een hoop
– maar nooit genoeg – dollars
verder, kwam hij tot de conclu
sie dat de creatieve industrie
net zo hiërarchisch en saai is
als het elitaire borrelnetwerk in
Parijs. Hoe moeilijk kan het zijn om je plek te vinden, wanneer je een
toegangsticket hebt voor alles?
Wat moet je precies willen leren, wanneer je studeert voor een
diploma?
Mijn vader is nu, na al die tijd, heel gelukkig als straatmuzikant in
Parijs. Andere mensen blij maken met muziek is beter dan ze chag
rijnig maken met lelijke gebouwen. Hij verspreidt zijn klanken van
motel naar motel trekkend als een pelgrim. Mijn vader is een zwer
ver. En ik ben trots op hem. Misschien is dat wat ik wil leren: hoe ik
altijd nieuwsgierig blijf, en in alle omstandigheden een betekenisvol
leven schep. Welke studie is dat? ↙

Hoe moeilijk kan het zijn
om je plek te vinden?
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ADVERTENTIE

CommerCiele eConomie HvA
tHuis op Het WibAutHuis
De afstudeerrichtingen Marketing & Sales, Digital Marketing,
Sportmarketing en Ondernemerschap feliciteren
de HvA met de opening van het Wibauthuis!
Wil je meer informatie over onze opleidingen?
Kijk dan op www.hva.nl.
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Lunchen met...
Pensioen? Niet voor Adelheid Feryn. Integendeel, de oud-directeur van de
Archiefschool werkt pas een paar jaar aan de HvA. Ze luncht in het Wibauthuis.

Een archivaris houdt
niet van rommel
tekst Bob van Toor foto Daniël Rommens

M

et een bescheiden kop soep op het dienblad en een
collega in haar kielzog, baant Adelheid Feryn zich
een weg door kluwens stoelen, langs plantenbakken
en huiswerkclubjes. Ze werkt bij DMCI, vertelt ze, wanneer ze is
neergestreken aan een lege tafel van de Wibauthuiskantine. ‘Ik
ben… projectmanager, denk ik dat je moet zeggen. We maken
onder andere een minor e-conservation. Een opleiding vooral
gericht op het conserveren van digitaal erfgoed.’
De HvA is een conglomeratie van oude Amsterdamse
instituten, en soms kun je de knip- en plaklijntjes nog goed zien
zitten. Dat is het geval bij de opleiding archivistiek: tot 2009
werkten Feryn en haar collega Chris Streefkerk nog voor de
Archiefschool. ‘Een kleine stichting, aan de Keizersgracht. Ik was
directeur en hij docent-onderzoeker.’ Haar collega knikt boven
zijn soep. ‘Hij is het nog steeds, maar ik ben geen directeur meer.
Dat is jammer, maar vervelender is dat de stichting verdwenen is,
geleidelijk zoekgeraakt in de massa.’
De hele wereld benijdde Nederland om zijn archiefschool,
vertelt Feryn, maar toch besloot de overheid de subsidie in te
trekken. ‘We hebben ons daartegen verzet tot we zagen dat het
echt niet meer ging werken, en daarna gezocht naar een partner
om te fuseren. We werkten al samen met de Hogeschool en de
Universiteit van Amsterdam, dus inhoudelijk is het niet zo erg
veranderd.’ Monter pakt ze een bescheiden boterham met kaas
uit een zakje van bakkerij Hartog. ‘Het hoeft niet met toeters en
bellen,’ zegt ze met een veelbetekenende blik over het immense
restaurant, waar een gestage stroom studenten wegzwermt van de
kassa’s met complexe baguettes, piadina’s en exotische smoothies.
‘Ik vind het een rommeltje hier, eigenlijk. Misschien is dat de
archivaris in mij – ik ben nogal een control freak,’ lacht ze.
Er zijn ook wel goede dingen aan haar nieuwe werkplek,
zegt ze na enig nadenken. ‘Mensen regelen heel veel voor je. En
er is veel rijkdom, als stichting moesten we goed opletten wat
alles kostte.’ Omgekeerd mist ze het kleinschalige. ‘Het klinkt

Adelheid Feryn (61), projectmanager DMCI

een beetje mutsig misschien. Op vrijdag haalden we haring
voor de lunch. En aan de gracht hoorde je meer bij Amsterdam,
je zag van alles langslopen.’
Maar wat maakte nou precies dat Nederland de beste
archieven heeft van Europa? ‘Ter wereld!’ verbetert de
oud-directeur meteen. ‘Wij waren de enige die een autonome
opleiding hadden, daar benijdde het archiefwezen Nederland
om.’ ‘En we kwamen als eerste land met een goed handboek
voor archivistiek,’ zegt Streefkerk. ‘Wanneer dat was? Poe…’
‘1897,’ vult Feryn zonder aarzeling aan.
En de archieven aan de HvA? Die zijn, ironisch genoeg,
een rommeltje. ‘Er is wel eens een project om dat op orde te
brengen, waarbij de docenten van de opleiding een beetje
worden misbruikt – dat is immers hun werk niet,’ zegt Feryn.
Streefkerk is streng: ‘Zowel de UvA als de HvA hebben nog een
lange weg te gaan. Het is volstrekte anarchie.’ ↙

11:27 AM
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Toehoorders
Lezing Van microscopie naar
nanoscopie door manipulatie en
detectie van enkele moleculen
door William E. Moerner, dinsdag
29 september, 13.30 uur, Science
Park (UvA)

FOLIA 6

Het kijken naar het kleine hield vroeger niets anders in dan turen naar
pixels, maar tegenwoordig kunnen
onderzoekers nauwkeurige 3D-afbeeldingen maken van structuren
van slechts enkele nanometers groot.
Zelfs de grootste scheikundenitwit in
de zaal kan hiervan niet anders dan
onder de indruk zijn.
Moerner wisselt gedetailleerde beschrijvingen over springende, oplichtende en knipogende moleculen af
met enkele aan zijn onderzoeksveld
gerelateerde grappen en grollen, die
in de timide zaal niet altijd even goed
slagen. Maar wanneer hij eenieder
op het eind de wetenschap meegeeft dat een enkel molecuul gelijk
staat aan een guacamole, want één
gedeeld door het getal van Avocado, verlaat scheikundig Amsterdam
alsnog grinnikend de zaal. ↙

echts voorin de collegezaal staat
een bord met het periodiek systeem der elementen dat zo uit
een klaslokaal uit de jaren vijftig lijkt
te zijn weggeplukt. Het biedt ook voor
degenen voor wie de lessen scheikunde beperkt bleven tot de middelbare
school een vertrouwde aanblik. Er

gaat een stille hoop van uit dat de op
handen zijnde lezing ook voor mensen
die slechts op wat basale scheikundekennis kunnen bogen – zoals de enkele
journalist in de zaal – te volgen valt.
Quod non.
Zoals de etiquette voorschrijft bij
een lezing van een Nobelprijswinnaar, in dit geval die van 2014 in de
Scheikunde, volgt eerst een korte introductie. Dorus Gadella, hoogleraar
moleculaire cytologie, presenteert de
zaal het indrukwekkend cv en de nog
indrukwekkendere lijst met gewonnen
prijzen van ‘Double-u Ee Moerner’.
Wanneer een unaniem ‘wow’ opstijgt
uit de zaal bij het tonen van een foto
van de laureaat met de Zweedse koninklijke familie blijkt dat zelfs serieuze exacte wetenschappers enigszins
star-struck kunnen raken.
In het uur dat volgt, verhaalt
Moerner over de geschiedenis en toekomst van de optische spectroscopie.

tekst en foto’s Joris Janssen

Jelmer de Boer

Marie Brands

Kira Røpke

Aanwezig 211
Nobelprijswinnaars 1
Aantal vaktermen benadert het getal
van Avogadro
Scrabblewoorden Fluorophores,
zero-phonon transitions, azimuthal
polarizer

R

(24), master natuurkunde
‘Het was een erg inspirerende lezing.
Na vandaag wil ik nog meer over dit
onderwerp te weten komen. Later
zou ik graag onderzoek doen in dit
veld. Moerner liet erg toffe dingen
zien – manieren om door te dringen
tot op het niveau van enkele moleculen. Hij sneed veel onderwerpen aan
in korte tijd. Als Nobelprijswinnaar
wilde hij duidelijk even zijn spierballen
laten zien.’

Folia 06_1541_03.indd 34

(20), bachelor scheikunde
‘Je ziet aan alles dat er een enorm
intelligente man voor de zaal staat.
Het is gaaf om te zien hoe iemand
zó in zijn vak kan zitten. Het enthousiasme spat ervan af. Hij heeft dan
ook een heel vakgebied uit het niets
opgetuigd. De spectroscopische filmpjes van een zenuwcel waren voor mij
het hoogtepunt.’

(24), master scheikunde
‘Moerner praatte snel, maar was erg
inspirerend. Hij wilde heel veel vertellen in korte tijd. Ik ben net aan mijn
master begonnen en de algemene
strekking van zijn verhaal was me
wel duidelijk, maar alles volgen blijft
lastig. Hij liet mooi zien waar we de
nieuwe microscopietechnieken in de
toekomst voor kunnen gebruiken.
Het is goed om daarvan op de hoogte te zijn.’
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Hora est

Donderdag 8/10

Wouter
Schenke

10.00 uur: Michael Mwaniki – Geneeskunde
Burden and Outcome of Neonatal Diseases and
Conditions at a Rural District Hospital Setting in Kenya
(Agnietenkapel)
12.00 uur: Jacqueline Timmermans – Tandheelkunde
Avanced Larynx Cancer. Trends and Treatment Outcomes
(Agnietenkapel)
14.00 uur: Veronique Meijborg – Geneeskunde
The T Wave: Physiology and Pathophysiology (Agnietenkapel)

Vrijdag 9/10

10.00 uur: Martin Olsthoorn – Sociologie
Flexible Employment, Precarious Employees? Job-, Employerand Institutional Explanations for Numerical Flexibility, and
Its Relation to Precarious Employment (Agnietenkapel)
11.00 uur: Wouter Schenke – Onderwijskunde
Connecting Practice-Based Research and School
Development. Cross-professional Collaboration in
Secondary Education (Aula)
12.00 uur: Nanny Bluekens – Geneeskunde
Digital Mammography in Breast Cancer Screening.
Evaluation and Innovation (Agnietenkapel)
13.00 uur: Nicky Wybouw – Biologie
The Role of Horizontally Transferred Genes in the
Xenobiotic Adaptations of the Spider Mite (Aula)

Dinsdag 13/10

12.00 uur: Francisca Grommé – Politicologie
Governance by Pilot Projects: Experimenting with
Surveillance in Dutch Crime Control (Agnietenkapel)
14.00 uur: Dominique van Rappard – Geneeskunde
Biological and Surgical Treatment of Severe Hidradenitis
Supparativa (Agnietenkapel)

Woensdag 14/10

11.00 uur: Samuel Oti – Geneeskunde
Double Burden of Disease in the Slums of Kenya (Aula)
12.30 uur: Steven van de Vijver – Geneeskunde
Cardiovascular Disease Prevention in the Slums of Kenya
(Aula)
14.00 uur: Anita KopányiPeuker – Economie
Endogeneity Matters: Essays on Cooperation and
Coordination (Agnietenkapel)
Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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Onderwijskunde
Vrijdag 9 oktober, 11.00 uur, Aula

Bevinding

‘Steeds meer middelbare scholen ambiëren hun eigen onderwijs te verbeteren met de inzet
van praktijkgericht onderzoek. Ik onderzocht negentien
ontwikkel- en onderzoeksprojecten verspreid over het land,
waarin docenten en schoolleiders praktijkgericht onderzoek
uitvoerden samen met onderwijsonderzoekers. Ik noem dat
cross-professionele samenwerking, waarin mensen uit verschillende professies een gezamenlijke inspanning leveren.

‘Omdat ik twee banen combineer, moet ik
er altijd aan denken de tijd te nemen om
mijn bevindingen op papier te zetten’
Daarbij is het belangrijk om wederzijdse verwachtingen en
doelen vooraf te benoemen. Natuurlijk kan er nog afgeweken worden van de planning, dat hoort ook wel bij de
onderwijspraktijk. In twee derde van de projecten heeft het
onderzoek daadwerkelijk bijgedragen aan verbeteringen
op de scholen. Een voorbeeld is een project waarin docenten beter wilden omgaan met verschillen tussen havo- en
vwo-leerlingen die in dezelfde klas zaten. Dankzij het bespreken van literatuuronderzoek en door het analyseren van
leerlingresultaten konden de docenten onderbouwen hoe ze
hun lessen anders wilden inrichten, waardoor ze meer recht
konden doen aan verschillen tussen leerlingen.’

Leuk ‘Mijn promotietraject ben ik als aardrijkskunde-

docent begonnen, waarna ik de overstap heb gemaakt
naar wetenschappelijk onderzoeker en lerarenopleider. In
mijn banen komen mijn kennis en ervaringen uit de praktijk
en de wetenschap goed van pas.’

Moeilijk

‘Omdat ik twee banen combineer, moet ik er
altijd aan denken de tijd te nemen om mijn bevindingen op
papier te zetten, zodat er een goede tekst tot stand komt
voor een wetenschappelijk tijdschrift en een onderwijsblad.’
↙ Dirk Wolthekker
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Actueel

FOLIA 6

HUILEN VAN
GELUK EN
VERDRIET
Tijdens het Students that Matter Filmfestival worden films over jonge
vluchtelingen vertoond op de HvA. Folia deed vast een preview met een
student Heba Fatlama, die drie jaar geleden vluchtte uit Irak.
tekst Nina Schuyffel
foto’s Daniël Rommens

I

n de documentaire On the Bride’s
Side (2014) besluiten een Palestijnse
dichter en een Italiaanse journalist
een groep vluchtelingen dwars door
Europa naar Zweden te brengen. Om de
controleposten te misleiden zetten ze een
trouwerij in scène. In chique kleding,
inclusief bruidsjurk, rijden de vluchtelingen in auto’s met witte linten vanuit
Italië via Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Denemarken, om uiteindelijk in
het Zweedse Malmö aan te komen. Daar
dansen ze uitgelaten over straat, blij dat
ze de dagelijkse ellende voorgoed achter
zich kunnen laten.
Een herkenbaar beeld, vindt Heba
Fatlama (26). ‘Ik snap het gevoel van
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deze mensen. Je hebt geen huis en geen
cultuur meer, je geboorteland wordt verwoest door oorlog. Als je je dan eindelijk
veilig voelt, kun je alleen maar huilen
van geluk.’
Heba vluchtte drie jaar geleden met
haar ouders uit Irak. Als aanhangers van
het katholieke geloof voelde het gezin
zich er niet langer veilig. Op de universiteit, waar Heba haar bouwkundediploma haalde, werd ze agressief bejegend
omdat ze geen hoofddoek droeg. Nu
woont Heba in Almere en studeert ze
verder aan de HvA. On the Bride’s Side
speelt zich af in november 2013, toen de
beelden van honderden drenkelingen in
de Middellandse Zee nog niet dagelijks

op ons netvlies verschenen. De makers
van de documentaire wilden, ook al
konden ze opgepakt worden voor illegale
mensenhandel, laten zien welke gevaren
vluchtelingen tegenkomen op weg naar
vrijheid.
In een van de scènes schrijft vluchteling Abdallah de namen op van alle
personen die hij zag verdrinken toen zijn
boot vlak voor de kust van Lampedusa
zonk. Sommigen had hij vlak daarvoor
nog gesproken, zoals Hosham. ‘Hij was
een vriend van me, een broer, ook al
had ik hem pas net ontmoet. Ik hield
heel veel van hem,’ zegt Abdallah, met
tranen in zijn ogen. Heba vindt het de
mooiste scene uit de film. Zelf praat ze
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zelden over haar vriendinnen, die ze
kwijtraakte toen de kerk waarin ze zaten
werd gebombardeerd door terroristen.
‘Het is vijf jaar geleden. Ik wil liever
vooruitkijken.’
In de film komt ook Tasneem Fared
aan het woord, een Syrische activist die
zich tijdens de vlucht voordoet als de
bruid. Ze vertelt over haar land, waar
ondanks de oorlog veel wordt gelachen
en gedanst. Heba herkent zichzelf in
haar. ‘Ik houd van muziek en zing graag.
Eigenlijk ben ik altijd vrolijk en positief.
Maar net als Tasneem, die in Syrië soms
haar koptelefoon afzette om in angst te
luisteren naar de bombardementen, heb
ik ook een gevoelige kant. Af en toe wil
ik alleen maar huilen.’
De wat vrolijkere documentaire
Asielzoeka’s (2014) toont daarentegen
nauwelijks overeenkomsten met Heba’s
verhaal. De vier jonge vluchtelingen
Arya, Armina, Alberto en Marela wachtten hun hele jeugd op een verblijfsvergunning in het asielzoekerscentrum. Ze
vertellen over de tientallen vriendjes en
vriendinnetjes met wie ze speelden en
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hoe moeilijk het was om uit het azc weg
te gaan. Heba: ‘Ze beschrijven het azc
als een paradijs, maar ik vond het er verschrikkelijk. Dat is ook logisch. Ik was
23 en heb alles heel bewust meegemaakt.
Ik wist precies wat er aan de hand was en
was vooral bang. Constant spookten er
vragen door mijn hoofd: wat nou als we
niet mogen blijven? Wat nou als we terug
moeten naar Irak? Het vakantiegevoel
waar de vluchtelingen het in de film over
hebben, had ik helemaal niet.’

Wel treffend vindt ze de drang van
Alberto om over Armenië te vertellen.
‘Ik praat zelf ook graag over Irak. Het
is een mooi land met een rijke culturele
geschiedenis. Wist je dat de eerste harp
ter wereld in Irak is gevonden? Het
instrument had vijf snaren. In mijn
afstudeerproject, waarvoor ik een muziekmuseum ontwierp, diende die harp
als inspiratie. Later wil ik in mijn werk
als architect vaker verwijzingen naar
mijn geboorteland maken.’ ↙

STUDENTS THAT MAT TER FILMFESTIVAL
Debatcentrum Floor, Stichting UAF en Movies that Matter orga
niseren op 13 oktober het Students that Matter Filmfestival in het
Kohnstammhuis van de HvA. Na vertoning van de documentaires
On the Bride’s Side en Asielzoeka’s gaat presentator Luuk Heezen in
gesprek met Karel Smouter (journalist bij De Correspondent), Sergej
Kreso (regisseur Asielzoeka’s) en Peshmerge Morad (UAFstudent
uit Syrië) over de huidige vluchtelingenproblematiek. Ook is er een
optreden van rapper Alberto Daneljan, een van de geportretteerde
vluchtelingen uit de films. Aanmelden kan op hva.nl/floor.
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‘AMSTERDAM
VERLIEST HAAR
DIVERSITEIT EN
SPONTANITEIT’
tekst Joni Haijen
foto’s Daniël Rommens

Amsterdam dreigt haar diversiteit te verliezen door verhipping en de
kunstmatige omgang met creativiteit. Luca Bertolini, de nieuwe directeur van
het Centre for Urban Studies van de UvA, breekt daarom een lans voor de
menselijke maat, minder controle en méér spontane ontmoetingen. ‘Je moet
niet bang zijn om te dromen, om een visie te hebben die soms radicaal is.’
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uca Bertolini is geboren en getogen in Italië, hij groeide op in een klein dorpje in de buurt van Turijn.

Hoe komt een dorpse jongen terecht in de wereld van
urban studies?
‘Aanvankelijk wilde ik wiskunde studeren of naar de
kunstacademie; ik koos architectuur als compromis.
Als student in Turijn werd ik pas echt gegrepen door de
stad. De complexiteit en veelzijdigheid fascineerden mij
enorm. De stad is een oneindige ontdekking. Bij mijn architectuurstudie aan de Politecnico di Torino vond ik het
al snel jammer dat je je beperkt tot het ontwerpen van
gebouwen, terwijl het in de eerste plaats mensen zijn die
de stad maken.
Bij urban studies doe je precies dat: je bekijkt de
stad als complex sociaal fenomeen vanuit verschillende disciplines. Hier bij het Centre for Urban Studies (CUS)gaat het om sociologie, sociale geografie,
politicologie, antropologie en planologie. Maar het is
een open lijst. Recent is daar bijvoorbeeld wiskunde
bijgekomen, dat is noodzakelijk om de grote kwantita-
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tieve databestanden voor stedelijk onderzoek beter te
kunnen benutten.’
Op dit moment speelt volgens Bertolini vooral de
spanning tussen de groei van steden en de kwaliteit van
leven voor de inwoners. ‘Het Centre for Urban Studies
aan de UvA kan dit probleem op een unieke manier
onderzoeken. We hebben een geweldige kritische massa
van internationale onderzoekers die vanuit verschillende
invalshoeken de wetenschap en de praktijk van de alledaagse stad met elkaar verbinden. Zo leren we met interdisciplinair onderzoek de stad steeds beter begrijpen.‘

Dan bent u het vast eens met schrijver en criticus Jane
Jacobs. Ze schreef al in 1961 in The Death and Life
of Great American Cities: ‘Je kunt de stad geen logica
opleggen. Mensen maken de stad. Aan hen, en niet aan
gebouwen, moeten we onze plannen aanpassen.’
‘Ik ben vanwege Jacobs planoloog geworden, ze was een
van de felste critici van stedenbouw die de bewoners
buitenspel zet. Architecten denken vaak de stad zelf te
kunnen maken, planologen begrijpen dat het hun taak
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is mensen te helpen er iets van te maken. Hoewel er ook
kritiek op haar is, heeft Jane Jacobs als beste de stad als
complex fenomeen beschreven.’

Hoe staat het ervoor met Amsterdam?
‘Amsterdam is erg leuk, maar het dreigt op dit moment
een stad voor alleen maar hippe mensen te worden. Toen
ik hier in de jaren negentig kwam wonen, was het meer
een stad van iedereen. Het blijft een diverse en creatieve
stad, maar ik heb het idee dat die diversiteit en creativiteit nu kunstmatiger zijn. Steden zijn het mooist als
verschillende soorten mensen zichzelf kunnen ontplooien
en spontaan met elkaar in aanraking komen. Dat lukt
nu bijna niet meer. Het is heel moeilijk om als student
van buiten in Amsterdam te komen wonen als je hier niet
bent opgegroeid en niet de juiste connecties hebt.
Je moet ook niet overschatten hoe open we staan
voor buitenlanders. Amsterdam is een internationale stad, maar tegelijkertijd ook erg Nederlands.
Als buitenlander kun je snel geïsoleerd raken, of in
een gesloten kring van expats of migranten landen.
Natuurlijk blijft de stad bijzondere mensen aantrekken;
de “verhipping” is ook een teken dat Amsterdam aantrekkelijk is. De stad moet zich echter ook kunnen blijven
heruitvinden, en daar is diversiteit voor nodig. Mensen
met verschillende achtergronden die elkaar blijven
tegenkomen en die zelfs met elkaar worden geconfronteerd. Pas dan kan vernieuwing ontstaan.’

Wat gebeurt er als dat niet lukt?
‘Jane Jacobs schreef al over de self-destruction of diversity. Ze laat zien hoe – op zichzelf succesvolle – gentrification de stad dood maakt. Gelukkig zijn er in Amsterdam nog genoeg mooie bewonersinitiatieven, zoals
de Noorderparkkamer, De Ceuvel of de Wijksafari’s van
theatergezelschap Zina in Slotermeer en de Bijlmer. Die
brengen verschillende mensen bij elkaar, zodat er nieuwe
verhalen ontstaan. Dat heeft de stad nodig, dan zie je
hoe rijk Amsterdam is. Het ultieme ideaal van de stad is
de mogelijkheid om anderen te ontmoeten.’

Eerder pleitte u voor een betere wisselwerking tussen
de praktijk van stadsplanning en wetenschappelijk
onderzoek. Nederland zou wel goed presteren op onderzoeksgebied, maar maakt te weinig gebruik van de
resultaten. Is dat nog steeds zo?
‘Dat gaat steeds beter. Gelukkig zien organisaties als
de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO) of de EU in hoe belangrijk de wisselwerking is. Als sociale wetenschapper heb je niet alleen
impact op de praktijk, maar is de praktijk ook het object
en de context van je onderzoek. Het liefst zie ik de stad
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letterlijk als laboratorium om complexe fenomenen in
het alledaagse leven vanuit de wetenschap te kunnen
begrijpen en om oplossingen te onderzoeken voor hardnekkige maatschappelijke problemen.’

De wetenschapper als probleemoplosser?
‘Nou, we moeten er wel voor oppassen dat we als wetenschappers niet te veel onze agenda’s door anderen
laten bepalen. Het is ook onze taak om kritisch te zijn,
zelf zaken op de agenda te krijgen en de kwaliteit van
het maatschappelijk debat hoog te houden.
De UvA is in beperkte mate geëngageerd met de
praktijk, de focus ligt nu te veel op het binnenhalen van
geld en publiceren. Natuurlijk zijn onderzoeksubsidies
nodig en kun je door middel van publicaties ook kennis
delen, maar subsidies zijn geen doel op zich en met veel
publicaties bereik je maar een zeer beperkt publiek. Er
zou op de UvA meer ruimte moeten komen om kritische
kennis te genereren en te delen met de maatschappij.’
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U bent zelf betrokken bij ReThink UvA. Heeft dat
invloed op uw directeurschap?
‘Mijn betrokkenheid bij ReThink UvA moet je los zien van
de formele taken die ik heb. Ik zit daar gewoon als medewerker van de universiteit. ReThink is voor mij vooral
een prikkel om dingen anders te doen. Je moet niet bang
zijn om te dromen, om een visie te hebben die soms ook
radicaal kan zijn.
Bij ReThink staat de eigen verantwoordelijkheid van
medewerkers centraal. Daar zijn velen aan de UvA het
mee eens, maar in de praktijk is het vaak onbespreekbaar. Ik wil in het CUS condities creëren die mensen in
staat stellen zichzelf te ontplooien en tegelijkertijd de
verantwoordelijkheid voor het geheel te nemen. Het
CUS is een aanjager en facilitator van uitwisseling en
samenwerking tussen collega’s, en het is een poort die
de samenleving en studenten toegang geeft tot kennis,
onderzoek en mensen.
We hebben de middelen om initiatieven in de stad
mogelijk te maken. Zo hebben we samen met masterstudenten Urban Studies het afgelopen jaar een fototentoonstelling georganiseerd over de veranderingen in
Istanboel en een seminar met als centrale vraag: “Who
makes the city?” Het is mijn ambitie om veel meer van
zulke projecten te ondersteunen.
Ook wil ik het geweldige potentieel van onze wetenschappers uit diverse disciplines beter benutten, en echt
werk maken van het idee van Amsterdam als wetenschappelijk en maatschappelijk laboratorium. Daarvoor
zoeken we ook andere kennisinstellingen op: de VU, het
Amsterdam Institute for Metropolitan Solutions (AMS) en
de HvA.’

Even los van Amsterdam: welke stad moeten we echt
dit studiejaar bezoeken?
‘Oei, moeilijk. Ik heb veel gereisd, maar heb ook nog heel
veel niet gezien. Vooral minder centrale buurten en ontwikkelingslanden vind ik fascinerend. Centra en buitenwijken in Europa en de Verenigde Staten zijn vaak saai, er
is te veel controle en voorspelbaarheid, weinig diversiteit.
In tussengebieden en zelfs in sloppenwijken – dat
klinkt misschien paradoxaal – lijken mensen meer de
mogelijkheid te krijgen om zichzelf te ontplooien door
eigen bouwsels of de informele economie. Eigenlijk
maakt het niet uit welke stad je bezoekt. Ga in die stad
op zoek naar de plekken waar mensen vrijheid krijgen,
waar onverwachte dingen gebeuren en waar je af en toe
de weg kwijt kunt raken.’ ↙
Luca Bertolini is professor in Urban and Regional Planning
aan de UvA en is vanaf 1 september dit jaar directeur van het
Centre for Urban Studies. www.urbanstudies.uva.nl
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STAGE
Sharon de Ronde

(21)

Studie Media Informatie & Communicatie
(HvA)
Stage Online marketing bij Bot Bouw
Initiatief in Heerhugowaard
Verdiensten 500 euro per vier weken
Sterren *****
‘Hoeveel sterren ik mijn stage geef? Ik zit
hier pas een maandje en moet er nog vier.
Toch geef ik mijn stage alvast vijf sterren. Ik
heb de minor knowledge sharing & web 3.0
gedaan en het is fijn dat ik nu eindelijk alles
in praktijk kan brengen. Ik bedenk en maak
posts voor de Facebookpagina en houd het
Twitteraccount bij. Ik ben ook bezig met het
opzetten van een blog, een Instagramaccount en de nieuwe website. Die blogs en
Instagram waren mijn eigen initiatief.

‘Het is bekend dat je
door blogs en mooie
artist’s impressions meer
verkeer naar je website
genereert’
Het is bekend dat je door blogs en het
plaatsen van mooie artist’s impressions,
zoals die van de projecten die Bot Bouw
ontwikkelt, meer verkeer naar je website
genereert. Samen met mijn stagebegeleider
heb ik dat aan de directie voorgelegd en die
vond het een goed idee. Toen ben ik ermee
aan de slag gegaan.
Dat is ook zo fijn aan deze stage, er is
genoeg te doen en er is ruimte voor eigen
initiatief. Er werken hier leuke en gezellige
mensen. Ik hoop dat ik na het afronden van
mijn studie weer in de online marketing kan
gaan werken.’↙ Willem van Ewijk
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International

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

THE
HONG KONG
REVOLUTION
WON’T BACK
DOWN
One year ago, the Hong Kong academic community sparked a huge
protest movement for universal suffrage. Now that the Umbrella
Revolution has been dissolved, scholars and students are facing a
serious backlash. But a revolutionary flame still burns.
text Willem van Ewijk
photos Pasu Au Yeung
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A crowd sporting yellow umbrella's during the Umbrella Revolution in 2014. The symbol briefly made a comeback at this year's commemorations of the event.

H

is trial is due next month. What does he expect?
‘There will be a verdict, no matter what. The government is looking for political revenge,’ Alex Chow
(25) says. The comparative literature and sociology student at
Hong Kong University was one of the leaders of the Umbrella
Revolution – the movement of civil disobedience that shook up
Hong Kong one year ago.
Hong Kong citizens were rallying for universal suffrage
after Beijing decided that a committee would screen candidates for the election for Hong Kong’s Chief Executive in
2017. Critics expected the committee to be packed with Beijing
loyalists, presenting an obstacle to true democracy. More
than one hundred thousand Hong Kong citizens went out to
the streets to defy the Hong Kong and Beijing authorities in
protest marches, and to demand free and open elections. This
culminated in a sit-in at three of Hong Kong’s major arteries
that lasted for 79 days.
It is undeniable that this protest movement was initiated by
Hong Kong academics. Already in January 2013, Benny Tai,
an Associate Professor of Law at the University of Hong Kong,
published an opinion article in the Hong Kong Economic
Journal. He proposed an act of civil disobedience – to occupy
the city’s central square – if the proposals for universal suffrage
weren’t serious enough.
In September 2014, the Hong Kong Federation of Students,
with Alex Chow as its president, together with Scholarism, a
protest movement of high school students lead by the seventeen-year-old Joshua Wong, called on students to boycott
classes in order to give ‘a final warning to the authorities’.
‘If they continue to act against the public will, we will step up
to stronger action,’ the student’s declaration read. Many profes-
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sors publicly expressed that the students had a legitimate reason
not to attend classes. After five days of student protests, Benny
Tai announced that the long-awaited occupation was underway.

Academic freedom
If the Hong Kong government is, as Chow has said, ‘seeking
political revenge’, how would thi s affect the academic community that was at the forefront of the Umbrella Revolution?
‘The police were waiting for the right opportunity, so they
let everything die down,’ Surya Deva, Associate Professor at the
School of Law at the City University of Hong Kong told AFP in
August after student leaders Alex Chow and Joshua Wong were
charged for their role in the protests. The charges were filed
nine months after things in Hong Kong turned back to normal.
During a student protest on September 26th last year, Chow
was amongst a group of protestors that climbed over a three
meter high fence into Civic Square, which is part of the government complex in Hong Kong’s Admiralty District.
He is charged for taking part in ‘unlawful assembly’ and
could be sent to prison. But Chow is not afraid. ‘We have the
right to use Civic Square and it is arguable whether it is an
offence to protest,’ Chow says.
Whilst he doesn’t fear conviction, Chow emphasises that
academic freedom has been restricted in many ways. He mentions Benny Tai, who was banned from supervising researchers
earlier this month because he was suspected of receiving funds
on Occupy-related research activities without notifying the
university. The law professor responded by saying that he has
not violated any regulations and that the political considerations behind the ban were clear.
Chow also mentions Joseph Cheng, a political scientist at the
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A plant was put in the road by students, during last year‘s protests.

City University of Hong Kong and the convener of the Alliance
for True Democracy (a coalition of groups campaigning for
universal suffrage). In May, the City University demoted him
from a chair professor to a regular professor after accusing
him of plagiarism. The demotion happened just three months
before his pension was due. Cheng stopped short of accusing the
university of punishing him for his activism.
‘No one has evidence that this happened because they were
activists, but one can argue against the decisions made,’ former
student-leader Alex Chow says diplomatically. He sees an
important role for the press in these cases. ‘Benny Tai and Joseph
Cheng were getting a lot of criticism from pro-Beijing media.’
Already in summer 2014, newspapers were giving extensive
coverage to the Joseph Cheng plagiarism case. This seemed odd
to Cheng: ‘If it was “just” an academic accused of plagiarism,
why should it be headline news for three days?’ he told the
Times Higher Education.
He was not the only one worrying about the role of the press.
A number of scholars believe they are targeted by media smear
campaigns from pro-communist newspapers loyal to Beijing. In
February, they wrote a public letter asking for the media to stop
ADVERTENTIE

their attacks and to guard their independence. The letter has
been signed by more than 1,000 students and professors.

Bottom-up
Although Joshua Wong already said that Hong Kong does not
need another Occupy movement, and Benny Tai has expressed
regrets that he did not end the sit-ins at an earlier stage, this
pressure has far from snuffed out the revolutionary flame within
the academic community. The movement has just changed tactics. Instead of openly defying the Hong Kong central authorities and Beijing, its leaders are aiming for a more structural and
broader reform movement. ‘You have to nurture different tactics
to put pressure on the government,’ Alex Chow states. Chow
himself has moved his engagement from the student federation
to the Community Citizens Charter, a group of scholars and
activists that wants to ‘change civil society as a whole’.
The Charter movement wants to foster a bottom-up
approach. ‘With the Umbrella Movement, people saw that
support could be highly mobilised, but that there was little
connection between these people,’ Chow noticed. In order to
create a connection and to nurture a democratic culture, the
movement organises public debates and creates citizen assemblies in all 18 districts of Hong Kong.
This bottom-up approach has already proven to be effective,
Hong Kong-based American journalist Ariel Conant observes.
‘More students are getting involved by voicing their opinions,’
she says. Some of the members of the Charter movement
are running for the district council elections in November.
‘There’s enough public support,’ Alex Chow says. He thinks it
will prevent him from getting convicted for his role in the protests. This would be highly beneficial to him, since he already
expressed interest in pursuing his studies abroad. ↙

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

(21, Business Studies)
From: Argentina

Space to think

‘The Vondelpark is a nice place to chill and just wander through.
But I’m also fine staying home to watch a movie with one of my
roommates.’

Feels like home

‘Don’t even begin to think that I feel at home at those so-called
“Argentinian” steak houses you see all over the city. They’re in no way
Argentinian: nobody even speaks Spanish there!’

Best bite

Hidden treasure

Guilty pleasure

Crazy Dutch

Folia 06_1541_03.indd 45

‘I mostly cook at home and so I
haven’t been to many restaurants.
Or at least, not to many Dutch
ones. I once went to an Indonesian
place next to my house and liked
it a lot, but have forgotten its
name… I remember the food had a
different taste to what I’m used to
when I get Asian food at home.’

‘Don’t even begin to
think that I feel at
home at those socalled “Argentinian”
steak houses’

‘The Flevopark. It’s like the
Vondelpark, but hidden away and
with a lake and more “real” nature.
And most importantly: way less crowded.’

‘After going out with my friends, I always go to one of those places
where you can eat crêpes. I go for the giant ones, with Nutella of
course. We don’t have them in Argentina. After going out in Buenos
Aires where I come from, you just go to McDonalds, or you cook
whatever you have left in the fridge.’
‘Everyone in The Netherlands speaks English perfectly. That was kind
of a surprise for me coming from Argentina. No one speaks English
very well in my country.’ ↙ Willem van Ewijk
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Op de tong

BRUNCH
Jordaan en Pijp vullen
zich de laatste jaren
met brunchtentjes
naar Amerikaans (Bakers and Roasters, Fraîche, Staring at Jacob) of Australisch (Little Collins, Drover’s
Dog) model maar Gs was één van de
eerste. In 2011 begonnen als G&T’s Really
Really Nice Place, is T klaarblijkelijk in de
vaart der brunchvolkeren gesneuveld –
althans, op de puien van de drie filialen in
Oost, West en de speciale brunchboot.

CHALLAH
Op zaterdag is challe
de gepaste wentelteefkeus: traditioneel
wordt het joodse vlechtbrood op sjabbat gegeten. Op
vrijdagavond liggen op de joodse eettafel
twee van de rijke, met maan- of sesamzaad bestrooide broden, symbolisch voor
de overvloed van manna die uit de hemel
op de Israëlieten neerdaalde.

PICO DE GALLO
Veel Mexicaanse salsa’s
zijn meer gehakte
salades van smakelijke
groenten. Zo ook pico
de gallo, letterlijk hanensnavel, naar de
puntjes van de pepers die er onderdeel
van vormen, samen met tomaten, uien en
koriander. Anderen beweren dat de salsa
zo heet omdat het op kippenvoer zou
lijken, of omdat Mexicanen het traditioneel zouden hebben gegeten met duim en
wijsvinger.

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

Gs

Goudsbloemstraat 91
Je zou het misschien niet zeggen, maar er is eigenlijk niets studentikozer
dan brunch. Het combineert immers de ongebreidelde vraatzucht van
een katerige zaterdagochtend met de mogelijkheid in een keer een heerlijk decadent gat in je stufi te slaan.

O

m half tien slepen we onszelf uit bed en worden voor onze zelfoverwinning beloond met een glimp van de hemel: een hippe hotspot met alleen maar uitnodigend lege tafeltjes. Dan is het een kwestie van rücksichtlos
je inner American aanboren: we laten sap aanrukken en koffie – in Delftsblauwe kopjes op prettig willekeurig erbij gezochte schoteltjes. De kaart is
een epos van ontbijtwonderen, de keuze een marteling voor onze in alcohol
gedrenkte breinen. Er is de burger, de bagel met zalm en The hungry drunk
biedt de mogelijkheid van vier bloody mary’s bij je ontbijt voor dertig euro.
Plus salades, zoals de Ibiza Salad (quinoa, avocado, vlaszaad) waarvan mijn
tafelgenoot terecht opmerkt dat hij me nooit meer aankijkt als ik die zou kiezen. We opteren daarom voor de Eggs Pedro (€ 12,-), een kruidige wake-upcall met avocado, pico de gallo, goed gepocheerde eitjes (€ 10,50) en pulled
pork – immer een warm bad voor de smaakpapillen. Bij de monsterlijke portie
roerei mogen allerhande side orders besteld. Aan krokant gebakken spek valt
niemand zich een buil en G’s zeker ook niet, maar het worstje is een korrelige teleurstelling, het brood droog. Als troost werpen we ons in een donzig
bed van challah-wentelteefjes (€ 10,-). De plakken zijn obsceen dik, krakend
gekaramelliseerd en gedrenkt in maple syrup. Het is uitslapen, de wodka uit
je bloed sponzen en al je voorraden bijvullen, op één bord. ↙
tekst Bob van Toor

Folia 06_1541_03.indd 46

05-10-15 18:36

Wat doe je nu?

47

7 OKTOBER 2015

Theatermaker

‘I

k had mijn propedeuse communicatiewetenschappen
gehaald, maar bleef twijfelen
of psychologie niet ook iets voor mij
zou zijn. Ik besloot het te proberen,
en na een tijdje was ik zo’n eind op
weg dat ik net zo goed mijn bachelor
kon halen.
Daarnaast was ik veel bezig in
de creatieve sector: ik nam deel aan
kleinkunstworkshops en zat als vrijwilliger in een pr-collectief van theater De Brakke Grond. Een communicatiemedewerker tipte mij bij haar
Mexicaanse vriend: ze wist dat ik als
uitwisseling bij psychologie Spaans
was gaan leren in Mexico-Stad. Hij
heeft me kort na mijn afstuderen
gevraagd om hoofd communicatie te
worden van een Mexicaans filmfestival in Amsterdam.
Een paar maanden werd ik in
het diepe gegooid en was het hard
knallen, ontzettend leuk. Daarna
ben ik nog intercedent geweest bij
Zorgwerk, maar ik kreeg al snel door
dat ik niet op kantoor wilde zitten;
ik ben te dynamisch voor een baan
van negen tot vijf. Het creatieve
werk lonkte.
Ik deed een theateropleiding, ging
auditeren en speelde onder meer bij
theatergroep Het Syndicaat en op
het Fringe Festival. Ik geef nu op de
HvA les in gespreksvaardigheden,
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‘Ik wil
in het nu
leven’
Naam Valentine Berning
Leeftijd 31
Studie Communicatiewetenschappen en
psychologie
Afgestudeerd 2008
Werkt als freelance
theatermaker, onder meer
voor de HvA
Salaris tussen de 2000
en 2250 euro netto per
maand

daarnaast maak ik eigen voorstellingen. Get Connected is een voorstelling die theater en de uitgaanswereld
combineert. Ik neem mensen in een
club – de première was in de Sugar
Factory – mee naar mijn eigen absurde wereld, waarbij ik steeds meer
in mijn eigen mechanismen schiet:
aardig gevonden willen worden
bijvoorbeeld, of extreem perfectionisme. Daardoor laat ik zien dat je soms
te veel in je hoofd zit, en het uitgaan
niet echt beleeft. Het begint als een
feest, met housemuziek en videoperformances, en de voorstelling werkt
langzaam weer naar een feest toe.
Vanuit mijn eigen stichting, Eureka, geef ik de voorstelling sinds kort
ook op hogescholen, gecombineerd
met een workshop – daarin komt
mijn achtergrond als psycholoog van
pas. Na afloop kwamen er docenten
naar me toe: dat ik studenten dingen
weet te laten vertellen die ze anders
nooit hadden gedeeld. Ik hoop Get
Connected nog op veel hogescholen
en universiteiten te kunnen spelen. Ik
wil met mijn werk uitdagen om in het
nu te leven, om een eigen wereld te
creëren waarin je kunt zijn wie je wilt
zijn. Dat heb ik in zekere zin ook voor
mezelf gedaan. ↙
tekst Bob van Toor
foto Mats van Soolingen
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