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Als je ‘hot’ bent, mag je schuren
En andere denkbeelden van tieners over seks

(advertentie)
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Ben jij de Beste
studentondernemer
van amsterdam?
Doe mee aan de Amsterdamse Student Ondernemersprijs 2014 en maak kans op prijzen als advies op maat,
media aandacht en een reis naar Silicon Valley.
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de week
No time for losers
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foto Stefan de Koning

V

erliezen is nooit leuk. Zeker niet
als je er voor de zoveelste keer niet
in slaagt aan de verwachtingen
te voldoen. En Sven, daarin ben
je heus niet de enige. Want de echte kampioen
in verliezen, dat blijft traditiegetrouw de UvA.
Jarenlang slaagt de universiteit er al in om helemaal onderaan de lijst van de Keuzegids Masters
te eindigen. Zo ook deze week. Misschien moeten we er volgend jaar maar geen nieuwsbericht
meer aan wijden. Zelfplagiaat wordt inmiddels
wel erg verleidelijk. Sympathiek is dit jaar wel
dat AMC-onderzoeker Esmé Kamphuis zich in
Sotsji solidair toonde met haar alma mater. De
bobsleester wist met een vierde plek zorgvuldig
naast een medaille te grijpen.
Gewonnen heeft ze misschien niet, Kamphuis
kan nog altijd volhouden dat meedoen belangrijker is dan winnen. Die vlieger gaat voor
enkele HvA-studenten echter ook al niet meer
op. Enthousiast deden ze mee aan de wedstrijd
voor het ontwerpen van een taal-app, toen de
hele wedstrijd opeens werd afgeblazen. Reden:
het niveau van de inzendingen was te laag. Nu
begrijpen wij ook wel dat het gros van wat studenten inleveren aan elkaar hangt van dt-fouten
en Wikipedia, maar hé: daarvoor wilden we die
taal-app nu juist.
Een winnaar krijgen we wel in de Docent van
het Jaar-verkiezing, die deze week aan de HvA
weer van start ging. En laten we daar meteen
duidelijk over zijn: niemand wordt tijdens die
verkiezing voorgetrokken. Erop aansturen dat
de jarenlange hegemonie van blanke middelbare
mannen ook maar enigszins doorbroken wordt,
dat is onbestaanbaar. Aldus Huib de Jong, en gelijk heeft hij. De emancipatie is immers voltooid
en vrouwen hebben allang precies dezelfde uitgangspositie als mannen. Kijk maar naar de top
van het bedrijfsleven, de politiek en de tafels van
alle talkshows. Een beetje extra aandacht voor

Ook op de UvA ontkwam je er de afgelopen
weken niet aan. Alles stond in het teken van
Sven, schaatsen en Sotsji. Op de valreep kon de
universiteit bovendien ook nog een klein stukje
van de medailleregen claimen. Studente Future
Planet Studies Marrit Leenstra veroverde een
gouden plak bij de ploegenachtervolging. Op de
foto: een college monetaire economie van Europa.

hun positie, nergens voor nodig. Bedankt Huib,
met jou aan het roer winnen HvA-docentes de
oorlog wel!
Ondertussen was er ook ophef over het besluit
van Eurest om de maandag tot meatless te
verklaren. Wij vinden het juist een prachtactie.
Want dat er varkens geslacht worden om in het
Atrium als lafhartige ham op een met prittstift
besmeerde puimsteen te eindigen, dat is ook een
grof schandaal. Sterker nog: elke broodkruimel
die in handen komt van Eurest is eigenlijk een
misdaad tegen de goede smaak. Nu schijnt 2014
ook nog eens het jaar tegen de voedselverspil-

ling te zijn, dus wat ons betreft is een en een
gewoon twee. Waarom vragen we de cateraar
niet gewoon om niet alleen het vlees te schrappen, maar radicaal te stoppen onze smaakpappillen uit te roeien? Verbeter de wereld, begin in
de mensa! yyy Clara van de Wiel

17 februari 2014

tweet van
de week
Jurjen Rienk Helmus
@JRHelmus
onderhand begin ik iedere email
met”excuses voor de late reactie” Parttime
werken werkt gewoon niet ih onderwijs je
krijg fulltime mail #hva

het moment

Kandidaat-raadslid Joyce van Heijningen (met sjaal) en jongerenfractie-bestuurslid Eva Akerboom reiken namens de Partij voor de Dieren een aanmoedigingsprijs
uit aan studentenvereniging SFSA vanwege de actie Meatless Monday, die ervoor zorgde dat er in februari op maandagen geen vlees te koop was in de kantines
van de UvA en de HvA. De prijs was eerst bestemd voor cateraar Eurest, die hem doorgaf aan de bedenkers van het idee. Steven de Grauw, met trui (SFSA) en
René Niemarkt (Eurest) nemen het cadeau in ontvangst. yyy tekst Yannick Fritschy / foto Mats van Soolingen

navraag Theo van Uden
USC-baas Theo van Uden pleit voor intensieve samenwerking en op den duur wellicht een fusie tussen zijn organisatie en het Sportcentrum
VU. ‘Megalomaan’, oordeelde zijn VU-evenknie Jan Snellen, die vreest dat een fusie de kosten opdrijft.

Uw VU-collega is niet erg enthousiast.
Wat vindt u van zijn stugge reactie?
‘Ik heb Jan laten weten dat ik de term ‘megalomaan’ niet aardig vind. Maar zijn reactie verrast
mij niet. Wij hebben een goede verstandhouding en al jaren discussie over de toekomstplannen, dus ik weet hoe hij erin staat.’
Is uw enthousiasme bekoeld, of staat u
nog achter de fusieplannen?
‘Ik sta er nog steeds achter. Ik wil de locaties
niet fuseren, maar alle studentensportactiviteiten onder één paraplu brengen. Studenten

trekken hun eigen plan, hen interesseert het
niet of een vereniging officieel aan de VU of
UvA gelieerd is. Als ze maar kunnen sporten op
een tijd, plek en in een groep die hen bevalt. Ik
wil het makkelijker maken voor studenten, met
één loket, één programma en één prijs.’

Maar als ze bij de VU niet willen, houdt
het toch op?
‘Niet als de universiteitsbesturen zich erachter
scharen. Ik ga dus eerst in gesprek met het CvB
van de UvA en de HvA. Misschien kunnen die
met het bestuur van de VU in gesprek om steun

te genereren. Het USC is een zelfstandige organisatie, maar het sportcentrum van de VU heeft
meer rekening te houden met het VU-bestuur.’

Ook bij de bèta-fusie wilde het niet echt
vlotten. Bent u bang voor een nieuw
debacle?
‘Nee. Het valt mij op dat de studenten die zo
huiverig waren voor een fusie van de faculteiten, wel positief zijn over dit plan. Overkoepelende studentenorganisatie SSA denkt dat
studenten baat hebben bij een overzichtelijker
en eerlijker aanbod.’ yyy Marieke Buijs
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Verlegen jongens en lelijke
meisjes schuren niet
Nederlandse tieners houden er strenge normen op na als het om seks gaat. Sylvia Holla
observeerde hun baltsgedrag in een provinciale dancing, en sprak met ze over hun vaak
conservatieve denkbeelden. ‘Jongens kúnnen geen slet zijn.’ tekst Marieke Buijs / foto’s Martijn van de Griendt

A
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hmed (3 havo): Schuren, gewoon,
[dat doe ik] met iemand die lekker is,
met een ronde kont weet je wel!
Kes (3 havo): Nee, ik doe dat echt
niet met zo’n nerdachtig meisje, of met zo’n dikke.
Ahmed: Ja, als ze lelijk is dan kan ik dat echt
niet! O mijn god, nee.

ken door eerder aan seks te beginnen of door
bijvoorbeeld met meerdere kinderen te zoenen
op een schoolfeest.’
Ook het schuren, dat voor de tieners een centrale
rol blijkt te spelen in de ontluikende seksualiteit,
is aan strikte spelregels gebonden. Het geschiedt
alleen op initiatief van de jongen – meisjes die

Sylvia Holla (27) sprak tweeënvijftig tieners van
dertien tot zeventien jaar over liefde en seksualiteit
en werkte vijf maanden undercover in een dancing
om het ‘tienergefriemel’ live te observeren. Ze was
getuige van het geflirt, gezoen, geschuur, geroddel
en geklets waarmee de tieners hun seksualiteit verkennen. Holla stuitte daarbij op de strenge normen
waar klasgenoten elkaar keihard op afrekenen. Het
onderzoek resulteerde in haar masterscriptie voor
sociologie en vormt een hoofdstuk in het boek De
Seksparadox. Nederland na de seksuele revolutie,
dat 11 februari verscheen.
Uit Holla’s gesprekken en observaties blijkt
dat de seksuele ontdekkingstocht die tieners
doormaken aan strenge regels gebonden is. Jonge
tieners vinden bijvoorbeeld dat voelen, vingeren
en andere vormen van seks die verder gaan dan
zoenen, alleen mogen binnen een relatie die
al een paar maanden duurt. Holla: ‘De tieners
veroordelen klasgenoten die van de norm afwij-

‘Ja eh, weet je wel, zij
staat daar en wrijft met
haar billen tegen je ding!’
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op een jongen afstappen worden als zielig en
wanhopig gezien – is in principe geen verklaring
van liefde of genegenheid, en impopulaire jongeren worden ervan uitgesloten. Terwijl de dans
volgens Holla juist belangrijk is in het seksuele
leerproces: ‘Het is de ultieme vorm van seksueel
oefenen. Het ziet eruit als droogneuken en zo
omschrijven tieners het zelf ook.’
Ja eh, weet je wel, zij staat daar en wrijft met haar
billen tegen je ding! Dus ja… het is seksueel, zegt
Ahmed uit bovenstaand fragment bijvoorbeeld.
‘Door op die manier, met hun hele lichaam dicht
bij iemand te zijn en samen te bewegen, leren ze
hoe dat moet en wat voor opwinding dat losmaakt.’

De meeste tieners die Holla interviewde, stonden te popelen om die opwinding te ervaren
en een nieuwe, volwassen, seksuele identiteit te
ontwikkelen. Ze wilden dan ook dolgraag dat er
iets gebeurde, dat er geschuurd werd op schoolfeesten of in de discotheek. Holla: ‘Maar aan de
ene kant kunnen meiden dus alleen lonken en
hopen dat er iemand op hen afstapt. En anderzijds dwingt die regel jongens in de positie van
roofzuchtige jager. Gevolg is dat zowel nerdachtige jongens die niet weten hoe ze het initiatief
moeten nemen, als meisjes die niet sexy worden
gevonden, worden buitengesloten.’
Wat heeft dat voor gevolgen?
‘Het is sneu, want daardoor kunnen die tieners
hun seksuele verlangens niet in de praktijk
brengen. Wat dat voor hun ontwikkeling betekent is voer voor psychologen, maar ik kan me
voorstellen dat als je lang wordt buitengesloten
van het seksueel leren, je niet leert kennen – en
aangeven – wat jij leuk en lekker vindt, en je op
latere leeftijd dus ook onzekerder bent in wat je
wilt in bed en hoe dat moet.’
Ervaren die tieners dat ook zo?
‘Nee. Die normerende omgeving is hun realiteit,
die bevragen ze niet.’

De jongeren op de foto’s komen niet in het onderzoek voor.

Wat vond u van de strenge spelregels?
‘Ik was gechoqueerd door de traditionele,
conservatieve denkbeelden. Het is duidelijk dat
vooral de jonge tieners goed naar hun ouders
hebben geluisterd. Ik bestudeerde gender en
seksualiteit aan de UvA. Dan word je opgeslokt
in een links, progressief bolwerk en leer je over
dingen als sadomasochisme, pedofilie, transseksualiteit. Door te leren over alle alternatieve
vormen van seksualiteit ga je er heel open naar
kijken. Dit onderzoek heeft me teruggeworpen
in de realiteit. Niet iedereen heeft zin om na te
denken over alternatieve vormen van seksueel
zijn. Dat is een leerzame ervaring. Ik wil in
contact blijven met de empirie en niet alleen
theorieën lezen over hoe geëmancipeerd en
vrijgevochten we zouden kunnen zijn.’

Sylvia: Kan een jongen ook een slet zijn?
Allen: Nee, nee, nee!
Nicky: Nee. Jongens worden nooit zo genoemd

‘Meisjes mogen geen
initiatief nemen, de
jongens moeten jagen’
[…] Kijk, zij kúnnen geen slet zijn. Ik bedoel, ze
kunnen zich zo gedrágen, maar dan worden ze
nog steeds geen slet, volgens anderen. Maar een
meisje wel. Ik weet niet wat dat betekent verder,
maar zo is het nou eenmaal, denk ik.
De dubbele moraal ten opzichte van sek-

sueel gedrag van jongens en meisjes zit
al bij tieners ingebakken. Hoe komt dat?
Holla: ‘Die dubbele moraal zit ingebed in de
maatschappij en dus pikken kinderen dat op. Uit
reclamespotjes, films, van hun ouders en van elkaar. Die normering blijkt de geldende populariteitshiërarchie op school te doorkruisen. Het slettenstigma kleeft bijvoorbeeld alleen aan meisjes
die niet populair zijn. Populaire meiden komen
veel gemakkelijker weg met vrijgevochten gedrag.
Ik sprak bijvoorbeeld Merel, een populair meisje
uit vier havo. Zij ziet er volwassen uit en gaat in
het weekend naar de Escape met haar fake-ID. Ze
vertelde hoe ze daar zelf op een jongen afstapte,
bij hem op schoot ging zitten en met hem danste
en zoende. Haar klasgenoten zijn vol bewondering voor haar lef. Ze zien Merel niet als slet.’

FoliaMagazine

7

Hoe komt dat?
‘Het heeft te maken met legitimiteit en authenticiteit. Impopulaire meisjes worden ervan verdacht zich als het ware omhoog te willen schuren. Als zij laten zien dat ze zin hebben in seks
en dat actief najagen, wordt dat gek genoeg juist
geïnterpreteerd alsof ze helemaal geen seksuele
gevoelens hebben, maar alleen aandacht zoeken
en willen pleasen. Als je dat slettenstigma eenmaal hebt, heb je echt een reputatieprobleem op
de middelbare school.’
Kunnen de ‘sletten’ en de nerdachtige
jongens na de middelbare school met
een schone lei beginnen?
‘Ja. Eens een slet is zeker niet altijd een slet. De
jongens en meiden die werden buitengesloten zijn
waarschijnlijk wat onzekerder, maar een frisse

8
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start, ver weg van de roddelende schoolgenoten,
biedt nieuwe vrijheid. De populariteitshiërarchie
op de middelbare school is nogal star, omdat die

‘Met een slettenstigma
heb je echt een probleem
op school’
houvast biedt in een omgeving die qua leeftijd,
opleidingsniveau en achtergrond zeer heterogeen
is. Het hbo en de universiteit zijn veel homogener
qua populatie. Dat biedt naast vrijheid ook meer
gelijkheid, wat volgens mij zorgt voor minder
starre hiërarchieën en meer saamhorigheid.
Bovendien zijn de jongeren inmiddels ouder en
daardoor milder. Dat bleek ook uit de gesprek-

ken: naarmate de tieners meer ervaring opdoen
met seks, ontdekken ze gevoelens en verlangens
bij zichzelf die hun eigen normatieve kaders
overschrijden. Als je zelf allerlei verlangens en
fantasieën hebt die helemaal niet zo vroom zijn
als het hoort, dan zing je ook een toontje lager
over wat anderen wel en niet mogen.’
Vond u het moeilijk om zulke intieme onderwerpen met jongeren te bespreken?
‘Nee, ik heb dit onderzoek met heel veel plezier
gedaan. De puberteit is zo’n opwindende,
interessante leeftijd. Tijdens de gesprekken
voelde ik die spanning en energie door zo’n
groep gieren. En de tieners waren heel welwillend en eerlijk tegen me. Als blijk van waardering en wederkerigheid konden ze mij na afloop
ook vragen stellen. Daar maakten ze dankbaar

De foto’s bij dit artikel zijn van Martijn van de Griendt, die al vijftien jaar jongeren
fotografeert. Zijn expositie Forever Young is t/m 11 mei te zien in de Kunsthal.

gebruik van. Een groepje jongens wilde bijvoorbeeld weten of het echt zo was dat alle vrouwen
een dildo hebben. En een groepje jonge meiden
vroeg hoe mijn ontmaagding was, of het klopt
dat je dan zo gaat bloeden. Ze snakken naar
betrouwbare informatie. Hun ideeën worden
jammer genoeg vooral gevoed door telefoonseksreclames en Amerikaanse sitcoms, die vaak
niet stroken met de werkelijkheid.’
En hoe was het werk in de disco?
‘Leerzaam, maar tijdrovend. Het was een discotheek buiten de stad, ik reisde een paar maanden lang op zaterdagavond met de trein heen
en op zondag met de eerste trein weer terug. Ik
stond achter de bar, hoewel ik in het begin niet
eens bier kon tappen. Om mijn onderzoeksactiviteiten niet op te laten vallen, maakte ik mijn

aantekeningen tijdens frequente toiletbezoekjes.
Maar het was de moeite waard. Ik wilde de verhalen die ik hoorde daar verifiëren en door de

jongeren in actie te zien, kreeg ik bijvoorbeeld
een beter beeld van hoe het schuren precies in
z’n werk gaat.’ yyy

Sylvia Holla
1986 Geboren in Zwanenburg
2008 Bachelor sociologie (UvA)
2010 Research Master Social Sciences (UvA/
ISHSS)
2010-heden Promotieonderzoek naar de
culturele constructie van schoonheid in de
Europese mode- en modellenindustrie (UvA/
AISSR)
2014 De Seksparadox. Nederland na de
seksuele revolutie (Boom Lemma uitgevers),
onder redactie van Laurens Buijs (UvA), Ingrid
Geesink (Rathenau Instituut) en Sylvia Holla.
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foto Mats van Soolingen

op de tong

Welcome
Zeedijk 57 (Centrum)

R

estaurant Welcome is een pareltje op
de Zeedijk, met een uitgebreide keuze
aan heerlijke en bovenal authentieke
Vietnamese gerechten. Na één keer
eten bij Welcome ben je waarschijnlijk verkocht.
Alhoewel één keer absoluut niet genoeg is om

DÉ VIEtnaMESE SOEP
Phở is een populaire
straatsnack in Vietnam,
maar er zijn daar ook
heuse phở-restaurants
en zelfs een hele keten:
Phở 24. De soep is
gemaakt van bouillon, rijstnoedels en meestal
rundvlees, daarnaast bevat hij naar smaak
o.a. basilicum, limoen, mungboon, taugé en
chilipeper. In de Verenigde Staten is phở sinds
de jaren negentig erg populair, met ook een
phở-keten: Phở Hòa. De soep is vaak te koop
op Amerikaanse universiteitscampussen.

alle heerlijke gerechten uit te proberen. Ik weet
nauwelijks waar ik moet beginnen als ik het dertig
(!) pagina’s tellende menu weer eens opensla.
Om te beginnen neem ik loempia’s. En dan heb
ik het niet over de kleffe standaardloempia’s die
de meeste mensen weleens op de markt hebben

lOEMPIa’S
De bekende kraampjes op markten en in
winkelcentra serveren
meestal geen echte
Vietnamese loempia’s,
omdat ze Chinese loempiavellen gebruiken. Deze vellen zijn makkelijker te hanteren. De echte Vietnamese
loempia wordt gerold in rijstpapier en daarna
gebakken. De vulling wordt van tevoren
alvast gebakken, omdat het rijstpapier heel
snel gaart.

geprobeerd, maar over de echte Vietnamese
spring rolls gevuld met onder andere taugé,
koriander, rijstvermicelli en nog veel meer verrassende ingrediënten. Absoluut mijn favoriet
en tot nu toe altijd het gerecht waar ik mee
begin. Na twee of drie van deze verse rolls sla ik
nogmaals het menu open om te kijken wat mijn
volgende gerecht wordt. Ik raad iedereen aan
om niet direct meerdere gerechten te bestellen
na één keer kijken, maar om rustig alles te proberen en na elk gerecht iets nieuws te bestellen.
Naast die verrukkelijke spring rolls is phở mijn
tweede favoriet: een authentieke Vietnamese
soep die rijstnoedels en meestal rundvlees bevat.
Bij Welcome kan je kiezen voor phở met rundvlees of met kip, maar als je het aardig vraagt
kun je ook Phở met rundvlees én kip bestellen.
Naast deze twee voorbeelden vind je hier nog
veel meer lekkere gerechten, waaronder gegrilde
oesters, (vegetarische) dumplings en verschillende currygerechten. Voor ieder wat wils.
Dit alles voor een prima prijs-kwaliteit-verhouding, met vriendelijke bediening en een typisch
Vietnamese ambiance. Welcome is een absolute
aanrader. yyy Eveline van Cosburgh

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

VIEtnaMEzEn In nEDERlanD
De meeste Vietnamezen
in Nederland kwamen
eind jaren zeventig, begin
jaren tachtig als bootvluchteling aan. Anders
dan veel andere etnische
minderheden zijn de meeste Vietnamese
vluchtelingen in de buurt blijven wonen van
het asielzoekerscentrum waar ze aankwamen:
in middelgrote steden als Helmond, Almere,
Purmerend, Hoorn, Harlingen, Leeuwarden
en Spijkenisse. De Vietnamese gemeenschap in
Amsterdam is opvallend klein.
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Ouwe-jongens-krentenbrood
Hoewel de bevoegdheden steeds groter worden, zijn de raden van toezicht van de Nederlandse hogescholen en universiteiten nog grotendeels het speelterrein van commissariatenjagers uit het bedrijfsleven en oud-politici. Het aantal toezichthouders met een achtergrond uit
de academische wereld is bijzonder laag. tekst Henk Strikkers / infographic Pascal Tieman

D

e raden van toezicht worden
steeds belangrijker. Het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen verwacht meer dan ooit
tevoren dat de raden van toezicht de onderwijsen onderzoeksprestaties van hun hogeschool of
universiteit controleren. Aanleiding hiervoor is
de falende controle bij onder meer de fraudezaak
rond hogeschool Inholland. Daar signaleerde de
Raad van Toezicht de problemen tussen bestuur
en de werkvloer en tussen bestuurders onderling
niet, en werd daar genadeloos voor op de vingers
getikt door de Onderwijsinspectie.
Zijn de raden van toezicht van andere hogescholen en universiteiten wel toegerust op
inhoudelijke controle van onderwijs- en onderzoeksprocessen? En wie nemen er plaats in de
toezichtsorganen? Folia Magazine, het Algemeen
Nijmeegs Studentenblad, Erasmus Magazine en
Univers onderzochten de samenstelling van de
raden van toezicht en stichtingsbesturen van de
Nederlandse universiteiten en de tien grootste
hogescholen, en stuitten op een nogal homogene
samenstelling van de groep toezichthouders.
RaDEn Van tOEzIcHt En
StIcHtIngSBEStUREn
Alle universiteiten en hogescholen hebben
een toezichthoudend orgaan. Hogescholen en
publieke universiteiten hebben een raad van
toezicht, bijzondere universiteiten (de religieuze
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Tilburg University en Radboud Universiteit)
een stichtingsbestuur. Een raad van toezicht of
een stichtingsbestuur controleert het college van
bestuur. De taak van de raden van toezicht van
publieke universiteiten is bij wet geregeld. Volgens
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek omvat die taak ‘toezicht op de
uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening
van bevoegdheden van het college van bestuur’.
Daarnaast geeft de raad van toezicht gevraagd en

Twee derde van de leden
is man en is de vijftig
ruimschoots gepasseerd
ongevraagd adviezen aan het college van bestuur
en heeft het een aantal andere taken, zoals het benoemen en het ontslaan van de bestuursleden en
het fiatteren van de begroting, de jaarrekening en
het jaarverslag. De taken van de stichtingsbesturen worden per universiteit geregeld, maar komen
in de praktijk op hetzelfde neer.
De raden van toezicht van universiteiten bestaan uit drie tot vijf leden die door de minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
worden benoemd. De raden van toezicht van
hogescholen en de stichtingsbesturen hebben
geen vaststaand aantal leden; het aantal toezichthouders varieert tussen de vier en de zeven.

Hun benoemingswijze mag per onderwijsinstelling worden geregeld.
Door de innige samenwerking tussen de
Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool
van Amsterdam is de situatie in Amsterdam
ietwat anders dan landelijk. Beide instellingen
hebben een raad van toezicht bestaande uit vier
leden, maar de voorzitter van beide organen is
dezelfde: oud-VVD-minister Atzo Nicolaï. Bovendien zijn de drie overige leden van de Raad
van Toezicht van de UvA adviseur van de Raad
van Toezicht van de HvA en vice versa.
OlD BOyS
Zoals eerder vermeld lijkt het old boys network
nog steeds de stoeltjes in de raden van toezicht
warm te houden. Twee derde van de leden
is man en het leeuwendeel is de vijftig ruimschoots gepasseerd. Van de 129 bestuurders is
bovendien slechts 3,9 procent van buitenlandse
komaf. Die vijf toezichthouders zijn allen vrouw
en hebben hun wortels in Duitsland (2), Suriname (2) en Marokko (1).
De werkachtergronden van de leden zijn diverser. Een derde is afkomstig uit het bedrijfsleven
en heeft behalve een doctorandustitel weinig
academische prestaties geleverd. Voor ex-politici
is een raad van toezicht van hogeronderwijsinstellingen eveneens een favoriete bezigheid:
ongeveer een zesde heeft een verleden in de
landelijke politiek. De Partij van de Arbeid is

Raden van Toezicht
Man
4

Steven
lamberts
lid

gerard Mols
lid

lidwin van
Velden
lid
Vrouw
3

atzo nicolai
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Monika Milz
lid

Marleen Barth
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1
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2
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2
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2
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1

Bedrijfsleven
1
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1

atzo nicolai (1960) President bij chemiebedrijf DSM en voormalig minister, staatssecretaris en Kamerlid voor de VVD. gerard
Mols (1951) Hoogleraar aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht en voormalig decaan van die faculteit en rector
magnificus van die universiteit. Steven lamberts (1944) Directeur Internationale Betrekkingen bij het Erasmus Medisch
Centrum en voormalig rector magnificus van de Erasmus Universiteit. lidwin van Velden (1964) Chief Financial Officer bij de
Nederlandse Waterschapsbank. Bart Bleker (1946) Commissaris bij verschillende woningcorporaties en voorheen bestuurder
van ABN AMRO Bouwfonds. Monika Milz (1957) Zelfstandig bestuursadviseur en voorheen onder meer werkzaam bij ABN
AMRO. Marleen Barth (1964) Fractievoorzitter van de Eerste Kamerfractie van de PvdA en voorheen voorzitter van GGZ
Nederland. N.B. Door een fout bij de benoeming van Marleen Barth is zij officieel geen lid van de Raad van Toezicht.

hofleverancier van leden van raden van toezicht,
op de voet gevolgd door het CDA en iets verder
daarachter de VVD. Toezichthouders met een
achtergrond in de academische wereld of in andere onderwijsinstellingen vormen ongeveer 16
procent van de toezichthouders. Dat betekent dat
er in Nederland raden van toezicht zijn waar enkel personen zonder wetenschappelijke of onderwijsachtergrond in plaatsnemen. De Hogeschool
van Amsterdam is daar een voorbeeld van.

Aan de UvA lijkt men te beseffen dat er steeds
meer kennis van het academische discours nodig is in de Raad van Toezicht. Met de recente
benoeming van Gerard Mols, de voormalige
rector van de Universiteit van Maastricht, heeft
men dan ook een belangrijke slag geslagen. De
Hogeschool van Amsterdam krijgt komend
najaar de mogelijkheid om op diezelfde trein te
springen, wanneer het lidmaatschap van Bart
Bleker eindigt. >>

gerard Mols
Lid van de Raad van Toezicht
van de UvA en adviseur van de
Raad van Toezicht van de HvA
‘Als lid van de Raad van Toezicht vergader
ik vier keer per jaar met het College van
Bestuur en ongeveer vier keer per jaar met
mijn commissie Onderwijs en Onderzoek
met de rector magnificus van de UvA. Bij
de vergaderingen hebben we het over
de belangrijkste beleidsstukken van de
universiteit, zoals de begroting, het financiële
plan en bijvoorbeeld de samenwerking
met de Vrije Universiteit. In mijn commissie
spreken we meer over zaken als accreditaties,
ranglijsten en evaluaties. Daarbij kijken we
vooral naar het facultaire niveau en naar
universiteitsbrede maatregelen, en adviseren
we het College van Bestuur bij haar besluiten.
Binnen de Raad van Toezicht neem ik een
speciale plek in, omdat ik als enige door
de medezeggenschap ben voorgedragen.
Dat houdt in dat ik in mijn functie extra let
op in hoeverre de medezeggenschap wordt
betrokken bij de besluitvorming op de UvA en
de HvA en dat ik periodiek overleggen voer met
de centrale medezeggenschapsorganen. Ik ben
echter geen boodschappenjongen en ben het
dan ook niet vanzelfsprekend met hen eens.
Zelf pleeg ik niet te denken dat ik deel
uitmaak van een old boys network. Er is
lange tijd terechte kritiek geweest op raden
van toezicht: dat er bij de benoemingen
vriendjespolitiek werd bedreven. Dat was
ook erg gemakkelijk, omdat leden van
de raad van toezicht normaliter worden
voorgedragen door de zittende leden van
die raad van toezicht. Tegenwoordig denk
ik dat nepotisme nauwelijks nog bestaat.
Er wordt gewerkt met open sollicitaties en
profielen en er zijn selectiecommissies. Dat
vind ik niet meer dan logisch, omdat Den
Haag steeds meer controle van de raden van
toezicht verwacht. Het is een baan met veel
verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden
en het kost veel meer tijd dan voorheen. Ik
ben er nu zeker één dag per maand aan kwijt
en voel me echt lid van de Amsterdamse
academische gemeenschap.’
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De raden van toezicht van de Nederlandse universiteiten en de tien grootste hogescholen hebben vier tot zeven
leden en bestaan overwegend uit mannen met een achtergrond in het bedrĳfsleven. In deze infographic zĳn alle
zittende toezichthouders aangegeven.
De lĳnen geven connecties van leden
van de Raad van Toezicht van de UvA
en de HvA aan. De lĳn van Gerard Mols
naar Job Cohen geeft bĳvoorbeeld aan
dat zĳ tegelĳkertĳd werkzaam waren
aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Maastricht.
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opinie

Docenten mogen vakantie
opnemen wanneer ze willen
De HvA bedrijft slecht werkgeverschap door docenten niet
goed voor te lichten over hun recht om gedurende het studiejaar vakantie op te nemen, vindt Peter Fonkert. illustratie Marc Kolle

A

ls jullie dit lezen, heb ik net volop
genoten van de zonnige pistes op
de Franse Alpen. Als docent heb
ik volgens de cao immers het recht
vakantie op te nemen wanneer ik dat zelf wil.
Natuurlijk zijn daar voorwaarden aan verbonden, zoals tijdig in overleg treden met je leidinggevende over zaken als waarneming of vervanging. Alleen zwaarwegende argumenten kunnen
je als docent verhinderen die vakantiedagen op
te nemen. Sinds CDA-minister Albedƒa besloot
de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs gelijk
te trekken voor iedereen, docent of niet, liep de
spanning over vakanties op. Docenten hadden
van oudsher langere vakanties, maar hadden het
gedurende de lesperiodes drukker dan gemiddeld, omdat lesgeven zeer arbeidsintensief is.
Alle studentenogen richten zich permanent
op de lesgevende docent. Die kan het zich dus
niet veroorloven een kwartiertje aan iets anders
te denken dan de lesstof. De langere vakanties
waren daarom bedoeld als compensatie voor de
intensieve lesperiodes.
Docenten konden alleen vakantie opnemen gedurende de aangewezen periodes. Deze vakantieperiodes zijn niet alleen kostbaar, maar ook vol
en druk door gezinnen die allemaal tegelijk op
vakantie gaan. Niet-docenten hadden daarente-
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gen veel meer keuzevrijheid. Eigenlijk, na overleg
met leidinggevende en collega’s, elk moment van
het jaar. Die rechtsongelijkheid is een aantal jaar
geleden opgeheven. Sindsdien kunnen docenten
in principe vakantie opnemen wanneer zij willen.
Het simpele feit echter dat je weg wilt tijdens een

Aynan

Drunkorexia
lesperiode mag geen obstakel zijn. Er is immers
veel geld gereserveerd voor vervanging. Bij de
HvA zo’n 13 miljoen euro per jaar.
Feestdagen die in de werkweek vallen, zoals
Hemelvaartsdag, Koningsdag, Tweede Paasdag
en dergelijke, worden in mindering gebracht op
je vakantiedagen. Feitelijk zijn die dagen dus onbetaald verlof geworden. Gemiddeld betreft het
zo’n negen dagen per jaar, ofwel 6 procent van
de totale loonsom. Dus ook de niet-docenten
hebben daaraan meebetaald, terwijl zij er feitelijk niets mee wonnen. Die besparing van vakantiedagen voor de werkgever is puur bedoeld om

Opleidingsmanagers
kennen regels en
wetgeving niet
de vervanging van een docent te betalen. Bij de
HvA is deze cao-afspraak slecht bekend. Zowel
bij de docenten als bij de opleidingsmanagers.
Het gevolg hiervan is dat er regelmatig discussie
plaatsvindt op basis van ondeugdelijke kennis.
De HvA heeft de wettelijke plicht accurate
voorlichting te geven aan haar medewerkers.
Opleidingsmanagers zijn primair aangesteld
om binnen de wet- en regelgeving leiding te
geven aan het docentencorps van hun opleiding.
Kennis en toepassing van de arbeidsvoorwaarden zijn daarbij essentieel, maar ontbreken
bij menig opleidingsmanager. En dus doen ze
vooral wat hen het beste uitkomt. De combinatie van een uit het lood geslagen flexibele schil
en de rigiditeit waarmee contracten binnen drie
jaar worden beëindigd bij het docentenkorps
van het Domein Economie & Management
eisen van tijdelijke docenten veel lef en moed
om hun rechten met hun opleidingsmanager

te bespreken. Voor je het weet lig je eruit – dat
beseffen zij maar al te goed. De HvA zou goed
werkgeverschap moeten willen nastreven.
Voorlichting aan docenten en medewerkers
over arbeidsvoorwaarden, taaktoewijzing en
vakantieverlof behoren tot de kerntaken van een
opleidingsmanager. Transparante voorlichting
en kennis van zaken dienen ingezet te worden
om die kerntaken te waarborgen.
Vorig jaar boekte de stichting HvA meer dan 13
miljoen euro winst. Het eigen vermogen van de
HvA bedraagt thans 125 miljoen euro. We zijn
dus niet bepaald armlastig. Laten we het geld
dan ook inzetten waarvoor het was bedoeld. De
HvA gebruikt nu de korting op de vakantiedagen voor andere zaken dan waarvoor dat geld
wettelijk is bestemd.
Moeten nu alle docenten maar gewoon vakantie
opnemen en de lessen laten voor wat ze zijn?
Nee, natuurlijk niet. Docenten zijn hoogopgeleid, denken aan studentenbelangen en hebben
verantwoordelijkheidsgevoel. Er moet in alle
redelijkheid een oplossing gevonden kunnen
worden. Ik was bijvoorbeeld met een aantal collega’s een week skiën, maar miste niettemin geen
enkele les. Die startten weer toen ik al terug was.
Persoonlijk ben ik ervoor dat we de cao weer
gewoon gaan scheiden. Dus een aparte cao voor
docenten. Maar dat is hier niet het issue. yyy

Peter Fonkert is docent bij de opleiding International Business & Management Studies en
voorzitter van de Medezeggenschapsraad DEM.
Hij schrijft dit op persoonlijke titel.

Met een aantal vrienden was ik in Drancy, een Parijse
voorstad. We gingen naar een benefietconcert voor
Mali. Om de kas te spekken bestelden we couscous.
Iemand vroeg naar rode wijn. Er werd geen alcohol
geschonken om de aanwezige moslims niet voor het
hoofd te stoten, zei de couscousmevrouw. Een van de
organisatoren vond dat er best gedronken mocht worden, als we het zelf haalden en op het dak dronken.
We kochten bij een avondwinkel twee rood en twee
wit, die we onder een zeil op het dakterras verstopten,
omdat er eerst een kurkentrekker gevonden moest
worden. Bij terugkomst waren de flessen weg. Eén fles
vonden we terug, die hadden de wijndieven weer voor
ons verstopt. De teruggevonden fles viel later ongeopend op knullige wijze kapot, omdat de wijndieven
hun fles terug wilden. Het was stumperig en clownesk.
Culturen waar alcohol in de taboesfeer verkeert,
problematiseren het goedje en de gebruiker. Ook in de
Maghrebijnse cultuur, terwijl op bijna ieder feest alcohol op de een of andere manier aanwezig is. De drinkers nemen van tevoren in, of er wordt in de schaduw
van het feest gedronken. Iets wat ik altijd vervelend
heb gevonden, omdat je ongemakkelijk gedrag wordt
opgelegd en je het gevoel krijgt onzedelijk te zijn.
In de auto naar Nederland las ik een ontnuchterend
artikel over drunkorexia. Een stoornis, aandoening,
gewoonte of hoe je het ook wil noemen, die ik
niet kende en die blijkbaar vooral onder studentes
voorkomt. Aan het begin van de week wordt er
gestudeerd en op crackers met smeersel geleefd. Op
stapavonden: wijn en wodka. Zondags worden de
opeengestapelde katers door vet eten beteugeld. De
dikmakende alcohol wordt gecompenseerd door een
gebrek aan voedsel, zodat het lichaam in de strakke
uitgaanskleding blijft passen. In de westerse cultuur
weet men net zomin met alcohol om te gaan.
En ondertussen werd een Rotterdamse wijnbarbedrijfsleidster geïnterviewd, daarna bedreigd en
vervolgens voltairiaans verdedigd. Bezopen allemaal.
yyy Asis Aynan
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Recalcitrant, goedlachs
en een tikje ijdel
Jean Tillie verlaat na 35 jaar de UvA om domeinvoorzitter te worden aan de HvA. Vrienden
en collega’s over de hartelijke, gezellige maar ook kritische politicoloog die nooit een blad
voor de mond neemt. tekst Clara van de Wiel / foto Bram Belloni

T

ijdens de kerstborrel hield hij
onlangs niet de traditionele speech,
maar liet hij een fragment van de
Australische komiek Tim Minchin
zien. Om vervolgens zelf het hardst mee te
lachen. Het typeert volgens collega’s UvA-politicoloog Jean Tillie: een goedlachse Limburger,
die zich af en toe flink kwaad kan maken. Vorige
week werd bekend dat de bijzonder hoogleraar
electorale politiek de UvA verlaat, om als voorzitter van het Domein Maatschappij & Recht op de
HvA aan de slag te gaan. Een onverwachte stap
voor de politicoloog die al zijn hele loopbaan
op de UvA rondloopt. Verbijsterd, was emeritus
hoogleraar politicologie Meindert Fennema over
het nieuws: ‘Ik heb het besturen altijd als – een
overigens best leuk – corvee gezien,’ vertelt hij.
‘Maar kennelijk vindt Jean het zo leuk dat hij het
wel een tijdje wil gaan doen.’ Fennema had naar
eigen zeggen een jarenlang kantoorhuwelijk met
Tillie: ‘Wij waren de eerste hoogleraren die vanwege bezuinigingen samen een kamer deelden.
Als we er tegelijk waren, begonnen we de dag
steevast met het roken van een sigaar. Het stonk
op onze gang altijd een beetje.’
Jean Tillie (1961) werd geboren in het Zuid-
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Limburgse Meerssen, en vertrok op achttienjarige leeftijd naar Amsterdam voor een studie
politicologie. Al snel raakte hij betrokken bij
de kraakbeweging; hij bracht jaren door met
actievoeren en in punkbandjes spelen. Eind jaren
tachtig verloor hij naar eigen zeggen zijn wilde
haren: hij ging samenwonen en kreeg kinderen.
‘Deze stenengooier is tegenwoordig de grootste

‘Politicologen die zich
publiek uitspreken, daar
zijn er te weinig van’
softie van Amsterdam,’ grapte hij een aantal jaar
geleden in Het Parool. Op de UvA loopt Tillie dit
jaar vijfendertig jaar rond, vanaf 2007 als bijzonder hoogleraar electorale politiek en sinds enkele
jaren ook als voorzitter van de afdeling politicologie. Dat ging hem volgens Fennema uitstekend af:
‘Mijn bestuursstijl was een stuk agressiever. Maar
Jean laat mensen praten en zoekt samen naar een
oplossing.’ Aan zijn voormalige kamerechtgenoot
koestert Fennema goede herinneringen: ‘We hadden samen zelfs maar één bureau met computer.

De enige eis van Jean was dat dat een Apple
moest zijn. Tot mijn grote verdriet heb ik daarom
jaren op een Apple moeten werken. Dat is het
enige dat ik hem nog steeds kwalijk neem.’
Een aderlating, noemt hoogleraar sociologie Jan
Rath het vertrek van Tillie. ‘Zeker omdat zijn
stijl van politicologie bedrijven op de afdeling
niet goed bezet is. Politicologen die zich publiek
uitspreken, daar heb je er te weinig van.’ Zich
uitspreken lijkt Tillie inderdaad nooit moeite
te hebben gekost. In 2011 had hij bijvoorbeeld
scherpe kritiek op de halsstarrige houding van
de HvA tijdens de affaire rond een docent die
vrouwen weigerde de hand te schudden. In Het
Parool hekelde hij de stuntelige communicatie
die volgens hem de bestuursstijl van de hogeschool kenmerkt. ‘Het is een strikte top-downstructuur. De instelling is te groot om door vier
mensen bestuurd te worden.’ Maar ook in het
landelijke debat over de multiculturele samenleving mengt hij zich regelmatig. Voor Paroolcolumnist Theodor Holman was Tillie een tijdje
een geliefd mikpunt, als symbool voor de softe
aanpak van radicaliserende moslims. ‘Iemand
moet toch iets doen tegen die Jean Tillie,’ schreef
Holman in 2010. ‘Een leugenaar, een bedrieger,

Jean Tillie (midden) voor het Jan Bommerhuis in de Wibautstraat

een zak bovendien, en als ik het niet doe, dan...’
De laatste tijd kreeg Tillie er vooral op weblog
GeenStijl van langs. Een maand geleden nog
verscheen er een post met de weinig subtiele kop
‘Hoogleraar Tillie is een totale ideologische LUL’.
Op de site staat hij verder bekend als ‘professor
Nijntje’ en ‘dr. Woezel en Pip’.
Vrienden en collega’s noemen vooral zijn hartelijkheid en humor. ‘Als Jean er is, dan is het altijd
pret,’ weet Rath. Vriend Rick Wolff leerde Tillie in
de jaren negentig kennen tijdens een werkconferentie in Hamburg: ‘Al vanaf het moment dat we
in de trein stapten wist ik: dit is een goede vent,’
vertelt hij. De twee spelen samen in rockband
Nova Zembla en bezoeken alle thuiswedstrijden
van Ajax. Voor Wolff komt de overstap van Tillie
niet als een verrassing: ‘Hij is ambitieus, en in zijn
werk is hij denk ik ook wel ijdel. Het streelt hem
zeker om een nieuwe functie te krijgen en hogerop te gaan.’ Die ijdelheid komt Wolff in Tillies
persoonlijke leven helemaal niet tegen: ‘Statusverschillen, bijvoorbeeld tussen de HvA en de UvA:
dat kan hem helemaal niks schelen.’
Ontzettend aardig, noemde toenmalig HvA-

rector en thans minister van Onderwijs Jet
Bussemaker haar voormalig studiegenoot Tillie
in 2012. Maar, voegde ze eraan toe: ‘Achter die
aardigheid gaat wel een hoop recalcitrantie
schuil.’ Dat herkennen meer mensen: ‘Dan
zie ik weer iets dat-ie gezegd of getweet heeft

‘Hij is ambitieus, en in
zijn werk is hij ijdel’
voorbijkomen en denk ik: ja hoor, daar heb
je Jean weer,’ lacht Wolff. ‘Hij zet zijn mening
stevig neer en vaak met een kwinkslag. Maar
zijn eigen integriteit neemt hij heel serieus.
Als hij daarop wordt aangevallen, kan dat hem
ontzettend boos maken.’ Maar, benadrukken
al zijn collega’s, als bestuurder is hij juist heel
diplomatiek. Rath: ‘Hij weet wat vertrouwelijkheid is. Binnen de afdeling politicologie heeft
men weleens de neiging te doen alsof ze een
vereniging zijn, iedereen op gelijke voet staat en
alles openbaar moet zijn. Flauwekul natuurlijk.
Jean kan juist heel goed met nog hangende

benoemingen en gevoelige kwesties omgaan.’
Op de vraag naar zijn eigen bestuursstijl antwoordde Tillie in 2012 heilig te geloven in decentralisatie. ‘De functie van een directeur is onderzoekers met rust laten.’ Fennema sluit niet uit dat
hij na een paar jaar besturen wel weer terugkeert
naar zijn oude nest. Rath betwijfelt dat: ‘Als je de
Champions League verlaat, is het lastig terugkomen.’ Maar, benadrukt hij: ‘Je weet het met Jean
nooit. Hij is niet iemand die ver vooruit plant. Wat
dat betreft is het een echte Limburger.’ yyy

Jean tillie
14 maart 1961 Geboren te Meerssen
1979-1986 Politicologie, UvA
1988-1994 Promotieonderzoek, UvA
1995 Onderzoeker Instituut voor Migratie en
Etnische Studies (Imes), UvA
2007 Bijzonder hoogleraar electorale politiek,
UvA
2012 Afdelingsvoorzitter politicologie, UvA
2014 Voorzitter Domein Maatschappij &
Recht, HvA
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objectief
‘Dat WIl IK HEBBEn!’
Het lijkt onschuldig als kinderen verlekkerd
naar de nieuwe Lego-reclame kijken en naar
het scherm wijzend ‘dat wil ik ook’ roepen.
Maar als kinderen veel tv-commercials zien,
worden ze daadwerkelijk materialistischer.
Dat is de belangrijkste conclusie van het promotieonderzoek van UvA-communicatiewetenschapper Sanne Opree. In haar onderzoek
bekeek Opree eerst hoe je blootstelling aan
reclame en de neiging tot materialisme op
betrouwbare wijze kunt meten. Vervolgens
onderzocht ze met behulp van enquêtes in
welke mate kinderen commercials op televisie bekijken en hoeveel waarde ze hechten
aan geld en spullen.
‘Uit eerder onderzoek was al duidelijk dat er
bij kinderen een verband is tussen blootstelling aan reclame en materialisme, maar we
wisten nog niet wat daarvan de oorzaak was
en wat het gevolg. Ik heb nu aangetoond dat
veel reclames kijken leidt tot materialisme,
en niet andersom,’ zegt Opree. Dat deed ze
door de enquêtes bij alle kinderen twee keer
af te nemen, met een tussenperiode van een
jaar. ‘Daaruit blijkt dat kinderen steeds meer
spullen willen hebben naarmate ze vaker
worden blootgesteld aan reclame op tv,’
zegt Opree.
Moeten ouders hun kinderen daarom verbieden om naar commercials te kijken? ‘Dat
is onmogelijk te realiseren,’ zegt Opree. ‘Ik
zou ouders vooral adviseren om kinderen
goed te leren wat reclame precies inhoudt.
Dat je aan kinderen vertelt dat reclamemakers willen dat je iets van ze koopt, en dat
niet alles wat ze laten zien klopt met de werkelijkheid.’ Ook de overheid speelt daarin
volgens Opree een rol. ‘Door kinderen op
school af en toe iets te leren over reclames,
kun je negatieve effecten al behoorlijk terugdringen.’ yyy Yannick Fritschy
Mw. S.J. Opree: Consumed by Consumer
Culture? Advertising’s Impact on Children’s
Materialism and Life Satisfaction. Promotoren: prof. dr. P.M. Valkenburg en prof. dr.
M.A. Buijzen (RU). Promotie: 6 maart, 12.00
uur, Agnietenkapel.
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‘Eindigen als Reve en Hermans,
dat is mijn grootste nachtmerrie’
Niet alle studenten in zijn schrijflessen zullen weten dat HvA-docent Thomas van Aalten ook
daadwerkelijk schrijver is. Een van redelijk formaat, nota bene: hij heeft een oeuvre van zes
romans, een novelle, een lesmethode en non-fictie. Deze week komt zijn zevende boek en
voorlopig magnum opus Leeuwenstrijd uit. tekst Bob van Toor / foto’s Marc Deurloo

W

erden Van Aaltens eerdere romans als De schuldigen en De
onderbreking geroemd om hun
surrealisme en pijnlijke hardheid, Leeuwenstrijd is een semihistorische reis
door de twintigste eeuw van Nederland, aan de
hand van vier generaties van één familie. Grootser, maar ook toegankelijker dan zijn eerdere
werk, stelt het boek de bevlogen docent in staat
veel van zijn ideeën over generatieconflicten,
revoluties en zijn hoop voor de toekomst over te
brengen. Én om hopelijk nu eens door te breken
bij een mainstream Nederlands lezerspubliek. ‘Je
kunt niet bij je zevende boek aanstormend zijn,
je moet je op een gegeven moment wel vestigen.
Ik hoop dat dat bij dit boek zal zijn.’
Een centraal thema in Leeuwenstrijd is
de wisselwerking tussen opeenvolgende
generaties. gino Dona, uit de oudste,
eerste generatie begint zijn verhaal met:
‘als ik iets van mijn vader heb geleerd, is
dat het ontwikkelen van een diepe, diepe
weerzin tegen brullende betweters (…)
mensen zoals hij dus.’ alle vier de eerste
hoofdstukken beginnen met een zin met
het woord ‘vader’ erin.
‘Ik wil daarmee de parallellen in de geschiedenis
laten zien. Uiteindelijk heeft elke generatie zijn
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eigen maatschappelijke problemen en probeert
die zo goed mogelijk op te lossen. Maar als elke
volgende generatie denkt: ik wil het zo goed doen
als mijn vader, en beter, ontstaat er een patroon.
Onze omgang met onze tijd is eigenlijk niet fundamenteel anders dan in de tijd van onze grootof betovergrootvaders, tientallen jaren geleden.

‘Onderwijs wordt te veel
gemaskeerd door bullshit’
Alleen de maatschappelijke context verschilt.
Veel van mijn boeken gaan over vaderschap. Eigenlijk bizar, want mijn eigen vader lijkt in niets
op deze vier mannen. Hij is een heel normale,
volstrekt genuanceerde man; hij zal nooit uit
idealisme zijn baard laten staan en maatschappijleer gaan geven op een school met een zitkuil,
zoals Eduard Dona, Gino’s zoon. Ik hoefde niet
bang te zijn dat mijn vader zou denken dat het
over hem ging. Zelf heb ik twee dochters, dus ik
kon schuldeloos over vaders en zoons schrijven.
Maar net zoals in elk van mijn boeken wel een
vreselijk hotel voorkomt, heb ik ook iets met die
vader-zoonrelaties. Ik heb er geen verklaring
voor, behalve dat je er een goed verhaal door
kunt vertellen.’

‘Mijn vader ziet er jongensachtig uit met
zijn lichtgebruinde huid, vlotte shirts,
sneakers en zijn iPod; hij kleedt zich
eigenlijk als een puber.’
‘Het is eerste zin van Leeuwenstrijd, en slaat op
de generatie net vóór mij: de veertigers en vijftigers van deze tijd willen forever young zijn, en
de beste vrienden van hun kinderen worden. Ze
moeten het zelf weten, als ze met Angry Birds
op hun hoodie of met een skateboard over hun
schouder rond willen lopen, maar op mij komt
het wat tragisch over. Maar goed, over twintig
jaar zeg ik misschien heel wat anders. Tot een
paar jaar geleden stond ik ook nog met een hoodie van Sisters of Mercy voor de klas.’
In het hoofdstuk waarin je Salvador Dona,
de derde generatie, introduceert, gaat
hij naast zijn carrière als poenige marketingman lesgeven aan de ‘amstelhogeschool’. Salvador solliciteert bij een totaal
verbitterde manager: ‘Hij was niet erg
succesvol geweest als marketingmedewerker bij Unilever (…) na wat meerdaagse cursussen en halfjarige opleidingen
was hij beëdigd als opleidingsmanager.’
‘Jij denkt nu natuurlijk dat in het hogeschoolonderwijs een heleboel incompetente, gesjeesde
baantjesjagers rondlopen? Ja, ach. Dat vond ik

dag: allemaal met die tandpastaglimlach. Met
die traditie moeten we breken. Ik word in die
kritiek ook wel gehoord op de HvA, het is niet
alsof ik omhoog moet trappen in de vorm van
een roman. Maar Salvador slaagt er deels in te
breken met die gebakken lucht. Dat was wel
bevrijdend om op te schrijven.’
Ook de studenten komen er niet goed
vanaf: ‘ik zag half ontwaakte hoofden,
ogen die mij amper aankeken. Een student
lag met de wang plat op de uitklapdesk.’

‘Iedereen gaat denken dat ik een soort Onder
professoren over de HvA heb geschreven!
Elke docent en elke student zal dit beeld wel
herkennen, en twintig of veertig jaar geleden
ook. Het is de grootste demon denkbaar: de
lethargie. Dat vind ik het allerergste. Ook
omdat ik het zelf nooit heb gehad: ik heb altijd
een soort woede gevoeld, ben altijd geïnspireerd door van alles en nog wat. Bij mijn
studie tekstschrijven zei ik: vertel me alsjeblieft

‘Veel van mijn collega’s
zullen gniffelen als ze
dit lezen’

gewoon lekker om te doen. Je moet de waarheid
een beetje kunnen uitvergroten voor zo’n boek.
Ik denk dat veel van mijn collega’s zullen gniffelen als ze dit lezen, maar ook weten dat het wat
verdraaid is. Onderwijs wordt te veel gemaskeerd
door bullshit. Ik ben allergisch voor al die rare
slogans en hippe woorden: altijd maar weer
de skills, de talentenlabs, dat soort fotogenieke
termen. Wat ik met dit stuk van mijn boek wil
laten zien, is hoeveel leegte er achter die façade
kan schuilen.
Studenten hebben een feilloos gevoel voor
wat geloofwaardig is en wat niet. Je moet een

vaardigheid bieden, met theoretische onderbouwing, die uitzicht biedt op een baan – het
is immers een beroepsopleiding. Wanneer er te
veel modellen op onderwijs worden losgelaten,
en je vijftig sheets nodig hebt om uit te leggen
hoe het in elkaar zit, met een stroomschema en
learning points en knowledge sharing en open
college… dan ben je je studenten kwijt, en bied
je geen aansluiting op de banenmarkt.
Juist die “eeuwig jonge” generatie veertigers en
vijftigers is heel lang met die leegheid weggekomen. Je ziet het in commercials van banken
evengoed als op de posters hier voor een open

wat ik moet doen, ik wil het zo snel en zo goed
mogelijk doen. Juist omdat ik van jongs af aan
mijn beperkingen kende. Ik wist: met rekenen
gaat het ’m niet worden. In lezen en schrijven
was ik goed, daar klampte ik me aan vast.
Nu lijkt het wel alsof iedereen overal geweldig
in moet worden. Als studenten in de media
willen werken moet dat ook gelijk vóór de camera zijn. In plaats van dat ze dat doen omdat ze gedreven zijn, of heel originele ideeën
hebben, is het ze er alleen maar om te doen:
dan ben ik iets. Maar je moet een verhaal te
vertellen hebben. Dat kan als registeraccountant, webredacteur of tapijtverkoper.
Ik zit vaak Red Bull te bashen in de klas: dat
kan toch niet zijn waar je je energie vandaan
haalt? Geen enkele motivatie van jezelf, en
het dan het uit een blikje halen. Ongelofelijk.
Ik denk dan – dit is heel erg, ik zeg het wel
eens in de kroeg maar nooit in interviews:

FoliaMagazine

23

kwam er maar weer eens een flinke oorlog.
Ja, jij! Nu, hongersnood! En dan kijken of de
reflexen om te overleven terugkomen.’
luca, de vierde generatie in je boek, is
een puber, maar nooit ongeïnteresseerd.
‘Hij is deel van een nieuwe generatie. Ik denk dat
nu weer een meer geëngageerde generatie jonge
mensen opgroeit. Minder dogmatisch, niet per
se aanhangers van een bepaalde ideologie. Ik
denk – als trendwatcher van de koude grond –
dat zij meer zullen uitgaan van kleine netwerkjes
waarbinnen je meer gedaan kunt krijgen. Niet dat
commerciële glazen huis van 3FM dat doet alsof
het om community draait, maar internationaal geregelde milieuwetgeving en zorg met daarbinnen
kleine, lokale organisaties. Een term daarvoor is
anarchosyndicalisme. Dat zou mijn ideale inrichting van een samenleving zijn. Dat engagement
zie ik nog niet in de huidige generatie studenten,
daar moeten we nog vijf jaar op wachten.’

leeuwenstrijd
De tegendraadse puber Luca
Dona is zijn grootvader aan het
helpen bij het leeghalen van
het oude jongensinternaat van
zijn betovergrootouders als
hij een oud leeuwenpak vindt. Het vormt de
rode draad van een familiegeschiedenis over
vier generaties. Het groots opgezette verhaal
wordt beurtelings verteld vanuit het perspectief
van Gino Dona, de gedesillusioneerde zoon
van verstokte Italiaanse communisten in
een Limburgs mijndorp; Eduardo, idealist in
de roerige jaren zestig; gladde reclameman
Salvador en ten slotte zijn zoon Luca. Van
Aalten schetst met zijn plot – waarin het
leeuwenpak vaders en zonen verbindt,
maar ook vervreemdt – de grote revoluties
van de twintigste eeuw. Zonder poëtische
opsmuk, maar met de verwondering van de
ooggetuigen in het moment.

Folia mag drie exemplaren weggeven van
Leeuwenstrijd. Winnen? Ga naar Foliaweb.nl/
prijsvraag
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In hoeverre is Leeuwenstrijd een egodocument?
‘In elk van de vier hoofdpersonen zit een
kwart van mij, merkte ik gaandeweg. Ik ben
voortdurend in strijd met mijn eigen principes: aan de ene kant wil ik de burgerman
zijn die de deur openhoudt en ’s ochtends de
bakker groet. Maar ik wil ook nog steeds op
een congres dingen omvergooien, het conflict
opzoeken. Ik ben het cliché van een rebel in
een maatpak. Ik zal nooit meer mijn hoofd
kaalscheren, maar ik wil nog wel verkondigen
dat revolte en opstand een goede voedingsbodem zijn voor positieve verandering. En
geïnteresseerd blijven in de wereld. Daarom
ben ik ook nog altijd enthousiast over de
studenten om me heen: er zitten zulke inspirerende mensen tussen! Mijn ergste nachtmerrie zou zijn als ik zo zou eindigen als
die zogenaamd ‘grote’ Reve en Hermans: die
werden een soort verbitterde fantomen. Dat
wil ik nooit meemaken.
Je kunt beter veranderingen aanvaarden, en
stimuleren. Ik zal niet achter de volgende
Occupy-beweging aan lopen, ik doe het door

studenten de ingrediënten van verandering te
laten zien. En blikjes Red Bull af te pakken.’ yyy
Leeuwenstrijd bevat een playlist. Die vind je, toegelicht
door Thomas van Aalten, op Foliaweb/Foliavond/deplaylist-van-van-aalten

thomas van aalten
1978 Geboren in Huissen (Gelderland)
1997-1998 Nederlandse taal- en letterkunde,
UvA (niet afgerond)
1998-2001 studie tekstschrijven (Hogeschool
Holland)
2000 Debuut Sneeuwbeeld
2001-2009 Redacteur VPRO, Vrij Nederland,
de Volkskrant
2001 Tupelo
2003 Sluit deuren en ramen
2006 Coyote
2009-heden Docent media, informatie &
communicatie HvA
2009 De onderbreking
2011 De schuldigen
2014 Leeuwenstrijd

passie

Koken
cHaRlOttE KlEyn (20, student geschiedenis en Frans) kreeg haar liefde voor eten met de paplepel ingegoten.
‘Al op jonge leeftijd nam mijn vader, culinair
schrijver Onno Kleyn, mij mee naar restaurants.
Toen ik vier was sneed ik van een rol deeg mijn
eerste koekjes. Van eten houden werd er met de
paplepel ingegoten. Soms praatten mijn vader
en ik zo veel over eten dat mijn moeder er gek
van werd. Ik begon mijn blog De kokende student
vorig jaar, nadat ik meerdere malen van mijn
vrienden hoorde dat het er “allemaal zo makkelijk
uit zag” als ik kookte. Koken is ook niet moeilijk:
kant-en-klare sausjes zijn helemaal niet nodig,

het is net zo makkelijk en veel lekkerder om het
zelf te maken. Een vriendin van mij was laatst
verbaasd over mijn kookkunsten, en grapte dat
ze altijd dacht alleen zo lekker te kunnen eten in
een restaurant. Ik onderscheid mij door een jonge
doelgroep, waar ik mijn recepten op aanpas door
ze zo goedkoop, snel en makkelijk mogelijk te
maken. Op mijn blog vind je niet alleen recepten,
maar ook verhalen, tips en anekdotes. Sommige
mensen eten alleen omdat ze trek hebben, ik
probeer altijd extra tijd en energie in mijn eten te

stoppen. Zo maak ik als lunch pasta of een salade,
in plaats van een boterham mee te nemen naar
college. Ik ben net twee weken terug uit Parijs,
waar ik een halfjaar geschiedenis studeerde en het
koken over de grens beoefende. Ik bezocht veel
restaurantjes en schreef over hun specialiteiten,
en kookte met zo veel mogelijk mensen uit andere landen. Vooral met Italianen, zij kunnen je
met veel plezier vertellen wat ze drie jaar geleden
met kerst bij hun opa en oma aten.’ yyy
tekst Sunny de Blok / foto Fred van Diem
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Organiseren voor elke student in Amsterdam:

Met vertegenwoordigers van:

(advertentie)

Folia maakt
kennis...

...met Hans

Clevers

president van de KNAW
Woensdag 26 februari tussen 16.00 en
17.00 uur in de OBA (Oosterdokskade 143)
Live te beluisteren op AmsterdamFM
(106.8 in de ether en 103.3 op de kabel)

Vanaf 27 februari terug te luisteren op

www.foliaweb.nl

5 maart • Hans Amman
vice-voorzitter CvB (UvA-HvA)

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

3 Maart
Oudezijds Kolk 55
vanaf 20:00

brief
Witte meisjes doen
het niet vanzelf
In Folia Magazine #19 van 5 februari 2014 stelt Martha Meerman over
zogenoemde normstudenten ‘alleen witte meisjes (...) doen het bijna
vanzelf. Jongens met zwarte haren en donkere ogen hebben het nu
eenmaal moeilijker’ (p.19).
Na bijna tien jaar doceerervaring heb ik echter meer dan eens ‘witte
meisjes’ meegemaakt die met talloze herkansingen, vertraging en
extra begeleiding hun bachelor of minor halen of voortijdig stoppen.
En jongens met zwarte haren en donkere ogen, ja zelfs donkere huidskleur, die cum laude afstuderen, soms in twee studies.
Uit het artikel blijkt niet duidelijk of bovengenoemde stigmatiserende
stelling door Meerman zelf of door de onderzochte docenten wordt
gebezigd, maar ze ondergraaft in ieder geval Meermans pleidooi voor
‘oog voor diversiteit’. Volgens mij bestaat er meer diversiteit onder
allochtonen en autochtonen, dan tussen hen. Dat punt mis ik in het
diversiteitsdebat, ook in dit artikel. Misschien dat die diversiteitsprojecten daarom mislukken? yyy
Caroline Roset, docent UvA

overigens
Overigens staat in het teken van Science in Transition (SiT), een beweging van ontevreden wetenschappers.
Ze maken zich zorgen over publicatiedruk, de ondemocratische aard van de wetenschap, het aanzien dat wetenschappers genieten
en de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs. Meer lezen, of zelf reageren, kan op foliaweb.nl

Wetenschappers moeten op publicatierantsoen om de
stortvloed aan flutartikelen een halt toe te roepen.

albert Feilzer
decaan tandheelkundefaculteit
‘Oneens. Er hoeft geen relatie te bestaan tussen de hoeveelheid publicaties en de kwaliteit
ervan. Ik ken wetenschappers die jaarlijks vijf
hoogwaardige artikelen publiceren, terwijl
anderen hun ene publicatie beter ook achterwege kunnen laten. Ik begrijp de ophef over
de publicatiedruk wel, er wordt inderdaad
veel geschreven en niet alles is van even hoge
kwaliteit. Het overzicht gaat verloren doordat wetenschappers hun onderzoek in kleine
artikelen opknippen. Daar moeten we voor
waken, maar over het algemeen geven de
hoeveelheid publicaties en het aantal keer dat
die publicaties worden geciteerd wel een goed
beeld van iemands wetenschappelijke kwaliteiten. Ik kan me niet vinden in het archaïsch
denken van sommige wetenschappers, die eisen
dat ze een beetje slim kunnen zitten zijn achter
hun bureau en roepen dat het meten van output
de academische vrijheid in het geding brengt.
Dat is onzin: we bevinden ons in de luxepositie
dat de maatschappij ons betaalt om werk te
doen dat we leuk vinden, dan zijn we verplicht
daar ook verantwoording over af te leggen naar
onze geldschieters.’

Damiaan Denys
hoogleraar psychiatrie
‘Uitstekend idee. Dat dwingt wetenschappers hun best te doen op die enkele publicatie
en het betekent dat we niet meer kunnen
afrekenen op kwantiteit. Dat brengt rust en
die is nodig, want wetenschappers publiceren
nu onzin. Daar doe ik eerlijk gezegd ook aan
mee: bijvoorbeeld door een ondermaats artikel
toch in te sturen om er weer een streepje bij te
hebben op mijn publicatielijst, want die telt bij
beursaanvragen. Op de nieuwjaarsreceptie van
het AMC wordt zelfs trots een lijst getoond
van de meest productieve wetenschappers. Die
mallemolen is ook voor reviewers niet bij te
benen. Iedere drie dagen krijg ik het verzoek
een artikel te controleren, per keer kost dat
minstens vier uur. Ook lezers zijn de dupe,
zij moeten al die artikelen scannen om zin en
onzin te scheiden. Met al die papers leggen we
geen verantwoording af voor het belastinggeld dat we ontvangen; de maatschappij heeft
er meer aan als we onze bevindingen snel en
helder met een groot publiek delen, maar dat
schiet er nu juist bij in. Tja, een rantsoen is
dictatoriaal en dat bevalt me niet, maar het
doel heiligt de middelen.’

alex Straathof
lector management van cultuurverandering
‘Oneens. Hoewel ik het ook kwalijk vind dat
wetenschappers onder publicatiedruk één
experiment in zo veel mogelijk losse artikelen
beschrijven of hun naam laten bijschrijven op
de publicatie van een collega, denk ik dat je
met een rantsoen het kind met het badwater
weggooit. Je wilt uiteindelijk dat wetenschappers hun bevindingen via artikelen delen
met collega’s en andere geïnteresseerden. Wat
we moeten doen, is het boek in ere herstellen. Wetenschappers produceren nu kleine
artikelen over zeer specifieke deelvragen. Er
wordt dus veel informatie gepubliceerd, maar
het overzicht is zoek, ook omdat je vaak moet
betalen om artikelen te kunnen lezen. Voor
bijvoorbeeld beleidsmakers is het een haast
onmogelijke opgave wijs te worden uit al die
deelstudies. Door wetenschappers flink te
waarderen voor boeken op hun publicatielijst en ze af en toe een half jaar sabbatical te
geven om zich over een onderwerp te buigen,
deelonderzoeken met elkaar te verbinden en
een overkoepelende theorie te vormen, maak je
de verworven inzichten weer toegankelijk voor
wetenschap en maatschappij.’ yyy Marieke Buijs
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Folia vond
Kleine en grote nieuwtjes van buiten de muren van de Universiteit en
Hogeschool van Amsterdam. Zie ook foliaweb.nl/vond. samenstelling Henk Strikkers

HOnDEn En KattEn zIEn
UV-StRalIng
Uit onderzoek van wetenschappers van de City University
London en het University College
London blijkt dat honden en
katten waarschijnlijk ultraviolet
licht kunnen waarnemen. Dat
schrijven ze in Proceedings of the
Royal Society B. Er zijn veel dieren
die dat kunnen, maar lang werd
gedacht dat het onder zoogdieren
een zeldzame eigenschap is. Dat
ontkrachten de Britse onderzoekers nu. Zij stellen dat het
merendeel van de 38 onderzochte
zoogdieren waarschijnlijk uv-licht
kan zien.

HOgE lEEFtijDgREnS
alcOHOl SPaaRt lEVEnS
Uit onderzoek van de Boston University School of Public Health blijkt dat
een hoge leeftijdgrens voor alcohol
levens kan redden. De onderzoekers
vergeleken het aantal Amerikaanse
studenten dat hevig drinkt met dat
van 1988, het invoeringsjaar van
de minimumleeftijd van 21. Uit die
vergelijking blijkt dat het aantal hevig
drinkende studenten met ruim 7
procentpunt afnam naar 36 procent.
Ook het aantal alcoholgerelateerde
ongelukken, zelfmoorden en voorvallen van relationeel geweld in die
leeftijdsgroep nam sterk af.
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OnDERzOEK

StUDEntEn

anDERE
UnIVERSItEItEn

SnOWDEn REctOR glaSgOW
UnIVERSIty
Klokkenluider Edward Snowden is door
studenten verkozen tot rector aan Glasgow
University. In tegenstelling tot in Nederland
is de functie van rector aan de Glasgow University een ceremoniële. De enige voorwaarde voor deelname aan de verkiezingen is dat
een aantal studenten de kandidatuur steunt.
Snowden won de verkiezing met overmacht,
en eindigde vóór de Schotse ex-wielrenner
Graeme Obree en de auteur Alan Bissett.
Snowden zal waarschijnlijk niet daadwerkelijk leidinggeven aan de Schotse universiteit.

cHIP laat RESUSaPEn
ElKaaRS BEWEgIngEn
cOntROlEREn
Wetenschappers van de Harvard
Medical School hebben een resusaap
de hand van een bewusteloze soortgenoot op afstand laten bewegen. Dat
schrijven ze in het wetenschappelijke
tijdschrift Nature. De onderzoekers
implanteerden een elektrodenchip in
de resusapen, waardoor ze de hersenen
van de ene aap konden koppelen aan
het zenuwstelsel in het ruggenmerg
van de andere aap. In de toekomst
hopen de wetenschappers de chips in
een mens te kunnen inbrengen, zodat
verlamde ledematen toch weer kunnen bewegen.

KaMERcOncERt
In de zoektocht naar een kamer moet
je opvallen om de horde wachtenden
voor je de loef af te steken. Dat besefte
Marie-Anne Faustinelli ook, en zij zette
haar zangkwaliteiten in om zichzelf
op de kamermarkt aan te prijzen. De
18-jarige Hilversumse HKU-student
nam een YouTube-filmpje op waardoor
ze binnen de kortste keren tientallen
kamers kreeg aangeboden. Het filmpje
is inmiddels al meer dan honderdduizend keer bekeken.

Curvers

promoties
WOEnSDag 26/02
14.00 uur: Roanne van Voorst – Antropologie
Get Ready for the Flood! Risk-handling Styles in Jakarta,
Indonesia. (Agnietenkapel)

DOnDERDag 27/02
14.00 uur: Münir Bariş Karakullukçu –
Geneeskunde

New Insights into Photodynamic Therapy of the Head and
Neck. (Agnietenkapel)

VRijDag 28/02
10.00 uur: Laura van Dussen – Geneeskunde

Twenty Years of Treatment for Gaucher Disease: Emerging
Challenges.(Agnietenkapel)

12.00 uur: Sjoerd Stufkens – Geneeskunde

Posttraumatic Ankle Osteoarthritis: How Initial Cartilage
Lesions, the Deltoid Ligament and Hindfoot Alignment
Affect the Outcome of Operatively Treated Ankle
Fractures. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Pieter Krop – Rechtsgeleerdheid

De handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling.
De verhouding tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke
handhaving in de Werkgeverssanctierichtlijn, Nederland en
Duitsland. (Agnietenkapel)

DInSDag 04/03
14.00 uur: Maria Ellisavet Metska –
Tandheelkunde

Diagnosis and Decision Making in Endodontics with the Use of
Cone Beam Computed Tomography. (Agnietenkapel)

WOEnSDag 05/03
10.00 uur: Ana Miškovska Kajevska –
Politicologie

Taking a Stand in Times of Violent Societal Changes. Belgrade
and Zagreb Feminists’ Positionings on the (post-)Yugoslav
Wars and Each Other (1991-2000). (Agnietenkapel)

hora est

Pieter Krop
Rechtsgeleerdheid

28 februari, 14.00 uur, Agnietenkapel

‘Een oefening in zelfdiscipline’
Bevinding ‘Het onderwerp van mijn promotie
is de strafbaarstelling van
werkgevers die migranten
zonder tewerkstellingsvergunning inhuren. De
Europese Unie heeft de
lidstaten een aantal jaar geleden opgelegd dat in
zware gevallen, zoals bij minderjarige migranten of wanneer er meer dan vier mensen illegaal
worden tewerkgesteld, de werkgevers via het
strafrecht moeten worden aangepakt. Nederland doet dit echter niet via het strafrecht, maar
via het bestuursrecht. Ik heb onderzocht wat
effectiever is, door het Nederlandse systeem te
vergelijken met het Duitse, waar een combinatie
van strafrecht en bestuursrecht wordt gebruikt.
Mijn conclusie is dat het niet uitmaakt, wanneer
er voldoende capaciteit beschikbaar is en er
wordt opgetreden.’
leuk ‘Eigenlijk is promoveren luxueus studeren. Je krijgt betaald, kunt gratis theedrinken
en printen en krijgt zelfs een bureau. Daarbovenop heb je de vrijheid om vier jaar lang in
de boeken te duiken. Dat vond ik heerlijk.’
Moeilijk ‘De vrijheid is ook direct het nadeel.
Het is elke dag weer een oefening in zelfdiscipline om aan het werk te gaan wanneer je
bijvoorbeeld pas over twee maanden iets moet
inleveren.’ yyy Henk Strikkers

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

Dhr. P.J. Krop: De handhaving van het verbod
op illegale tewerkstelling. De verhouding tussen
strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving in de Werkgeverssanctierichtlijn, Nederland
en Duitsland.

Supermogelijk
Ik bespeur opluchting in de zaal – of ben ik het
zelf? Hoogleraar Artifical Intelligence Eric Postma
zegt dat het nog wel even duurt voor onze computers verliefd op ons worden. We zijn bij een
vertoning van Her, de nieuwe Spike Jonze waarin
Theodore het aanlegt met zijn computer Samantha.
Wanneer in de toekomst dat ongeveer gebeurt is
in de film onduidelijk, maar volgens oppernerds
streven computers ons over vijftien jaar voorbij.
Hier achter mijn bureau is dat allang gebeurd: mijn
computer is net geënterd door dertien Trojaanse
paarden die samen besluiten wanneer ik mag werken maar vooral wanneer ik moet gokken danwel
seks-chatten (met geile meisjes uit mijn postcode).
Hij is kennelijk niet verliefd op mij.
Tot nu toe waren filmrobots of -computers met een
eigen willetje meestal metalen horken, die plots
hun volautomatische wapen-armen uitklapten. Als
je kijkt naar het beeld dat kunstenaars en wetenschappers zich voorstelden bij de toekomst tussen
mens en machine, blijkt dat ze gewoon vrij slecht
zijn in voorspellen. Oppernerd Ray Kurzweil zegt
dat dat komt doordat mensen lineair denken en
de technologie zich exponentieel ontwikkelt. Het
wordt pas een beetje voorstelbaar als we dichterbij
zijn. Samantha uit Her heeft empathie, humor, taalgevoel – en toch vind ik deze vriendelijke computerdame kennelijk intuïtief unheimisch. Niet omdat
dat wat voorstelbaar is mogelijk is, maar omdat er
veel méér mogelijk is.
Samantha kan dingen die ik omwille van het
spoilergehalte niet mag vertellen. De nabije toekomst gaat niet meer om één lullige wapen-arm,
maar over dingen die ik met mijn menselijke vermogens niet kan bevatten. En Spike Jonze evenmin.
Wat voorstelbaar is, is niet meer denkbaar. Probeer
maar even iets dat je maar net snapt exponentieel te
ontwikkelen. Een gratis cursus bescheidenheid. Mijn
computer lijkt me alvast uit te lachen en vraagt: wil
ik gokken of seks-chatten? yyy Emma Curvers
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Lobbyist voor de wetenschap
Deze week in Folia maakt kennis Hans Clevers, president van de
KNAW. Over hem wordt bijna alleen juichend gesproken. Hans is
real, zijn boodschap ook.
tekst Dirk Wolthekker / foto Danny Schwarz

H

et is moeilijk om niet in superlatieven te vervallen als het gaat om
Hans Clevers, vertelt universiteitshoogleraar en directeur van
het IAS in Princeton Robbert Dijkgraaf: ‘Hans
brengt een enorme focus in alles wat hij doet. In
zijn onderzoek heeft hem dat verder gebracht
dan bijna al zijn collega’s. Iedereen, over de
hele wereld, kent hem en zijn baanbrekende
werk. Het bijzondere is dat zijn onderzoek naar
darmkanker niet alleen van hoog intellectueel
niveau is, maar dat het ook nog heel concrete
mogelijkheden biedt om het leven van patiënten
drastisch te verbeteren. Het is allemaal bijna te
mooi om waar te zijn, maar Hans doet het. Zijn
warm kloppende hart voor de wetenschap is
ook absoluut sturend bij zijn bestuurlijke werk.’
Grote complimenten voor geneticus Johannes
Carolus (Hans) Clevers (Eindhoven, 1957),
sinds bijna twee jaar president van de KNAW
– waar hij Dijkgraaf opvolgde. Hans groeide op
in Son, onder de rook van Eindhoven, in wat
hij zelf in het blad Zin ‘een fijne, beschermde
upperclass-wereld’ noemde. Zijn vader werkte
bij een dochtermaatschappij van Philips en was
soms weken op reis, moeder was thuis met de
kinderen. Hans en zijn drie broers gingen allen
de medische wereld in: zijn broers zijn alle drie
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medisch specialist, Hans deed er biologie bij. Of
liever gezegd: hij begon met biologie, ‘maar dat
ging echt nergens over, het was toen vooral namen van plantjes leren’. Hij nam er geneeskunde
bij, dat hem niet alleen een vak maar ook een
echtgenote opleverde: tijdens zijn coassistentschap ontmoette hij zijn vrouw, internist-hematoloog Eefke Petersen. Ze hebben twee zoons.
Hans promoveerde in 1985 aan de Universiteit

‘Je zult hem geen loze
kreten horen slaken’
Utrecht. Daarna werkte hij als postdoc aan
Harvard University. In 1991 werd hij hoogleraar immunologie aan het Universitair
Medisch Centrum Utrecht (UMCU). In 2002
werd hij hier hoogleraar moleculaire genetica.
In dat jaar werd hij ook directeur van het Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en
Stamcelonderzoek van de KNAW, waar hij tot
en met mei 2012 de onderzoeksgroep ‘WNT
Signaling and Cancer’ leidde. Clevers verrichtte
baanbrekend onderzoek naar het ontstaan van
darmkanker. Hiervoor heeft hij talrijke onderscheidingen en prijzen gekregen, waaronder in
2001 de Spinozapremie.

Als eerste bracht NRC Handelsblad twee jaar
geleden naar buiten dat Hans de nieuwe baas van
de KNAW zou worden, maar tevens dat er binnen
de Akademie onenigheid was ontstaan. Niet over
Hans als persoon, maar over het feit dat er na
fysicus Dijkgraaf opnieuw een bètawetenschapper
was benoemd tot president. De teleurstelling van
de geesteswetenschappers hing volgens de krant
samen met ‘het wetenschappelijke klimaat buiten
de KNAW’. Universiteiten schrappen talenstudies
en in het huidige beleid zou weinig plaats zijn
voor alfavakken. Clevers zei in een reactie dat hij
‘ook de geesteswetenschappen goed zou kunnen
vertegenwoordigen’ en daarmee was de kous af.
Twee jaar later is van de aanvankelijke twijfel
niets meer te merken. Over Hans wordt juichend
gepraat, ook door geesteswetenschappers.
‘Hans is slim en doortastend. Wat ik heel mooi
vind is dat hij altijd het goede voorbeeld geeft en
jonge wetenschappers de mogelijkheid geeft op
hun manier te werken en gezamenlijk activiteiten
te ondernemen,’ zegt Pearl Dykstra, vicepresident van de KNAW en verantwoordelijk voor de
afdeling letterkunde. Naast Clevers’ wetenschappelijke en bestuurlijke verdiensten is Dykstra
vooral zeer te spreken over zijn activiteiten in
het Haagse lobbycircuit: ‘Hans heeft een goede
interactie met Den Haag: met politieke partijen

Folia maakt
kennis
en met instituten als VNO-NCW, VSNU, NWO
en CPB. Hij kent de onderwijs- en wetenschapswoordvoerders en lobbyt heel effectief voor de
wetenschap. De wetenschap staat vaak onder financiële druk, maar Hans weet er juist geld bij te
krijgen. Zijn connecties leidden er bijvoorbeeld
ook toe dat er nu in opdracht van het ministerie van OCW een onderzoek is gedaan naar
de waarde van wetenschap.’ Zelf verwoordde
Clevers het vorig jaar in Folia Magazine zo: ‘Ze
praten mij niet omver aan die Haagse tafels.’
‘Juist in de hogere atmosfeer van het wetenschapsbeleid kan je als onderzoeker snel ademnood krijgen,’ zegt Dijkgraaf. ‘Je vraagt je af:
gaat het nog wel ergens over? Dan is het geweldig dat mensen als Hans het aandurven tijd vrij
te maken om uit het lab en in de politieke arena
te treden. Je zult hem geen loze kreten horen
slaken. “Truth in advertising”, dat geldt voor zijn
boodschap en dat geldt voor hemzelf.’ yyy
Hans Clevers poseert met een houten beeld van een
armadillo (gordeldier), dat hij kreeg na een conferentie
in New Mexico. Armadillo is tevens de naam van het
kankerverwekkende gen dat Clevers onderzoekt.
Op 26 februari zendt Folia Radio een interview uit
met Hans Clevers. Aan de orde zullen komen de
samenwerking van verschillende KNAW-instituten, de
stand van de geesteswetenschappen en het Haagse
wetenschapsbeleid. Te beluisteren via Amsterdam FM,
in de ether op 106.8 en op de kabel op 103.3, tussen
16.00 en 17.00 uur. Vanaf de volgende dag terug
te luisteren viafoliaweb.nl/radio. De uitzending is op
zaterdagmiddag 15.00 uur terug te zien op Salto TV.
Daarna via salto.nl.
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IS JOUW SCRIPTIE
EEN PRIJS WAARD?
UVA-SCRIPTIEPRIJS 2014
E EN 8,5 OF HOGER VOOR JE MASTER- OF
DOCTORAALSCRIPTIE EN A FGESTUDEER D TUSSEN
1 A PR IL 2013 EN 31 M A A RT 2014? ZEND DAN JE
SCRIPTIE IN VOOR DE UVA-SCRIPTIEPRIJS EN MAAK
KANS OP € 3.000, € 2.000 OF € 1.000.

Ritalin op de hersenontwikkeling:

mannen van 23 t/m 40 jaar oud met een vermoeden op ADHD,
maar die hiervoor nooit eerder behandeld zijn geweest
.
Geen wachttijden voor diagnostiek en vergoeding bij deelname aan de
studie.
Neem voor een korte ADHD screening of informatie over het onderzoek
contact op met: Cheima Bouziane (arts-onderzoeker) via e-mail:
c.bouziane@amc.nl of bel: 06-11259786.

ePOD-FOLIO.indd 2

DAT U M P R I J S U I T R E I K I N G

Oudemanhuispoort / /
(na 1 april 2013) / / I N F O R M AT I E E N I N S C H R I J V I N G U N I V E R S I T E I T S DAG
www.alumni.uva.nl/universiteitsdag / / scriptieprijs-alumni@uva.nl

L O C AT I E

22-01-14 10:00

FLOOR AGENDA

KOHNSTAMMHUIS, WIBAUTSTRAAT 2-4 | WWW.FLOOR.HVA.NL
FLOOR COLLEGECAFÉ: FAVELA STREET GIRLS
Dinsdag 4 maart, 16.30 tot 18:00 uur,
Kohnstammhuis
Straatvoetbal voor meiden in de favela’s
van Rio opzetten. Het is het droomproject
dat oud-HvA-studente Roxanne Hehakaija
in maart daadwerkelijk gaat uitvoeren. Via
crowdfunding kreeg de bekende (straat)voetbalster ruim 10.000 euro bijeen om kansarme
meiden een betere toekomst te geven. In het
CollegeCafé vertelt Roxanne over het project,
dat al veel landelijke media-aandacht kreeg.

FLOOR! In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen discussiëren zij met elkaar en
met het publiek over oplossingen voor belangrijke vraagstukken in de stad.

LIJSTTREKKERSDEBAT ‘HET BESTE IDEE
VOOR DE ONGEDEELDE STAD’
Donderdag 6 maart, 16.00 tot 17.30 uur
De lijsttrekkers van de vijf grootste partijen
in Amsterdam gaan met elkaar in debat bij

Het lijsttrekkersdebat wordt georganiseerd
i.s.m. Kennisnetwerk Amsterdam.

CREATING TOMORROW

www.alumni.uva.nl/scriptieprijs
Universiteitsdag 24 mei 2014
T O E G A N G gratis voor recent afgestudeerden

M E E R I N F O R M AT I E E N R E G L E M E N T E N

Pieter Hilhorst (PvdA), Eric van der Burg
(VVD), Jan Paternotte (D66), Laurens Ivens
(SP) en Rutger Groot Wassink (GroenLinks)
komen met hun beste idee voor een ongedeeld Amsterdam. Welk idee krijgt de
meeste stemmen? Jij kunt meepraten en
ook je eigen goede idee laten horen.

Kijk op www.floor.hva.nl of www.kennisnetwerk-amsterdam.nl voor aanmelding
en meer informatie.

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

Melk en wijn
Deel 16 Waarin ik ontdek dat ik geen
vrienden meer heb.

S

elsabiel. Ik kende de naam uit de verhalen van de imam tijdens de weekendlessen. De heilige waterloop waar we
een leven van verwijderd waren. In het
paradijs waren meerdere rivieren. Er stroomde
geen water door, maar melk of wijn. Een koranschoolgenootje werd na een retorisch grapje
door de imam zo hard aan zijn oor getrokken,
dat zijn oorlel van zijn hoofd scheurde.
Omar was zijn naam. ‘Meneer de imam?’
vroeg hij. ‘Ja.’ ‘Zijn in de hemel echt rivieren
van melk en wijn?’ ‘Ja.’ ‘Zeker volle melk, geen
halfvolle melk, hè?’ ‘Omar!’ siste de imam als
waarschuwing. Hij had een hekel aan corrigerende klappen. Ik had hem niet vaak geweld
zien gebruiken. ‘Pas op je woorden en ga een
vergevingsgebed verrichten.’ ‘Oké sorry, sorry,
meneer de imam,’ excuseerde Omar zich met
een scheef mondje. ‘Maar als we in deze wereld
melk mogen drinken, dan moet dat toch ook
voor wijn gelden?’ En dat ging de imam te ver.
Hij trok tot een straaltje bloed.

Met Omar liep het niet best af. Hij kreeg in zijn
puberteit ruzie in de stad om een jointje en werd
met een schroevendraaier in zijn slaap gestoken.
Hij overleefde het en kreeg een glazen oog.
De week na het gesprek met mevrouw Vontges
begon het schooljaar – op de universiteit heette
dat academisch jaar. Waarom dat was, wist
ik niet. In het studentencentrum waar ik mij
inschreef voor Oriëntatie op de wetenschap werd
mij verteld dat ik niet meer met de introductieweek mee kon doen. Die zat vol. Ik kreeg een
bewijs en een eerstejaarstas met kortingsbonnen, een condoom en een studentenverenigingenboekje. Daarin stond dat Selsabiel op
vrijdagmiddagen theeborrels organiseerde.
Ik besloot langs te gaan. De vereniging hield huis
in een voormalig gebouw van de theaterschool.
De klok in het voorgeveltorentje stond stil. Misschien zou ik iemand ontmoeten die hetzelfde
propedeusejaar als ik ging volgen. Na de breuk
met Roos merkte ik hoezeer haar vrienden niet
de mijne waren. Ze waren net als Roos uit mijn
leven verdwenen. Voor hen was ik blijkbaar al
die tijd ‘het vriendje van’ geweest. Aanhang. Een
verplichting om aardig tegen te doen.
Op de studentenvereniging waar Roos en ik sa-

men lid van waren geworden, was ik niet meer
welkom. In een brief was mij medegedeeld dat
ik vanwege ongewenst gedrag was geroyeerd.
Maar ik was sowieso niet van plan er ooit nog
naartoe te gaan; de sociëteit was Roos’ terrein,
het was haar idee om ons aan te melden.
In mijn oude buurt en de eerste jaren van de
havo had ik wel vriendschappen opgedaan,
maar ik had iedereen voor Roos laten vallen.
Eigenlijk had ik geen vrienden meer. Niet eigenlijk. Ik had geen vrienden. In het eerste jaar
van de hogeschool werkten we ieder blok een
paar dagen per week in een projectgroep. Er was
genoeg tijd en mogelijkheid om elkaar beter te
leren kennen, maar dat hoefde niet van mij. Ik
deed mijn werk en vertrok. Naar Roos.
Het bezoek aan Selsabiel moest een van de eerste
stappen in een ander leven worden, net als de
nieuwe studie aan de universiteit. yyy Alie Boudount

Alie Boudount (Marokko, 1984) woont sinds zijn
vierde in Nederland. Hij studeerde aan de HvA en de
UvA. Hij is vrijgezel, woont in Amstelveen en werkt in
Amsterdam als parkeerwacht.
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prikbord HvA
HvA Minorenmarkt

DMCI Masterclass

Wil je volgend studiejaar een minor volgen en ben je
benieuwd wat er binnen en buiten jouw domein aangeboden wordt? Kom dan op dinsdag 4 maart naar de
minorenmarkt en laat je informeren. Op hva.nl/minoren vind je een overzicht van de aanwezige minoren
en het programma van de presentaties, zodat je alvast
kunt plannen waar je een kijkje wilt nemen. De markt vindt plaats van
16.00 tot 18.00 uur op locatie Leeuwenburg.

Geïnteresseerd in kritische aanmerkingen bij de huidige internetcultuur? Op 6 en 7 maart organiseert het
Instituut voor Netwerkcultuur de masterclass Kritische
Internetcultuur, verzorgd door lector Geert Lovink.
Aan bod komt de belangrijkste kritiek op internet en
de kapitalistische uitgangspunten van sociale media
worden ter discussie gesteld. De masterclass is onderdeel van Studium
Generale – Honours Academy en bedoeld voor studenten die een honoursprogramma hebben gevolgd of willen volgen. Aanmelden: stuur een
e-mail met een korte motivatie naar excellentie-dmci@hva.nl

DMR Geen

DBSV Scriptieprijs

taal-app

De prijs van 1500 euro voor de beste taal-app zal niet
worden uitgereikt. Dat heeft de jury van de wedstrijd,
die HvA-docent Jacob Eikelboom begin dit jaar
uitschreef, besloten. Geen van de vier inzendingen is
voldoende uitgewerkt om het geld aan toe te kennen.
Wel krijgt een van de vier inzenders een aanmoedigingsprijs. Met het overgebleven bedrag van zijn Docent van het Jaarprijzengeld zal Eikelboom proberen een ander taalstimuleringsproject op
te zetten.

Afgestudeerd ALO-student Antoine de Schipper
heeft de Willem van Mechelenprijs gewonnen met
zijn afstudeerscriptie Het effect van lessen bewegingsonderwijs voor kleuters van een vakleerkracht op de
motorische vaardigheid in groep 3. De prijs werd in het
leven geroepen om de kwaliteit van ALO-scripties te
stimuleren. De Schipper heeft zowel de publieks- als de juryprijs gewonnen. Eerder won de docent lichamelijke opvoeding met zijn onderzoek
ook al de studenteneditie van de Research Battle.

DG Zorgtechnologie

HvA Floor

Hoe controleer je dat ouderen thuis in beweging blijven
en oefeningen goed uitvoeren? Daarvoor ontwierpen
studenten van de minor zorgtechnologie speciale omgevings- en bewegingssensoren. In het project Hipper
hebben ze een prototype van een coach-app ontwikkeld, waarmee patiënten thuis oefeningen gaan doen.
Daarnaast is de therapist-app ontwikkeld, waarmee zorgverleners inzicht
krijgen in het revalidatieproces. De komende maanden worden de apps
getest; vanaf september wordt het project uitgebreid naar meer patiënten.

Straatvoetbal voor meiden in de favela’s van Rio de
Janeiro opzetten: een droomproject van oud-HvAstudente Roxanne Hehakaija. In maart gaat ze haar
plan daadwerkelijk uitvoeren. Via crowdfunding kreeg
de bekende (straat)voetbalster ruim 10.000 euro bijeen
om kansarme meisjes in Brazilië een betere toekomst
te geven. Op 4 maart vertelt Hehakaija bij Floor over haar project. Aanvang 16.30 uur, toegang is gratis.

DOO Onder

DMR Urban

Soep

Adwin Bosschaart verzorgt op donderdag 6 maart
de Onder Soep-lezing van het Domein Onderwijs
& Opvoeding. In de lezing gaat Bosschaart in op het
risicobewustzijn van overstromingsgevaar onder
Nederlandse leerlingen. Dat doet hij aan de hand van
een experiment dat hij hield op een aantal scholen in
West-Friesland. Ook de methode en het ontwerpproces daarvan komen
ter sprake. De Onder Soep-lezing vindt plaats op 6 maart van 12.00 tot
13.00 uur. Locatie is het Kohnstammhuis, ruimte 06.A37. Entree is gratis.
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Management

Urban Management gaat samenwerken met de regionale traineepool MRA, een groep van negentien trainees die onder meer werken bij de gemeenten Almere,
Amsterdam en Purmerend. De trainees krijgen vanuit
de masteropleiding vier colleges ter aanvulling op hun
tweejarige traineeship. Voor hen interessant, maar ook
voor de HvA, die zo vanuit ervaringen uit de praktijk de theorie verder
kan ontwikkelen. Meer info over de samenwerking vind je op de Facebookpagina van de regionale traineepool.

prikbord UvA

ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

AMC Kinderen

AMC Hospitality

App

Hans van Goudoever, hoofd van het Emma Kinderziekenhuis AMC en kindergeneeskunde VUmc heeft
een boekje gemaakt over wetenschap voor kinderen.
In het boekje Wetenschap helpt kinderen laat hij de
topprestaties zien van het onderzoek in beide academische ziekenhuizen. Wetenschappers, kinderen en
ouders komen aan het woord. De onderzoekslijnen van EKZ/AMC en
kindergeneeskunde VUmc worden in het Nederlands beschreven en in
het Engels samengevat. Met illustraties van kinderen. Gratis, aanvragen
via: emma@amc.nl

Met de lancering van de Hospitality App voor de smartphone helpt het AMC ouderen (maar eigenlijk iedereen)
bij hun bezoek aan de polikliniek. Via deze app kan
je gemakkelijk een taxi regelen en word je binnen het
ziekenhuis begeleid door een medisch student (‘hospitality host’). Ook geeft de Hospitality App patiënten een
overzicht van al hun poli-afspraken. Patiënten die op de knop ‘taxi bellen’
drukken, krijgen op de dag vóór het ziekenhuisbezoek een berichtje met
het tijdstip waarop de taxi voor komt rijden. Info: ehospitality.nl

Studenten Masters

FMG Pluim

De Keuzegids Masters 2014 is uit. Daarin staat het
oordeel van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie
(CHOI) over 730 universitaire en hbo-masters. De
UvA komt er niet zo goed vanaf, behalve de masteropleidingen astronomie & astrofysica en logica. Dat zijn
volgens de gidsredactie namelijk ‘de allerbeste masters
van Nederland’. Welke masters nog meer goed zijn en welke niet, dat kun
je allemaal vinden in de keuzegids. De gidsredactie baseerde haar oordeel
op de mening van studenten en op oordelen van keuringsinstantie NVAO.
Zie: keuzegids.nl

De eerste FSR-FMG Pluim van 2014 is uitgereikt en
wel aan de al vaak geroemde psycholoog Peter Starreveld. De Facultaire Studentenraad geeft hem de pluim
‘vanwege zijn jarenlange inzet als docent, waarbij hij
zijn studenten weet te motiveren en te interesseren voor
psychologie’. In 2009 werd Peter al eens verkozen tot
UvA-Docent van het Jaar. Hij werd door studievereniging VSPA toentertijd
beschreven als ‘de Johan Cruijff van de opleiding’. De raad roemt Starreveld
onder meer om zijn betrokkenheid en grondige collegevoorbereiding.

Studenten Bachelors

FGw Europa

Op zaterdag 8 maart vindt er weer een UvA Bachelordag plaats. Wie aan een van de meer dan zestig UvAbachelors wil beginnen – van actuariële wetenschappen tot fiscaal recht, muziekwetenschap, Nieuwgrieks
of wiskunde – kan op deze dag informatie krijgen over
studeren en het opleidingsaanbod. Je kunt de informatiemarkt bezoeken en nader kennismaken met de opleidingen tijdens de
opleidingsrondes. Ook zijn er rondes over het verschil tussen universiteit
en hbo. Om je aan te melden moet je eerst een account aanmaken via
start.uva.nl/events

De Europese Commissie heeft hoogleraar taalfilosofie
en KNAW-lid Martin Stokhof benoemd tot lid van de
Scientific Council van de European Research Council (ERC). De Scientific Council van de ERC bestaat
– naast de president – uit 21 vooraanstaande wetenschappers die gezamenlijk de Europese wetenschappelijke gemeenschap representeren. Ze houden zich onder meer bezig
met het bepalen van de financiering van wetenschappelijk onderzoek en
het vastleggen van de methodologie en procedures voor peer-reviews.
Stokhofs aanstelling loopt tot eind 2017.

FEB Ondernemen

FNWI Knox

Wie geïnteresseerd is in ondernemen kan dit nu leren
in tien weken. Tenminste, dat belooft het ACE Venture
Lab. Dat begint op 6 maart met het interactieve Explore Programma, waar je in minder dan drie maanden
de beginselen van het ondernemerschap leert. Je zult
wekelijks colleges volgen, deelnemen aan discussies en
meedoen aan workshops. Tijdens het programma word je begeleid door
ervaren mentors en krijg je toegang tot een helpdesk voor al je vragen
over rechten, financiën en intellectueel eigendomsrecht. Kosten: 295 euro
Check: ace-amsterdam.org

Hoogleraar Peter Schoenmakers van de HIMS-onderzoeksgroep ‘Analytische chemie en zijn toepassing in
forensische wetenschap’ heeft de Knox Medal ontvangen voor zijn belangrijke bijdragen aan de (chemische)
scheidingswetenschap. De prestigieuze Knox Medal
wordt incidenteel toegekend aan mensen die zich
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van deze wetenschap. De medaille is een initiatief van de Separation Science Group van
de Royal Society of Chemistry (Groot-Brittannië) en de toekenning wordt
algemeen erkend als een bijzondere eer. yyy

Medal
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Bevrijd van
de revolutie
Max van Weezel
Leeftijd 62 (geboren op 9 juli 1951)
Beroep Journalist. Politiek commentator van Vrij
Nederland en presentator voor Radio 1.
Studie Politieke en sociale wetenschappen
Afgestudeerd 1977
Docent ‘Ik heb veel onderwijs gevolgd bij
geschiedenisdocenten Frits de Jong en Max
Leeflang. Politicologiedocent Lucas van der Land
was ook erg populair, vooral omdat hij sympathiseerde met de studenten.’
Locatie ‘Het Instituut voor de Wetenschap der
Politiek op de Herengracht. Een prachtig pand,
dat zich niet zo goed leende voor bezettingen
door studenten omdat de vloeren erg hard waren.’
Café ‘We kwamen veel bij Joop en Bettie in
café De Doelen. Dat was toen een beetje een
Duitsland-achtig café met enorme bierpullen.’
Afknapper ‘Na afloop van mijn studie vroeg ik
me af wat ik nu eigenlijk had geleerd. We hadden
als studenten onderwijs geweigerd van docenten
die we te rechts, te Amerikaans, te burgerlijk of
te kapitalistisch vonden, maar hadden wel alles
van Marx, Lenin en Engels gelezen.’
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Max van Weezel studeerde politieke en sociale wetenschappen en werd, na het uitblijven van de sociale
revolutie, politiek journalist. tekst Julie de Graaf / foto Bob Bronshoff

‘I

k koos voor politieke en sociale wetenschappen aan de UvA,
omdat daar de revolutie gaande
was. Eenmaal in Amsterdam
bleek de situatie toch wat woester dan ik me
had voorgesteld. In Leiden, waar ik vandaan
kwam, was ook weleens een Vietnamdemonstratie, maar die bestond dan uit
mijzelf en een andere jongen. Nu kreeg ik te
maken met situaties waarin je door politie
te paard de Nes in werd gedreven. Ook de
seksuele revolutie was volop gaande, iets wat
ik als bleu jongetje nogal choquerend vond.
Tijdens bezettingen van universiteitsgebouwen dook iedereen elke nacht met een ander
de slaapzak in.
Ik was terechtgekomen op een tamelijk
ontwrichte universiteit. Zeker bij mijn studie
was het klimaat heel gepolariseerd met studenten die staakten tegen bepaalde docenten
en docenten die weer staakten tegen de
studenten. Ik herinner me een werkgroep
sociologie waarin we hadden afgedwongen
dat de studenten alles mochten beslissen.
Onze eerste beslissing was om de werkgroep
te verplaatsen naar acht uur ’s avonds bij de
docent thuis. De tweede beslissing was om
als onderwerp van de werkgroep de betekenis van de arbeidersklasse in de teksten van
John Lennon te kiezen. Verder wilden we
natuurlijk wijn en wiet gebruiken om ons
open te stellen en na afloop van het vak
gaven we elkaar collectief een achtenhalf.
Ik werd bestuurslid bij de Asva en trok met
megafoons de kantines van faculteiten in
om op te roepen tot stakingen tegen het
onrechtvaardige onderwijssysteem. Achteraf

vind ik het best raar dat we nooit nadachten
over zaken als AOW of pensioenen, maar
we waren er echt van overtuigd dat binnen
drie jaar de sociale revolutie zou uitbreken
en dat al die problemen dan niet meer
zouden bestaan.
De sfeer werd op een gegeven moment
grimmig. Er ontstond strijd tussen partijen
die naar hetzelfde doel streefden. Binnen de
Asva werd ik bijna als dissident gezien als ik
zei dat een PvdA’er er ook best mocht zijn.
Ik vond dat heel benauwend en begon wat
meer om me heen te kijken. Ik schreef al
een tijd voor studentenbladen, besloot een
baan in de journalistiek te zoeken en werd
aangenomen bij Vrij Nederland. Toen ik daar
op een bepaald moment parlementair redacteur werd, viel het me op dat ik, anders dan
mensen die in Leiden of Rotterdam hadden
gestudeerd, eigenlijk helemaal niets wist
over ons parlement. Ik had op mijn studie
alles geleerd over de geschiedenis van de Engelse klassenstrijd in Manchester en het ontstaan van de Chinese Volksrepubliek, maar
niets over staatsrecht of de parlementaire
geschiedenis van Nederland. Nog steeds
ben ik geloof ik beter in het herkennen van
machtsconflicten en wie het op wie heeft
voorzien, dan dat ik weet hoe een bepaald
amendement precies in elkaar steekt.’ yyy
Max van Weezel schreef samen met Margalith Kleijwegt Op tv of roemloos ten onder
over het oprukken van de mediacratie. Op
27 februari gaan ze hierover in debat in de
Amsterdamse Academische Club, zie voor
meer informatie aac.uva.nl/agenda

Wilbert grooters (23)
Studie Sport, management & ondernemen
(HvA)
Stage Flame Games Amsterdam
Verdiensten € 150,Sterren JJJJJ
‘Vorig jaar deed ik al een meeloopstage bij Flame
Games Amsterdam en die beviel zo goed dat ik er
dit jaar ook mijn afstudeerstage doe. Tijdens mijn
meeloopstage heb ik meegewerkt aan de eerste
editie van de Flame Games, een groot atletiekevenement in het Olympisch Stadion waarbij
internationale topsport wordt gecombineerd met
entertainment. Ik denk daar met veel plezier aan
terug, het was een groot succes met behoorlijk veel
publiek voor een eerste editie. Dat heeft mij en
mijn collega’s enorm veel motivatie gegeven om het
evenement dit jaar nog mooier en groter te maken.
Er passen 20.000 mensen in het stadion: dat aantal
zullen we dit jaar nog niet halen, maar ons streven
is wel dat we daar in de toekomst naartoe gaan.
Met mijn afstudeeropdracht draag ik daaraan bij
door een uitvoerig plan op te stellen, dat beschrijft
hoe de Flame Games succesvol kunnen worden
georganiseerd. Ik zit nu vooral achter de computer, zelfstandig op zoek naar innovatieve methodes
om sponsoren te werven en toeschouwers aan te
trekken. Die methodes verwerk ik onder andere in
een stappenplan dat we in april in de praktijk gaan
brengen. Mijn werk is dus zowel theoretisch als
praktijkgericht en die veelzijdigheid is wat mijn
stage zo boeiend maakt. Ik ben op allerlei manieren van begin tot eind betrokken bij de organisatie
van een internationaal sportevenement. Zelf ben
ik een zeer fanatiek triatleet, dat maakt het voor
mij extra leuk. Ik zou de Flame Games Amsterdam dan ook zeker aanraden aan sportliefhebbers
die een stage zoeken.’ yyy Yannick Fritschy
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donderdag 20 februari, 17.00 uur, Plantage Muidergracht 12. tekst en foto’s Mina Etemad

‘N

ext Monday *shock* is essay day!’
begint docent Richard Ronald het college Perspectives on
Home and Housing. Door zijn
bewegingen, manier van praten en zijn uiterlijk is
de vergelijking met de hilarische Jack McFarland
uit Will & Grace snel gemaakt. Al is Ronald dan de
Britse versie, die huisvestinggerelateerde onderwerpen op een leuke manier weet over te brengen. Hij
blijft het hele college door grapjes maken en houdt
zo de aandacht vast. Na het Nederlandse woord
‘huurtoeslag’ met een dik Brits accent uitgesproken
te hebben, zegt hij: ‘I have to be careful how I say
the word huur.’
Inhoudelijk gezien lijken de studenten het vak eveneens te kunnen waarderen. Ze zijn betrokken, geven
antwoord op vragen en zijn niet bang om verduidelijking te vragen als ze iets niet begrijpen.
Ronald heeft zijn best gedaan op zijn powerpoints
(‘I also have nice pictures!’) en geeft aan het begin
van het college al aan dat de sheets op Blackboard
staan, dus dat driftig overpennen niet nodig is. Van
de studenten wordt veel thuisstudie verwacht; naast
de vier uur college per week zouden ze ongeveer
twintig uur moeten besteden aan het lezen van de
stof. Een vragenrondje leert echter dat maar weinig
studenten de artikelen hebben gelezen – de enige
actieve student blijkt overmoedig te zijn geweest en
de stof voor volgende week te hebben bestudeerd.
Dat Ronald een plezier is om naar te luisteren beseft
hij ook zelf; aan het eind van het college besteedt hij
tien lange minuten aan het geven van tips voor het
schrijven van een essay. Veel van deze do’s en don’ts
spreken voor zich – je zou verwachten dat tweedejaarsstudenten wel weten hoe ze alinea’s moeten
opbouwen, moeten citeren of dat ze te subjectieve
taal moeten vermijden. yyy
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je schuren

En ande
re denkbeeld
en van tiene
rs over seks

Hoorcollege Perspectives on Home and Housing door Richard Ronald,

aantal studenten ongeveer 40
Meeste Macs op een rij 4
Motto van het college ‘Keep calm and focus on
the basics’
Scrabblewoorden decommodification, age of
austerity, privatized Keynesianism

Als je ‘hot’

voor HvA

Kimberley van Gent (20)
Planologie

‘Bij dit vak let ik wel goed op,
bij veel algemene vakken uit
mijn studie wat minder. Het ligt
vooral aan de docent; hij vertelt
levendig, boeiend en met veel
grapjes. Ik ben niet helemaal
bij met lezen, maar dat komt
doordat ik nog een paar andere vakken heb. Het is geen
moeilijk vak, maar ik moet maandag een in het Engels
geschreven essay inleveren. Met luisteren naar Engels heb
ik geen moeite, maar het zelf schrijven is wel wat lastiger.’

Nanne van der Linde (22)
Sociale geografie

‘Voordat ik met dit vak begon
wist ik niet zo veel over hoe het
precies zit in de huizensector.
Het is vooral zo interessant omdat het divers is en veel velden
bij elkaar brengt. Er worden
bijvoorbeeld allerlei verschillende landen of gebieden besproken, zoals Midden- of
Oost-Europa, maar ook Zuidoost-Azië. De docent is echt
goed. Vooral zijn Engels – bij veel andere vakken is het
Engels van de docenten waardeloos.’

Kamiel Vreugdenhil (21)
Sociale geografie

‘Ik heb het idee dat het niveau
van dit vak hoger ligt dan dat bij
andere vakken, omdat de docent
Brits is. Dat past ook goed bij het
internationale karakter van mijn
studie. Verder is de docent leuk,
betrokken en staat hij erg dicht
bij ons, zoals toen hij aan het begin van het college de
zaal inliep en ons vragen stelde. Ik probeer mijn huiswerk
te maken, al lukt dat niet altijd. Maar vakken worden
meestal leuker als je je huiswerk maakt.’
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agenda 27 feb - 5 mrt

improv buffet

vr

28

comedy - € 4 / € 10

21:00

Its comedy a la carte
tonight, so shout out your
orders then sit back and
let your waiters bring
those games right to
your table. Reservations:
tickets@easylaughs.nl

richard 3.0

theater - € 10 / € 12,50
Shakespeares beroemdste tiran. Level 7. Waarin
Richard Motherf**ker de
Derde, koste wat kost,
koning van Engeland
moet worden. Start.
Reserveren: 020 525 1400

zombification
diversen - gratis

Kun je wel écht volwassen worden in een
wereld waarin efficiëncy,
marktwerking en het
grote geld het ideaal
zijn? Fragmenten en
gedachtenuitwisselingen.

plastic
paradise

do

vr

za

27 28 01
zo
20:30

za

01
19:30

di

04
20:00

docu - free / € 5
Have you ever wondered
what happens to all the
plastic produced and
consumed? Documentary,
discussion afterwards.

CREAmsterdam
CREAmsterdam

www.crea.uva.nl

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

lISa WaaRt (25), PSycHOlOgIE (Uva)
‘Ik sta met de borstenplaatjes op de foto omdat het een aansprekend beeld is. Dan gaan mensen in ieder geval dit stukje lezen! Ik vond het bovendien een interessant artikel, omdat het
onderwerp mij als psycholoog wel aanspreekt. Sowieso lees ik veel stukken alleen als het onderwerp me interesseert of als het gaat over iemand die ik ken. Als dat niet zo is, dan blader
ik met name bij langere artikelen meestal door. Stukken over de HvA of over bestuurszaken
laat ik daarom vaak links liggen. Ook Folia maakt kennis lees ik zelden, omdat ik de
persoon in kwestie doorgaans niet ken. Dat betekent trouwens
niet dat de langere stukken uit Folia moeten verdwijnen. Ik
vind het niet erg om stukken over te slaan, het is toch een
gratis blad en soms lees ik ze later alsnog in de trein. Van
dit nummer vond ik vooral het coververhaal uitnodigend,
vanwege het beeld en het onderwerp. Het stuk zelf was
niet al te schokkend, maar het bevatte wel leuke anekdotes.
Verder zette het artikel over Sotsji me echt aan het denken
en de discussie over dyslexie volg ik met veel plezier. Met de
vorige bijdrage was ik het totaal niet eens, daarom ben ik blij dat Peter Starreveld zijn argumenten vakkundig neersabelt. In de toekomst zou ik graag de rubriek
Drift terugzien, het was toch een guilty pleasure om dat te lezen. Daarnaast lijkt het
me prettig als er een kruiswoordpuzzel in komt, dan heb je iets te doen in de trein
of tijdens een saai college.’ yyy tekst en foto Yannick Fritschy

deining
‘Grote uitspraken, wederom zonder enige
onderbouwing: dit is een analyse waar ik mijn
eerstejaarsstudenten niet eens mee mag laten
wegkomen’, sociaal wetenschapper laUREnS
BUijS bekritiseert een rapport over het Wallenbeleid, in Het Parool.
‘In het vruchtwater komt van alles wat de moeder
eet, dus je kunt al een beetje proeven’, emeritus
hoogleraar kindergeneeskunde HUgO
HEyManS over hoe je kinderen alles kunt
laten eten, op de website van De Universiteit
van Nederland.
‘Noem dit een mentale snack voor de intellectueel’, rapper WIllIE WaRtaal (Olivier
Mitshel Locadia) is niet bescheiden over zijn
eigen column, in buurtkrant De Brug.

‘Je houdt patiënten die niet helemaal in een
richtlijn passen. Dan moet je het in je spreekkamer hebben van je timmermansoog. Maar dat
geeft niet, daarom is geneeskunde zo’n leuk vak’,
MaRcEl lEVI, bestuursvoorzitter van het
AMC, over de effectiviteit van behandelingen,
in de Volkskrant.
‘Het eten dat daar door de toenmalige cateraar
werd geserveerd was zo saai, dat we met een
aantal vrienden eetcafé Skek opzetten’, culinair
ondernemer SaMUEl lEVIE over de mensa
van de UvA, in Het Parool.

Opvallende quotes uit de afgelopen week van (voormalig) HvA’ers en UvA’ers. Iets leuks gezien, mail het
naar redactie@folia.nl.
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Elke werkdag van 12 t/m 19 maart
tussen 14.00 en 15.00 uur live vanuit OBA:

ZES RADIOPROGRAMMA’S
over de Amsterdamse
gemeenteraadsverkiezingen

Kennisstad
Werkgelegenheid
De gezonde stad
Uitgaan

MET MEDEWERKING VAN:
VVD
PvdA
SP
CDA
D66
GroenLinks
NAT
Muzikaal intermezzo
Columnist
Presentatie

Studentenhuisvesting
Slotdebat

Eric van der Burg
Pieter Hilhorst
Laurens Ivens
Joram Verstoep
Reinier van Dantzig
Maarten van Poelgeest
Jarmo Berkhout
Harry Slinger (Drukwerk2)
Frans van Heest (Folia en ScienceGuide)
Jim Jansen
Roeland Müller
Paul van de Water
Clara van de Wiel

Meer informatie?

FOLIAWEB.NL/FOLIAKIEST

