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Amsterdam niet populair bij inter
nationale studenten, kopten de dagbladen krap een jaar geleden. Slechts 6,6
procent aan buitenlandse studenten,
waar dat in andere Europese hoofdsteden bijna zes keer zo hoog is. De
reden: een schraal aanbod Engelstalige
opleidingen en een hardnekkig imago
van feeststad. Wie wel eens op de UvA
of HvA rondloopt zal zich over het bericht verwonderen. In menig klaslokaal
zijn tal van studenten van over de hele
wereld te vinden. De meesten lijken
weinig problemen met het uitgaansklimaat te hebben. Engels is regelmatig
in zowel de collegezaal als het lab de
voertaal. Onlangs luidden enkele UvAhoogleraren zelfs de noodklok over de
opmars van die taal aan de universiteit,
ten koste van fatsoenlijk Nederlands.
Veel van de 180 nationaliteiten die de
hoofdstad rijk is zijn dus aan de UvA en
HvA te vinden. Maar kennelijk zijn er
toch ook genoeg redenen voor buitenlandse studenten om níet voor Amsterdam te kiezen. Dat is jammer, want
internationale studenten en medewerkers zijn een verrijking voor een serieus
onderwijs- en onderzoeksklimaat. Over
de grens kijken is al lang geen luxe
hobby meer. Het is een noodzakelijkheid geworden.
Ook Folia Magazine mocht daarom wel
wat gastvrijer. Om die reden introduceren we vanaf deze editie wekelijks twee
Engelstalige pagina’s. Ook internationale studenten en medewerkers zijn immers onderdeel van de civitas die Folia
wil aanspreken. De rest van deze eerste
editie van 2015 staat daarom eveneens
geheel in het teken van die internationale gemeenschap. Want over zo veel
nationaliteiten zijn genoeg verhalen te
vertellen. Überhaupt is Folia eventjes in
de rui. Binnenkort presenteren we een
geheel vernieuwde vormgeving. Tot die
tijd zien we er alvast een tikje anders uit
dan u gewend bent. yyy
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De Week

J

e hebt mensen die de maand januari
verschrikkelijk vinden. De kater. De
kou. Terwijl het toch juist een prachtig
moment is om weer met een schone
lei te beginnen. Dat gold in elk geval voor de
UvA. Al op de tweede dag van het nieuwe
jaar verdween dé hoofdpijnkwestie van 2014
als asbest na een chemische reinigingsbeurt.
Met geruisloze trom vertrokken de krakers uit
het bezette Spinhuis. Wat een opluchting. Je
moet er toch niet aan denken dat ze nog veel
langer die paar luttele vierkante meter bezet
hadden gehouden. Waar zou de universiteit,
die zich de afgelopen jaren heeft ontpopt tot
onvermoeibaar pleitbezorger voor de leegstand in Amsterdam, in godsnaam de ruimte
vandaan hebben moeten halen? Waarom zou
je faculteiten verhuizen, als je er niet eens wat
speculeerbaar vastgoed voor terugkrijgt?
Toch leken ook de Spinhuiskrakers dit jaar
fris en zonder negativiteit te willen beginnen. Ze hadden er naar eigen zeggen vooral
van genoten te laten zien ‘hoe een academische gemeenschap ook kan bloeien.’
En dat ging dus niet alleen over de schimmelsoorten in de vochtige paardendekens
op hun vloer. Neen: hoezeer hadden álle
UvA-studenten en -medewerkers niet genoten van de inspirerende workshops psycho-
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Frisse start

Alles leuk en aardig met de internationalisering,
uiteindelijk gaat er toch niks boven een goed bord
Hollands glorie. Bij HvA-domein Onderwijs & Opvoeding openen ze er traditioneel het jaar mee. Klapstuk, hete bliksem of hutspot: een keur aan gestampt
voedsel stond de studenten en medewerkers vorige
week ter beschikking. Wakker worden, stamppot
eten, genieten. – foto Daniël Rommens

geografie en de feministische poëzieavonden? Knusser was de academie zelden. Een
beetje gezapigheid is inderdaad ook het
beste antwoord op narigheid als neoliberalisme en globalisering.
Een klein succesje konden de krakers in elk
geval claimen. Er leek een sprankje activisme
op te leven deze week, toen een twintigtal
professoren bekendmaakte het jaarlijkse diesdiner af te zeggen. De hoogleraren vonden
het in tijden van keiharde bezuinigingen niet
passend uitgebreid in een sterrenrestaurant te
gaan dineren. Dat is toch heerlijk, als je je zo
standvastig achter je principes kunt verschuilen. Andere hoogleraren moeten met jaloezie
naar hun geesteswetenschappelijke collega’s
gekeken hebben. Hoe graag hadden zij niet
een prachtexcuus gehad dat etentje aan zich
voorbij te laten gaan. De nachtmerries over
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de voedselvergiftiging van drie jaar geleden
houdt professoren aan alle faculteiten jaarlijks
al vanaf maart uit hun slaap.
De dies-rede stond passend genoeg dit jaar
overigens geheel in het teken van de satire.
Met verbluffende overtuiging hield rector
Dymph van der Boom er een pleidooi voor
een universiteit waar studenten geen consumenten zijn maar vrije geesten die zelf onderzoek doen, en waar onderwijs de raison d’être
is. Spot on, Dymph! Zo effectief, dat stijlmiddel
van de ironische omkering. We hadden je bijna
geloofd. yyy Clara van de Wiel

Het Moment

Wiskundig econoom Joris Marée spreekt de aula toe. Tijdens de jaarlijkse dies van de UvA werd Marée vorig week uitgeroepen tot Docent van het Jaar. Hij won een geldprijs, te
besteden aan onderwijs of onderzoek, en de mogelijkheid naar eigen inzicht invulling te geven aan tien interdisciplinaire colleges. Marée werkt als universitair docent bij de sectie
wiskundige economie & wiskunde van de Faculteit Economie & Bedrijfskunde. Volgende week in Folia een interview met de winnaar. – foto Monique Kooijmans

Navraag James Kennedy
Na acht jaar UvA vertrekt James Kennedy. De hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de door financiële problemen geteisterde Faculteit der
Geesteswetenschappen wordt dean van het University College Utrecht (UCU).

– 7 januari 2015

tweet van
de week
Jaap van Ark
@jaap_v_ark
Er is een aanslag gepleegd op onze vrijheid.
Heb je even later een werkcollege politicologie,
wordt er met geen woord over gerept. #UvA

Het is een roerige tijd voor uw faculteit. Vertrekt u daarom naar Utrecht?
‘Nee, juist niet. Wanneer mijn faculteit zich
in rustiger vaarwater had bevonden, was
het zelfs gemakkelijker geweest om met een
gerust hart te vertrekken. Nu voelt dat toch
iets anders. Bovendien staat mijn afdeling,
geschiedenis & Europese studies, er relatief
florissant voor in vergelijking met enkele
andere afdelingen. Ik denk ook niet dat daar
veel problemen zouden ontstaan in de nieuwe
opzet van de faculteit. Al met al heb ik het nog
nooit zo naar mijn zin gehad op de UvA als nu.’

Waarom gaat u dan toch?
‘Het voelt als een soort thuiskomen, op een
university college. Liberal arts is een vorm van
onderwijs die mij na aan het hart ligt. Dat verbinden met onderzoek is een extra uitdaging,
die me erg interessant lijkt.’
De functie van dean van het Amsterdam University College (AUC) is ook vacant. Waarom
wachtte u daar niet op?
‘Ten eerste was die vacature er nog niet toen
ik vanuit Utrecht benaderd werd. Ten tweede
ligt het accent van het AUC meer op de na-
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tuurwetenschappelijke kant van het spectrum,
terwijl mijn achtergrond er één is op het
gebied van de geesteswetenschappen.’

Wat gaat u missen?
‘Vooral mijn collega’s. Sommigen van hen zijn
mijn beste vrienden en die zie ik vanaf dit najaar niet meer iedere dag. Aan de andere kant
liggen er in Utrecht mooie uitdagingen: ik wil
het UCU internationaler maken, onderwijs en
onderzoek meer aan elkaar verbinden en liberal arts als manier van doceren de standaard
maken.’ yyy Henk Strikkers
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Jessica Taylor Piotrowski (Philadelphia, V.S.,
1982), hoofddocent jeugd & media en directeur
van het Center for Research on Children, Adolescents, and the Media (CcaM) van de Amsterdam
School of Communication Research (ASCoR).

Vorsers van ver
Hoe kijken buitenlandse onderzoekers aan tegen Amsterdam, de UvA en het Nederlandse
onderzoeksklimaat? tekst - Dirk Wolthekker / foto’s - Danny Schwarz

Giovanni Sileno (Manduria, Italië, 1979), als
aio werkzaam bij het Leibniz Center for Law,
een interdisciplinaire onderzoeksschool van de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

‘Als kennis
werker moet
je integreren’

‘M

ijn promotieonderzoek
bevindt zich op het snijvlak
van kunstmatige intelligentie
en recht, een interdisciplinaire aanpak dus van beide vakgebieden. Daar
begint al gelijk het verschil tussen wat ik hier
aan de UvA doe en wat ik gewend was te doen
in Italië en Frankrijk. Ik behaalde een MSc in
elektrotechniek aan de Politecnico di Torino
in Turijn en aan Ensimag in Grenoble. Ik wilde
meer, en mijn horizon verbreden. Aanvankelijk
ging ik aan de slag als consultant bij McKinsey
& Company en als freelance softwareontwikkelaar, maar daar had ik onvoldoende tijd voor
reflectie en het zoeken naar structurele oplossingen voor vraagstukken op mijn vakgebied.
Ik besloot dat ik mijn carrière in academische
zin wilde voortzetten, ben gaan zoeken en
kwam uit bij het Leibniz Center. Met mijn
achtergrond was ik helemaal niet gewend om
op een interdisciplinaire manier te werken.
Een vakgebied als kunstmatige intelligentie is
in Italië meer iets voor informatici, maar in Ne-
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derland wordt het sterk gekoppeld aan andere
vakgebieden. Die interdisciplinaire aanpak is
hier echt anders dan wat ik gewend was en het
is precies wat ik zocht. In Italië zijn de kansen
op een succesvolle carrière na je promotie kleiner dan in veel andere Europese landen, want
veel economische sectoren in de Italiaanse
samenleving zijn niet ingesteld op nieuwe en
interdisciplinaire vormen van wetenschap.
Daarom gaan wij naar het buitenland.
Als aio moet ik lesgeven en daar zie ik ook
grote verschillen tussen wat ik gewend was en
wat ik nu doe. In Italië is er veel meer sprake
van frontal teaching, waarbij de docent voor
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de klas staat en zijn kennis etaleert. Als hij echt
veel weet is dat natuurlijk goed, maar dat is
niet per se het geval. Die hiërarchische structuur leidt er in Italië soms toe dat studenten
tegen hun hoogleraar opkijken en vriendelijk
willen zijn: de hoogleraar heeft een soort
waarheid in pacht, dus je moet zorgen dat hij
die kennis met je wil delen. Dat leidt onder Italiaanse studenten soms tot een afwachtende
houding: ze hopen dat ze goed college krijgen
van hun docent, maar ze gaan er niet per se
vanuit. Als blijkt dat ze dan toch niet goed
college krijgen haken ze af of kiezen voor zelfstudie, terwijl Nederlandse studenten eerder
eisen dat er wel goed les wordt gegeven.
Wat mij in Nederland soms wel zorgen baart
is de utilitaire houding van veel Nederlandse
studenten. Waar Italiaanse en Franse studenten erg op inhoud en theorie focussen die
top-down wordt aangeboden, zijn Nederlandse
studenten erg op het directe nut van hun opleiding gericht. Ik vraag me af of dat goed is, want
een academische opleiding moet toch meer
zijn dan directe toepasbaarheid.
Ook vind ik het jammer dat het in Nederland
zo makkelijk wordt geaccepteerd dat wij, als
buitenlandse werknemers, geen Nederlands
spreken. Men accepteert dat we Engels
spreken. Dat is jammer, want ik vind dat je ook
als kenniswerker moet integreren. In landen
als Spanje, Italië en Frankrijk word je echt uitgenodigd of zelfs gepusht om de taal te leren,
zodat je makkelijker deel van de samenleving
kunt worden.’

‘Behalve de
winters vind
ik alles
geweldig’

‘M

ijn hele leven heb ik doorgebracht in Philadelphia,
totdat ik vier jaar geleden
naar Nederland en naar de
UvA kwam. Ik heb zowel mijn bachelor, mijn
master als mijn promotieonderzoek gedaan
in Philadelphia, maar achteraf kan ik zeggen dat mijn komst naar de UvA heel goed
is geweest. Ik vond het best eng om ouders,
broers en zussen, vrienden en collega’s in
Philadelphia achter te laten. En ik had niet
gedacht dat het in Amsterdam zo leuk zou
zijn. Afgezien dan van het weer: dit is nu mijn
vierde winter in Nederland en het is regenachtig, somber en donker. De eerste keer dat
ik hier de wekker zette en hij om half acht
afliep, dacht ik dat er iets mis was met de
wekker: het was nog zo donker. Aan de donkere en natte winters kan ik moeilijk wennen,
maar verder is het hier geweldig.
In Philadelphia was ik verbonden aan de
Annenberg School for Communication van
de University of Pennsylvania, waar ik na mijn
promotie ook nog postdoc was. Toen kwam
er een kans om naar de UvA te komen en ik
dacht: This is my opportunity. Ik kende CcaMoprichter en universiteitshoogleraar Patti
Valkenburg en wist dat ik heel graag met haar
zou willen werken, want ze heeft een geweldige reputatie. Onderzoek doen in Nederland
en aan de UvA is om verschillende redenen
heel erg inspirerend. In Amerika, waar heel
veel universiteiten zijn, zitten vakgenoten
altijd ver weg en zijn verspreid over het hele
land. Als specialist op een bepaald terrein – in
mijn geval jeugd & media – werk je al snel in
je eentje. Je wilt soms even overleggen met

vakgenoten en collega’s, dingen samen doen.
Dat kan in Amerika vaak niet. Hier wel: ik
heb meer dan twintig collega’s die zich met
hetzelfde onderzoeksgebied bezighouden.
Heb je een vraag, wil je iets weten, dan zit je
collega next door, je hoeft niet ingewikkeld te
skypen of te video-conferencen. I’m not on an
island anymore.
Wat ik in Nederland in het algemeen heel goed
vind is dat studenten participeren in onderzoek, dat is in Amerika niet de gewoonte. In
Amerika begin je pas echt met onderzoek als je
bent begonnen aan je promotie. En dan nog: je
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bent promotiestudent, waarbij je nog steeds in
een leerproces zit.
Soms denk ik wel eens dat ik te hard werk en
te veel doe, maar dan kijk ik in mijn agenda en
constateer dat alles wat ik aan de UvA en in
Amsterdam doe, ontzettend leuk en inspirerend is. Dat maakt me dan weer gelukkig. Dat
ik naar de UvA ben gekomen is de beste beslissing geweest die ik kon nemen.’
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Trilce Navarrete (Mexico City, 1974) is vorige
maand aan de Faculteit der Geesteswetenschappen gepromoveerd op een onderzoek naar de
digitalisering van Nederlandse musea. Ze is nu
postdoc aan de University of Southern Denmark
in Odense.

‘Nederlandse
onderzoekers
gaan niet tot
het uiterste’

derzoeksklimaat heerst. Daarmee bedoel ik dat
ik aan de UvA echt een internationale omgeving
heb aangetroffen met veel studenten en onderzoekers uit het buitenland en Nederlanders
die zich echt openstellen voor andere culturen.
In dat opzicht zou ik mijn verblijf aan de UvA
zo over willen doen. Daar staat tegenover dat
Nederlandse studenten en onderzoekers niet
tot het uiterste gaan, in vergelijking tot wat ik
heb meegemaakt in de VS. They are not always
willing to go to the edge. Nederlands onderzoek
heeft een erg traditionele focus. Knettergekke
of zeer creatieve ideeën komen niet snel op een
academisch niveau terecht. Onderzoekers of
instituties lijken daartoe niet bereid. Dat is wel
jammer, want om echt iets te bereiken in de cre-

Evşen Korkmaz (Niğde, Turkije, 1983), werkt
als postdoc aan de Amsterdam Business School,
promoveerde eerder aan de Rotterdam School of
Management en haalde haar master Industrial
Engineering aan de Istanbul Technical University.

‘Wetenschap
en bedrijfsleven
werken hier
goed samen’

‘T

‘I

ijdens mijn masteropleiding
specialiseerde ik me in de optimalisering van inventariscontrolesystemen, ofwel supply chain
management. Als uitwisselingsstudent en ter
voorbereiding van mijn masterscriptie heb ik in
2007 enige tijd gestudeerd aan de Technische
Universiteit Eindhoven (TU/e), de universiteit
die op dit gebied als een van de beste van Europa geldt. Nadien kwam er een promotieplek
vrij in Rotterdam, waar ik afgelopen september
ben gepromoveerd.
Je kunt wel zeggen dat de universitaire cultuur
in Nederland heel anders is dan in Turkije. Dat
merkte ik al aan de TU/e, waar universiteit
en bedrijfsleven in nauw contact staan met
elkaar. Ik doe veel onderzoek met wiskundige
modellen en ik heb ervaren dat dit soort
onderzoek in Nederland direct gelinkt is aan
real life-situaties, terwijl ik in Turkije gewend
was om vooral met theoretische modellen
te werken. Ik denk dat bedrijven en wetenschap – althans in mijn onderzoeksgebied
– heel goed kunnen samenwerken zonder dat
de objectiviteit van het onderzoek in gevaar
komt: beide kunnen veel van elkaar leren, ook
al hebben ze verschillende doelstellingen.
Ik gaf zowel in Rotterdam als nu aan de UvA
college en daarbij viel en valt mij op dat er
een hoog uitvalspercentage onder eerstejaars.
Dat gaat in Turkije echt anders, want daar
moeten studenten eerst een door de overheid
georganiseerd examen doen, voordat ze aan
een opleiding kunnen beginnen. Hoe beter je
zo’n examen maakt, hoe groter de kans dat je
wordt toegelaten tot een universiteit met een
hoge ranking. Dat systeem leidt ertoe dat de

k ben via allerlei universitaire
omzwervingen bij de UvA terechtgekomen, waar ik in 2008 aan mijn
promotieonderzoek kon beginnen.
Eerder deed ik een bachelor kunstgeschiedenis en een master museumstudies aan de
University of Oregon in de Verenigde Staten.
Aanvankelijk zou ik een promotieonderzoek
gaan doen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, maar daar aangekomen bleek dat ik eerst
een tweede master in culturele economie en
cultureel ondernemerschap moest volgen. Dat
wilde ik liever niet, maar omdat ik inmiddels
wel in Nederland was ben ik eerst allerlei klussen gaan doen voor culturele instellingen als
het Mondriaan Fonds.
Ik denk dat als je echt door wil dringen tot
de cultuur van een land je de taal moet leren.
Daarom heb ik dat ook gedaan. If you want to
understand the culture, language is a good start.
Ik was naar Nederland gekomen om een
promotieonderzoek te doen, dus toen er een
uiteindelijk een mogelijkheid kwam aan de UvA
heb ik die kans gegrepen. De afgelopen jaren
heb ik onderzoek gedaan naar hoe Nederlandse
musea omgaan met de toepassing van informatietechnologie. Ik keek daarvoor naar de manier
waarop musea hun collecties digitaliseren, hoe
het museumbezoek door de komst van ICT is
veranderd, hoe digitalisering is gefinancierd
en hoe het digitale museum langzamerhand
ontstaat of al is ontstaan.
Als ik het wetenschappelijk klimaat hier in
Nederland vergelijk met wat ik ervaren heb
in de Verenigde Staten, valt me op dat er in
Nederland een heel open en internationaal on-
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atieve industrie en daar ook een wetenschappelijke basis aan te geven, moet je ruimte geven
aan crazy things, zoals dat bijvoorbeeld op het
Amerikaanse instituut MIT wél gebeurt.
Wat me ook is opgevallen in Nederland is dat
onderzoekers tamelijk individueel werken,
waardoor de kracht die samenwerking op kan
leveren blijft liggen. Ook zijn Nederlandse
studenten nogal snel geneigd het onderwijs
te accepteren zoals het is. In Amerika wordt
discussie en een kritische participatie tijdens
colleges actief aangemoedigd. Studenten eisen
van zichzelf en van elkaar dat ze meedoen. De
verantwoordelijkheid daarvoor ligt er veel hoger dan hier. In dat opzicht moet de studiecultuur in Nederland nog wel veranderen.’
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uitval niet erg groot is.
Nederlandse studenten zijn veel minder hiërarchisch ingesteld dan studenten in Turkije. In
Nederland noemen studenten je vaak gewoon
bij de voornaam. Of je nu docent, hoofddocent of hoogleraar bent. Ook vragen stellen
tijdens college of in een werkgroep is in Nederland echt anders. Studenten zijn hier erg
vlot in het stellen van vragen. In Turkije wordt
er van je verwacht dat je eerst nadenkt voor je
een vraag stelt en dat moet dan ook echt een
goede vraag zijn. Dus worden er in Turkije veel
minder vragen gesteld tijdens colleges dan in
Nederland. In Turkije moet je op je woorden
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passen en eerst nadenken hoe je iets op een
aardige en discrete manier kan zeggen of kan
vragen. Dat hoeft in Nederland niet. Ik vind
dat dit tot heel effectieve communicatie leidt.
Ik weet niet hoe lang ik nog in Nederland
blijf, maar tot nu toe vind ik het erg leuk hier.
Ik woon in Den Haag, werkte in Rotterdam
en nu in Amsterdam. In vergelijking tot het
drukke leven in een metropool als Istanbul is
het in Nederland veel rustiger. En de directe,
effectieve manier van communiceren zonder
dat je rekening hoeft te houden met dubbele betekenissen van wat er wordt gezegd,
spreekt mij erg aan.’ yyy
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Lunchen met...

Casual
naar binnen geflirt
De ‘bubbel’ in het AUC kan verstikkend zijn, daarom knijpt Aqsa Hussain er regelmatig
even tussenuit. Want ze wil veel van de stad zien. ‘Mijn ouders zagen het niet zitten
dat ik alleen ging reizen.’ tekst en foto’s – Daniël Rommens
Aqsa Hussain (21)
Liberal Arts & Sciences
Amsterdam University College, vrijdag 9 januari 12.00-12.30 uur

H

et restaurant van het Amsterdam University College (AUC)
is leeg. De meeste studenten
volgen maar één vak in januari en
hebben dus niet echt pauzes tussen colleges
door, want er is steeds maar één college.
Aqsa Hussain (21) uit Londen neemt een kop
tomatensoep. ‘Hij is pas na een aantal minuten op eetbare temperatuur.’
‘Mijn vader zei vroeger tegen me dat ik echt
niet naar de hoofdstad van wiet en prostitutie
op reis mocht. En nu studeer ik hier!’ vertelt
Aqsa. ‘Ik ga er veel op uit en ik probeer veel
van de stad te zien; de bubbel uit. AUC-studenten noemen hun campus “de bubbel”. We
studeren, werken, eten en doen zo ongeveer
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alles met elkaar. Sommige studenten vinden
dat verstikkend. Ik heb daar niet zo’n last van,
maar ik knijp er dus ook regelmatig tussenuit.’
Aqsa probeert een hapje van haar soep. Te
heet nog. Als voorzitter van de studentenraad
heeft ze het druk. ‘Ik heb een vol schema met
studieactiviteiten en dan nog mijn werk voor
de raad. Het is balanceren, maar daarvoor
heb ik mijn agenda.’ Balanceren is het ook af
en toe in het werken met het management
van het AUC. ‘Hoewel wij als studentenvertegenwoordigers veel betrokken worden bij
besluitvorming op het college, blijft het een
politiek spelletje. De leiding hier heeft te
maken met beleid van zowel de UvA als de
VU. We zitten hier in een soort spagaat tussen
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de twee universiteiten, wat het af en toe lastig
maakt om besluiten specifiek op het AUC toe
te spitsen.’
Tijdens vergaderingen slaat dan ook weleens
de vlam in de pan. ‘Dan bel ik mijn vader op.
Hij heeft jarenlang in managementfuncties gewerkt, dus hij kan me goed advies geven.’ Met
haar moeder spreekt Aqsa vooral over ‘family
drama’. Aqsa’s voorouders komen oorspronkelijk uit Pakistan. Heeft ze weleens last van
vooroordelen door haar naam en uiterlijk?
‘Het is een lastige periode voor de islam. Ik
heb nog nooit meegemaakt dat ik om mijn
naam of uiterlijk ben gediscrimineerd, behalve
op een vliegveld in de Verenigde Staten. Daar
werd ik apart genomen om helemaal gecontroleerd te worden. Een random check zeiden
ze. Yeah right, random my ass! Een hoop
mensen voelen zich snel beledigd. Het feit dat
jij mij nu vragen over de islam stelt omdat mijn
achternaam Hussain is, deert me niet.’ Overal

moet over gepraat kunnen worden, vindt Aqsa.
‘Vooral vragen stellen is belangrijk. Het is de
enige manier om te leren.’
Terwijl de soep is afgekoeld vertelt Aqsa dat
ze per toeval op het AUC terecht is gekomen. ‘Ik had een gap year en ik leefde bij de
dag. Ik deed een hoop liefdadigheidswerk
en ik was niet echt mijn toekomst aan het
plannen. Ik wist wel dat ik een liberal arts-
programma wilde volgen. In de VS zijn die
veel te duur, dus keek ik naar university colleges in Europa. Ik zag het AUC en toen heb

ik me halsoverkop aangemeld.’
‘Zo heb ik me op meerdere plekken een beetje
casual naar binnen geflirt,’ zegt Aqsa. In oktober ging ze een week naar Tunesië om achter
de verhalen te komen van de Arabische Lente.

‘We zitten hier in een
spagaat tussen twee
universiteiten’

dat ze alleen ging reizen. ‘Het heeft me een
hoop moeite gekost om ze te overtuigen dat
ik écht op reis moest. Om ze te overtuigen
heb ik presentaties gegeven, essays voor ze
geschreven en zelfs het telefoonnummer van
de Britse ambassade in verschillende landen
uit mijn hoofd geleerd!’ De laatste lepels soep
gaan naar binnen: ‘Eigenlijk ben ik blij dat je
langskwam. Daardoor kon ik mijn soep in één
keer opeten.’ yyy

‘Ik heb twintig minuten staan kletsen met
iemand van het ministerie van Defensie en
toen zat ik even later op het ministerie!’ Ook
praatte Aqsa zich naar binnen bij de adviseur
van voormalig dictator Ben Ali. ‘Ik vond het
gewoon heel interessant om te weten wat hun
verhalen waren.’
Hoewel ze vrij liberaal is opgevoed, zagen haar
ouders het in eerste instantie niet zo zitten
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Passie

(ingezonden mededeling)

DIT WAS ASVA IN...

eTramping
AGNESS WALEWINDER (26, masterstudent New Media & Digital Culture
aan de UvA) reist ‘als een zwerver’ de
wereld rond en blogt hierover.
‘Op ons blog eTramping.com beschrijf ik
samen met mijn beste vriend Cez hoe je
met heel weinig geld – minder dan 25 dollar
per dag – kunt reizen. Al van jongs af aan
droom ik ervan de wereld over te trekken.
Ik groeide op in een arme familie, maar
was desondanks vastbesloten mijn droom
waar te maken. Samen met Cez ben ik in
na het behalen van mijn bachelor in 2011
als vagebond gaan reizen. Ik beleefde een
geweldige tijd. Deze manier van reizen is
heel avontuurlijk en je ontmoet fantastische mensen. In Cambodja zat ik bijvoorbeeld een keer zonder geld in een café. De
eigenaar wilde zijn café graag onder de aandacht brengen en heeft mij toen in dienst
genomen om een website op te zetten en
het café via sociale media te promoten. Dat
was een van de beste ervaringen die ik op
mijn reizen heb gehad.
Natuurlijk zijn er ook vervelende dingen
gebeurd. Ik ben in China bijvoorbeeld een
keer door een spin gebeten en moest toen
naar het ziekenhuis. Dat was een angstig
moment, maar zelfs toen heb niet overwogen te stoppen met reizen. Ook heb ik weinig last van heimwee. Onderweg mis ik mijn
familie weleens, maar eenmaal aangekomen
is dat gevoel meteen weer verdwenen.
Nu ik in Amsterdam studeer, ben ik voor
het eerst sinds 2011 een tijdlang op dezelfde
plek. Ik reis noodgedwongen alleen dagjes
binnen Nederland of België. Maar als ik
deze zomer ben afgestudeerd, ga ik minstens een maand naar Zuid-Amerika. Verder
heb ik een hele lange lijst van plekken waar
ik nog heen wil, onder andere omdat er
mensen wonen die ik via mijn blog heb ontmoet. Ik denk dat ik me in de toekomst wel
ergens ga settelen, maar voorlopig ben ik
nog lang niet uitgereisd.’ yyy Yannick Fritschy

ONZE GOEDE VOORNEMENS VOOR 2015

Illustratie: Irene Buur

Ook in 2015 gaat ASVA zich inzetten voor goed onderwijs,
regelen we betaalbare kamers en voorzien we heel studerend
Amsterdam van een ﬁets. Ook actief worden in het studentenleven? Check www.asva.nl.

Agnes is vanaf februari international blogger op Folia Web

NR.16
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Vangnet voor
de ontheemde student
Een lamp verwisselen, onderhandelen met de bank, vereenzaming tegengaan: Residence Assistants
hebben soms hun handen vol aan de internationale studenten onder hun hoede. ‘Eén jongen was
totaal stoned van de trap gevallen’. tekst – Bob van Toor / foto’s – Facebook

D

e avond valt over de statige gebouwen van de voormalige Zeevaartschool aan de Prins Hendrikkade.
Onder de oude, houten balken
zit Marten Reinstra te werken aan de laatste
deadlines van het eerste semester. Telefoon
op tafel, kop thee erbij. Hij woont behoorlijk
luxueus voor een student: zijn studio in een
oud leslokaal voor matrozen is voorzien van
eigen keuken, badkamer en zelfs een logeerkamertje boven de kleine hal. Hij woont er gratis.
Mooi geregeld, al gaat voor niets natuurlijk de
zon op. In ruil voor comfortabel wonen is de
23-jarige student sociale geografie vanavond
aan het werk: als Residence Assistant (RA) is
hij verantwoordelijk voor de pakweg honderdvijfentwintig internationale studenten in het
gebouw. In theorie kan elk moment de telefoon
gaan, en moet hij uitrukken. Een kapotte douche repareren, een praatje maken met een rap
vereenzamende studiebol, luidruchtige dronkenlappen uiteendrijven als de common room
moet sluiten. Maar de praktijk blijkt een stuk
minder enerverend: Marten werkt zijn deadlines af, de telefoon blijft onaangeroerd. ‘Het
valt wel mee hoe spannend zo’n avond is, hoor,’
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lacht hij. ‘Ik heb vandaag een jongen geholpen
met zijn internetaansluiting, heel simpel. En die
telefoon gaat tegenwoordig nauwelijks meer:
iedereen met een probleem stuurt een mailtje.’
Waterpomptang
De UvA en de HvA brengen hun Erasmus- en
andere uitwisselingsstudenten onder in negen
locaties – van de Houthavens in West tot in
Zuidoost – bestierd door zo’n vijfentwintig
RA’s. Iedereen is welkom om te solliciteren op
de regelmatig verschijnende vacatures, maar

‘In andere culturen zeggen
mensen niet snel hoe het
echt met ze gaat’
het eisenpakket is fiks: behalve ‘een luisterend
oor en een helpende hand’ moet de RA hulp
bieden bij calamiteiten, het gebouw beheren
in naam van mede-opdrachtgever De Key
en studenten doorverwijzen naar instanties
en reparateurs als de eigen waterpomptang
geen uitkomst biedt. De RA’s zijn bovendien
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verantwoordelijk voor sociale activiteiten met
de bewoners en voor hun psychische welzijn
in hun tijdelijke onderkomen. Dat laatste is
geen overbodige luxe voor studenten zonder
netwerk om op terug te vallen. Tijdelijk in het
buitenland studeren is voor elke student een
opwindende periode: of ze nu naar de stad
komen voor glansrijke cijfers of groezelige
nachtclubs, hun maanden zijn een aaneenschakeling van nieuwe ervaringen, uitdagingen en
obstakels. ‘Als het vermoeden bestaat dat het
met een student minder goed gaat, wordt dat
meestal door een docent gesignaleerd,’ vertelt
Dieke Folkeringa (23, student Child Development & Education en orthopedagogiek), vanuit
haar voor RA’s gereserveerde kamer met
uitzicht op bijna alle studentenkamers. ‘Soms
stuurt de thuisuniversiteit een bericht, waarop
geen antwoord meer komt. Dan krijgen we
van de UvA het verzoek om te checken of het
goed gaat met hem of haar.’ Ze wijst uit het
raam. ‘Kijk, je kan het zo aan de kamers zien:
is er licht aan, dan trek ik m’n sloffen aan en
ga ik eens langs bij zo’n student.’ Dieke heeft
nog geen huilende studenten voor haar deur
gehad. Maar dat betekent niet dat ze er niet

zijn, weet ze: ‘In veel andere culturen zeggen
mensen minder snel hoe het echt met ze gaat.
Nederlanders zijn in vergelijking erg straight
to the point als ze iets lastig vinden. Daarom
vergeten we nog wel eens dat buitenlanders
dat misschien niet meteen vertellen. Ik kom
bijvoorbeeld wel Amerikaanse meisjes tegen
die zeggen dat alles great en wonderful is,
terwijl ik weet dat ze op dat moment niet zo
lekker in hun vel zitten.’
Sinterklaas
Ook ernstiger zaken kunnen zomaar de kop
opsteken op een rustig avondje dienst als
Marten vanavond heeft, vertelt hij. Studiestress en eenzaamheid geven bij Nederlandse
studenten al vaak problemen; voor internatio
nals die de taal niet machtig zijn is die dreiging
helemaal groot. ‘Ik heb het zelf gelukkig niet
meegemaakt, maar je hoort wel verhalen van
collega’s over bijvoorbeeld zelfmoordpogingen.’ Trainingen en cursussen zijn dan ook een
regelmatig terugkomend onderdeel van de
RA-carrière: jaarlijks volgen ze bedrijfshulpverlening (bhv), ontruimingsoefeningen en
drugsvoorlichting van de Jellinek-kliniek.

Daarin steekt de verantwoordelijke RA soms
erg af bij de feestende internationals. ‘Soms
valt het wel op hoe weinig verantwoordelijkheidsgevoel er onder de studenten is’, vindt
Marten. ‘Vorig jaar is een Brits meisje uitgegaan terwijl alle kaarsen op haar kamer nog
brandden. Het brandalarm gaat hier elke week
wel eens af, maar nu was Dieke toch maar
gaan controleren. Toen niemand opendeed is
ze de sleutel gaan halen, toen stond de tafel
al in lichterlaaie. Ze gooide er een emmer
water over; de brandweer zei later dat ze geen
minuut later had moeten zijn.’ Gelukkig zijn er

‘Vorig jaar is een Brits
meisje uitgegaan terwijl
alle kaarsen op haar
kamer nog brandden’
ook veel leuke kanten aan het RA-schap. De
beste momenten, zeggen alle RA’s, zijn de sociale activiteiten die ze mogen organiseren met
een klein budget van de UvA: van Halloween-
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feestjes tot een potluck dinner voor de wat
stillere student. ‘Met Sinterklaas hebben we
iedereen dichtend op Facebook uitgenodigd
om z’n schoen te zetten op de gang,’ vertelt
Dieke. ‘’s Nachts gingen we met snoepzakjes
langs de kamers, en in alle schoenen zaten
worteltjes, briefjes en af en toe een biertje
voor de Sint. We kwamen afgeladen thuis.
Hier,’ ze haalt een briefje tevoorschijn, ‘What’s
up Klaas, Enjoy the beer. If there are any treats
left over from not enough shoes out, leave
some extra here.’
Party-pakket
Britten die houden van een feestje, Chinezen die hard studeren: blijken de culturele
stereotypen te kloppen? Dieke vindt van niet.
‘Ja, van Chinese studenten weet je dat ze vaak
hard werken, en vooral elkaar opzoeken. Met
dat soort dingen houden we rekening.’ Culturen die met elkaar zouden kunnen botsen worden niet aan elkaar opgedrongen, en oudere
internationals zitten bij elkaar, in de gebouwen
met meer stilteminnende buren.
Het enige stereotype dat klopt, vindt Marten, is dat internationals vooral op elkaar
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Op de
tong

lijken. ‘Eigenlijk zijn het een soort studerende
backpackers. Erasmus blijft toch een beetje
het party-pakket’. Die sfeer heeft Sanne van
Kempen (22, Nederlands), RA van een pand
aan de Prinsengracht, soms voor moeilijke
beslissingen gesteld. ‘Je weet dat het Nederlandse drugsbeleid voor een deel van de
studenten die hierheen komen meespeelt. Het
cliché klopt: de eerste avond, net uit het vliegtuig, zit minstens de helft van de studenten op
elkaars kamer schuchter vrienden te maken
met een jointje. Amerikaanse studenten zijn
bovendien gewend aan studentenhuisvesting
waar álles, ook drank, wordt afgepakt. Als ze
merken dat het hier losser is denken ze al snel
dat alles hier mag. Dat is soms lastige materie,
zeker als ze illegale dingen doen op feestjes of
in het openbaar, waardoor dat juridische grijze
gebied óns probleem wordt.’
‘In mijn eerste jaar, een week na mijn bhvcursus, moest ik een ambulance bellen toen
een jongen totaal stoned van de trap was
gevallen. Als er hardere drugs in het spel zijn,
wordt zoiets een stuk ingewikkelder. We weten
dat het gebeurt, en we hebben een training
van Jellinek over hoe we moeten handelen als
iemand out gaat, maar als we het aangeven
aan de autoriteiten werkt dat soms juist averechts. We gaan dan liever eerst een serieus
gesprek met de studenten aan waarin we ons
dilemma aan hen voorleggen voor we verdere
actie ondernemen.’
Voorbeeldfunctie
Een van de moeilijkste werkzaamheden van de
RA is het opbreken van feestjes: de avondklok
gaat steevast voor middernacht in. ‘Dan stuur je
ze weg uit de common room, maar gaan ze hier
op de binnenplaats verder,’ zegt Marten. ‘Dan
ben je nog minstens een halfuur bezig ze daar
weer vandaan te krijgen. In het begin feestte ik
nog wel mee, maar dat doe ik niet meer.’
‘Als je zelf alleen maar de lolbroek uithangt,
probeer je dan nog maar eens streng op te
stellen,’ zegt ook Dieke. ‘Je bouwt daarom
een ander soort vriendschap op dan met
Nederlanders: als puntje bij paaltje komt moet
ik toch hun feesten afbreken. Je hebt een
voorbeeldfunctie.’
De complexe positie van de RA’s ontgaat de
internationals niet. ‘Het zal niet gemakkelijk
zijn om te wonen in een gebouw vol studenten
van dezelfde leeftijd over wie je de baas moet
spelen,’ zegt de Vlaamse studente Tyche Beyens (20, Engelse literatuurwetenschappen).
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Yokiyo
Oudezijds Voorburgwal 67

H

et Oudekerksplein: vroeger vooral
geliefd bij hoerenlopers en toeristen, tegenwoordig ook walhalla
voor creatieven en andere hippe
vogels. Red Light Radio neemt er zijn show op,
Ultra de la Rue organiseert expo’s, Top Notch
houdt hier kantoor en tegenwoordig kun je aan
de overkant van het plein in strakke setting
Koreaans eten. Yokiyo is nu twee jaar open en
werd al snel stamrestaurant voor buurtgenoten.
Van buiten ziet het restaurant er wat suffig en
verstopt uit, maar als je eenmaal binnen bent
word je verrast door een roze bar en doorkijk
naar de open keuken. Bij Yokiyo (Koreaans
voor ‘kom hier!’, te gebruiken wanneer je een
ober wenkt) kun je kiezen uit een bestelling à
la carte, een menu van de chef of een doe-hetzelf-barbecue. Die laatste optie lijkt vooral populair bij groepjes vrienden (m), die wellustig
aan de ronde tafels vlees grillen.
Wij gaan voor à la carte en beginnen met ieder
een soju cocktail (€ 8,50): een mix van soju (een
‘We gingen een keer op kroegentocht met alle
RA’s, waarbij ze wel probeerden contact met
ons te leggen. Maar hoewel ze gezellig met ons
praatten, voelde het toch een beetje alsof er
een ouderlijk figuur naast je zit. Dat is jammer, vooral voor henzelf. Gek, om wel gratis
te wonen, maar niet echt van je huisgenoten
te genieten.’
Het is de paradox van hun positie: de RA’s
leven zeer intiem samen met internationale
studenten, maar echte vriendschappen sluiten
is onpraktisch en een relatie uit den boze. ‘Ik
heb gemerkt dat de studenten proberen er
voordeeltjes uit te halen als je met ze bevriend
raakt,’ zegt Marten. ‘Ze willen nét even wat
langer blijven hangen na sluitingstijd, of bellen
je plat om je gereedschap te lenen, wat je

Folia Magazine

vervolgens nooit meer terugziet. Ik stel me
daar nu op in, meer dan in de eerste paar
jaar. Toch blijft het ergens wel jammer. Ik ga
binnenkort voor mijn master naar China, maar
ik ken daar geen enkele Chinese uitwisselingsstudent. Verder dan een gesprek kwam het
hier nauwelijks.’
Het is al met al geen luizenbaan, besluit Marten. ‘Het is heel relaxed. Maar als je misgaat,
moet je daar wel stáán.’ Hun inzet kan in elk
geval op unanieme waardering rekenen in
de oude Zeevaartschool. ‘Ze kloppen regel
matig even aan,’ zegt de Duitse Stephanie (21,
Economics & Business). ‘En ze zijn allemaal
superaardig. Ze krijgen er een gratis kamer
voor terug, dus dat moeten ze ook wel zijn,’
zegt ze lachend. yyy

foto – Daniël Rommens

Koreaanse sterke drank), wodka en vlierbloesem. Op aanraden van de bediening delen we
daarna de kimchi jjigae: een ‘stoofschotel-soep’
van varkensvlees, kimchi en tofu. Goed pittig en
fingerlicking lekker. Dan delen we de orissam
(€ 8,50): perfect gegrilde eendenborst in een
wrap van little gem-sla, gepekelde peer en een
waanzinnig gember-dipsausje. Eenmaal op de
vleestoer delen we daarna de bulgogi (€ 23,50):
stukjes supermals gemarineerde rib-eye met
ingelegde groenten zoals aubergine, komkom-

mer en taugé. We sluiten af met twee klassieke
espresso-martini’s. De 88 euro’s die we moeten
afrekenen zijn niet gering, maar het bezoek
meer dan waard. yyy Meret Muntinga
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.

Kimchi

Soju

Oudekerksplein

Het traditionele Koreaanse gerecht kimchi
bestaat uit gefermenteerde kool en groenten.
‘Kimchi’ wordt meestal
vertaald als ‘verzonken
groente’ en verwijst
naar de bereidingswijze: de groente wordt
ingemaakt. Veel Koreanen hebben een aparte
kimchi-koelkast, speciaal om de kimchi onder
de juiste omstandigheden te kunnen bewaren
en het fermentatieproces niet te laten overslaan op andere producten. Wanneer Koreanen op de foto gaan, zeggen ze vaak ‘kimchi’,
zoals in het Engels ‘cheese’ wordt gebruikt.

Soju is een Koreaanse
gedistilleerde drank, die
meestal gemaakt wordt
van rijst. Aanvulling
maar ook hoofdingrediënten zijn vaak tarwe,
zoete aardappel, gerst
en maniokwortel. Het alcoholpercentage
varieert van 20 tot 45 procent. Soju wordt
vaak gedronken in combinatie met anju:
Koreaanse aperitiefhapjes. Een voorbeeld
van zo’n hapje is gedroogde octopus met gochujang (rodepeperpasta), fruit en pinda’s.
In Zuid-Korea is het bestellen van anju vaak
verplicht als je iets wil drinken.

Het Oudekerksplein
ligt in het hart van de
Wallen. Hier staat het
oudste gebouw van Amsterdam: de veertiendeeeuwse Oude Kerk.
Rondom lag oorspronkelijk het kerkhof van de Oude Kerk. In 1655
werd die begraafplaats geruimd en ontstond het huidige plein. Op dit plein staat
sinds 2007 Belle: een bronzen beeld ter ere
van de prostituees die al eeuwen in deze
buurt werken. De documentaire Rondom
het Oudekerksplein (1968) is een portret van
de rosse buurt in de jaren zestig.
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Opinie
Maak van studenten
wereldburgers
Het onderwijssysteem is etnocentrisch en onthoudt studenten
daarmee belangrijke kennis en tools om zich te redden in de
huidige wereldeconomie, stelt Signe Hawley. illustratie Marc Kolle

O

nderwijs kent een lange traditie
in het bevoordelen van dominante bevolkingsgroepen –
gewoonlijk ten koste van andere.
In de Verenigde Staten, waar ik vandaan kom,
is onderwijsongelijkheid al jaren onderwerp
van felle discussie. Ondanks het bewustzijn
daarover heb ik, een blanke academica, mijn
toegang tot en deelname aan het onderwijssysteem altijd als een vanzelfsprekendheid
beschouwd. Tot ik verhuisde naar het buitenland, naar Amsterdam.
Voor ik hierheen verhuisde, kende ik alleen het
Amerikaanse onderwijssysteem. De keuze om

Studenten wordt niet
geleerd kritisch na te
denken
aan de UvA te studeren was met name ingegeven door mijn interesse in internationaal en
vergelijkend pedagogisch- en onderwijsbeleid.
Ik koos voor een gerenommeerd masterprogramma waar ik interculturele onderwijservaring op zou doen en waar ik les zou krijgen van
internationaal ervaren docenten. En hoewel
dat zeker zo was, vroeg ik me toch af wat de
term ‘internationaal onderwijs’ nu precies betekent. Dus ben ik me gaan verdiepen in verschillende onderwijsprogramma’s, -beleid en
-gewoontes. Terwijl ik mijn kennis over officiële
curricula op deze manier vergrootte, kwam ik
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in de VS, ons niet opleidt om actief te kunnen
deelnemen aan de wereldeconomie. Onderwerpen als internationaal recht, mensenrechten en
burgerschap staan vaak niet centraal in het curriculum. Bovendien biedt traditioneel onderwijs
vaak een eendimensionaal perspectief, zodat
bepaalde sleutelontdekkingen en -perspectieven buiten beeld blijven. Ook al hebben onderwijshervormingen hier door de invoering van
lessen over burgerschap en interculturele vakken iets aan veranderd, nog steeds ontbrak het
aan de volledige integratie van een multidimensionaal perspectief. Mijn ervaring is dat onderwijsinstellingen voor hun financiering afhankelijk
zijn van beurzen en subsidies, professoren vaak
gefocust zijn op hun eigen onderzoek en dat
aan studenten niet geleerd wordt kritisch na te
denken. Zo missen zij internationale ervaring en
internationaal bewustzijn.
Om dit aan te pakken zou men voortdurend
internationale en lokale trends aan het onderwijscurriculum moeten blijven toevoegen, om
zo wereldwijde vraagstukken en veranderingen
zichtbaar te maken én te stimuleren. Het betrekken van studenten bij het internationale debat
over onderwijs zal ze helpen hun eigen perspectieven en inzichten kritisch onder de loep te nemen en op meerdere niveaus te bekijken; lokaal,
nationaal en internationaal. Het bewustzijn over
hun eigen perspectief zal erdoor toenemen.
Een van de opvallendste trends in onze tijd is
de geavanceerde technologie die de zichtbaarheid en invloed van andere culturen in de
onze vergroot. Als studenten willen slagen in
het leven hebben zij meer nodig dan grondige
kennis van een specifiek domein als psycho-

kan is het vak Cross-cultural Perspectives
on Child Development and Education, door
studenten bedacht en georganiseerd. In dit
vak maken studenten kennis met de huidige
internationale debatten en praktijken op het
gebied van pedagogiek en onderwijskunde.
De focus daarbij ligt op intercultureel leren,
zowel tijdens de colleges als bij het veldwerk
in het buitenland. In eerdere jaren reisden de
studenten naar Gambia, dit jaar naar India. Het
vak stelt studenten in staat om zelf te ervaren
wat ze hebben geleerd in de collegezaal, doordat zij buitenlandse professionals uit hun eigen
vakgebied ontmoeten op de werkvloer.
Door studenten te leren hun kennis toe te passen en eigen ervaringen op te doen, leren zij
zichzelf te onderwijzen en te bouwen aan hun
kritisch denkvermogen. Daardoor kunnen ze
tijdens colleges actiever en dieper aan inhoudelijke discussies meedoen, en meer richting
geven aan hun eigen kennisontwikkeling.
Het is slechts een voorbeeld. Maar ik denk dat
een evenwichtig intercultureel onderwijsprogramma, met lokale én internationale trends
in het curriculum, studenten bij de les houdt
en de huidige etnocentrische praktijken zal
hervormen. Een internationale en interdisciplinaire benadering van onderwijs genereert
ontwikkelde, zelfverzekerde en actieve deelnemers aan de huidige pluralistische wereld
gemeenschap. yyy
Signe Hawley, MSc (Research) Child Development and
Education ’14
Dit artikel is vertaald uit het Engels door de redactie.

Om te slagen hebben
studenten meer nodig dan
grondige kennis over een
specifiek vakgebied

ook in aanraking met alternatieve, informele
(vaak niet-commerciële) onderwijsvormen. En
wat ik daar zag, botste vaak met wat ik geleerd

Folia Magazine

had in de formele onderwijssector.
Ik kwam tot de conclusie dat het formele onderwijssysteem, zowel dat in Nederland als dat

logie, pedagogiek of rechtsgeleerdheid – zij
moeten die vakkennis kunnen combineren
met een breed perspectief op de wereld. Hoe
krijgen we dat voor elkaar?
Aan de UvA worden verschillende vakken aangeboden die een internationale of
interculturele focus hebben. Alleen zijn het
maar een paar vakken per studierichting, en
hebben ze vaak een etnocentrische blik op
de wereld. Een voorbeeld van hoe het anders
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Aynan

Internationaal moeras
Ik woon tien jaar in het centrum van Amsterdam,
aan een van de vier grote grachten – ooit door de
schrijver Albert Camus als een hels web omschreven. En geef hem eens ongelijk. Het is er druk;
niet gezellig druk. In de kerstvakantie liep ik in de
Haarlemmerstraat tegen iemands rug op. Ik excuseerde mij tegenover een persoon die scheelzag
van de nederwiet. Hij stond in de rij voor een
coffeeshop; nog een jwan.
Er is ook veel gedoe. Niet het lawaai dat Harry
Mulisch bedoelde, toen hij over het Leidseplein
sprak. Dat is gezonde rumoer, dat creëert.
Ook is het een dure buurt. Drie slokken koffie
kosten al snel 3 euro, net als een broodje haring
van de Volendammer. Je baard bijpunten is vanaf
vijftig euro. En gebruikte kleding (vintage, of zo) is
duurder dan nieuwehands.
Het stadscentrum claimt museale allure, maar is
verworden tot een pretpark, dat alsmaar verder
wegzakt in het succes van iamsterdam. Dat de
stadsslogan een egoïstische is, blijkt vaak, want
de service is dikwijls waardeloos. Succes maakt
gemakzuchtig én onbeschoft.
Wat ik er nog doe? Ik zit muurvast. Mijn salaris
kan niet op tegen dat van hen die een woning
zonder bezichtiging kopen.
Voor een groot deel leef ik in andere stadsdelen.
Daar is het betaalbaarder en is men aardiger. Mijn
baard laat ik in Oost scheren. Kost een tientje.
Neus, wenkbrauw en oor worden niet vergeten.
Op de hoek van de Wibautstraat lunch ik vegetarische snert met komijn (twee euro) of soep met
koriander (twee vijftig), brood inbegrepen. Mijn
vis koop ik in Bos en Lommer. Daar kost een halve
kilo ansjovis twee euro. In Noord vier ik feest en
kost een coupe wijn de helft van in de stad.
’s Avonds keer ik terug naar het centrum, dat voor
mij allang niet meer het middelpunt is van deze
stad. yyy Asis Aynan
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Academisch Afrika
Afrika staat in toenemende belangstelling van onderzoekers en onderwijsinstellingen. Waren het
voorheen vooral medici en antropologen die er hun research kwamen doen, steeds meer disciplines
hebben het continent ontdekt. Maar er is nog veel meer potentie, zeggen ingewijden. tekst – Daniël Rommens

A

frika zit in de lift, en onder dat
motto richt de westerse wereld
haar pijlen op het continent dat
voorheen vooral werd beschouwd
als een hulpbehoevend werelddeel, geplaagd
door armoede, honger en oorlog. Ook vanuit
de academische hoek is de interesse in Afrika
steeds groter geworden. Waren het voorheen
vooral aidsonderzoekers en antropologen
die het continent als werkterrein beschouwden, nu buitelen de verschillende disciplines
over elkaar heen om Afrika aan te doen voor
hun studies. De UvA opende het huidige
collegejaar zelfs met Afrika als thema. Met
de publicatie The UvA and Africa: progress
through partnership en met toespraken tijdens
de jaaropening wilde de UvA laten zien dat de
universiteit en Afrika al goed samenwerken en
van plan zijn om die lijn verder door te trekken. Eerder stond de jaaropening bijvoorbeeld
in het teken van de samenwerking binnen

AFRICAN STUDIES
CENTRE LEIDEN
Het African Studies Centre (ASC) in
Leiden is een nationaal instituut met
een wetenschappelijke raad, waar
twee UvA-wetenschappers in zitten.
Het ASC is een kennishub die door
middel van projecten samenwerkt
met de UvA. Het instituut werd geïnaugureerd in 1958. Professor Ton
Dietz is de directeur van het ASC.
In het huidige collegejaar biedt het
ASC in samenwerking met de UvA de
module And Now Africa aan, waarin
academici en mensen uit de praktijk
met elkaar in debat gaan over een
evenwichtige beeldvorming over het
Afrikaanse continent.
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Europa en met China. Nu was het volgens de
universiteit de beurt aan het Afrikaanse continent. Samenwerken met Afrika is populair,
maar het is niet nieuw.
Wankelend beeld
De samenwerking tussen de Nederlandse
en Afrikaanse universiteiten nam in de jaren
zestig en zeventig een vlucht, toen Afrikaanse landen op grote schaal onafhankelijk
werden. Ton Dietz, directeur van het Africa
Studies Centre (ASC) in Leiden, was in die
tijd als onderzoeker werkzaam bij de UvA
en zette een heel nieuwe milieufaculteit op
in Kenya. ‘Veel Afrikaanse landen maakten
in de eerste tien jaar na de onafhankelijkheid een mooie economische ontwikkeling
door,’ vertelt Dietz. Later in de jaren zeventig
begon de economische groei te stagneren en
werd het continent geteisterd door een heel
scala aan problemen. Langdurige droogte in
grote delen van Oost-Afrika, hongersnood,
politiek gekonkel en grootschalige corruptie
maakten een einde aan de voorspoed van de
tien jaar ervoor.
De beeldvorming over Afrika kantelde, waardoor ook de aard van academische samenwerking met universiteiten op het continent
veranderde. Universiteiten, waaronder ook
de UvA, richtten zich vooral op capaciteitsontwikkeling, bijvoorbeeld in de medische
zorg. Tegelijkertijd veranderde de verhouding
tussen Afrika en het Westen in eenrichtingsverkeer van ontwikkelingshulp in de vorm
van goederen. Afrika werd in de beeldvorming steeds meer een afhankelijk continent
dat het zonder de helpende hand van het
Westen nooit zou redden.
Meer dan medisch
Sinds een jaar of tien is dat beeld langzaam
maar zeker weer aan het veranderen, onder
andere doordat een nieuwe generatie Afrika-
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nen langzaam de controle over het continent
begint over te nemen. De economie trekt aan
en er is in veel landen sprake van een groeiende, mondige middenklasse. Veel Afrikanen
die naar het Westen verhuisden om zich daar
te scholen, keerden terug naar hun land van
herkomst om er te werken aan een betere
toekomst voor Afrika. Ook de UvA heeft veel
Afrikaanse alumni die nu weer wonen waar ze
geboren zijn.
De UvA heeft zich in de loop der jaren
vooral geprofileerd op medisch onderzoek
in Afrika. Ook in de dit jaar verschenen publicatie voert het medisch onderzoek de boventoon. Aangevoerd door hoogleraar Joep
Lange, directeur van het Amsterdam Institute for Global Health and Development. Voor
zijn overlijden tijdens de tragische ramp met
vlucht MH17, was de aidsexpert een van de
drijvende krachten achter de publicatie

PROGRESS THROUGH
PARTNERSHIP
Deze publicatie werd aan het begin
van het academisch jaar 2014-2015
uitgebracht door de UvA. Verschillende wetenschappers en studenten
van de UvA en Afrikaanse universiteiten droegen bij aan het boek,
waarin de samenwerking tussen de
UvA en Afrika wordt uitgelicht. Joep
Lange, hoogleraar infectieziekten en
directeur van het Amsterdam Institute for Global Health and Develop
ment, was een van de drijvende
krachten achter de publicatie. Het
boek verscheen pas na de vliegramp
met de MH17, waarin hij met zijn levenspartner en collega Jaqueline van
Tongeren omkwam.
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Leg in maximaal 500 woorden uit waarom jouw reis
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avonturierszin en originaliteit.
De beste kandidaten mogen hun voorstel toelichten in
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Bij ons leer je de wereld kennen

Alumni
Het partnerschap met onderzoekers en
universiteiten in Afrika, waar de UvA naar
verwees in de jaaropening, zou zich volgens
Ton Dietz moeten richten op het netwerk aan
alumni dat in Afrika voor het oprapen ligt.

betaal slechts € 10 met de sprintpas van de stadsschouwburg | ssba.nl

De VPRO roept jonge schrijvers en journalisten (tot 33
jaar) op een reisplan in te dienen voor de derde editie
van de VPRO Bagagedrager.

Masterdag
6 februari

The UvA and Africa. In mindere mate werd
daarin ook aandacht besteed aan sociaal
onderzoek gericht op internationale ontwikkeling. ‘Er had daarover veel meer gezegd
kunnen worden,’ vindt Ton Dietz. De mate
waarin het medisch onderzoek werd uitgelicht stond volgens hem niet in verhouding
tot de veelheid aan onderzoek die op sociaal
vlak plaatsvindt in Afrika. Tijdens de jaaropening vroeg een aanwezige zich schamperend
af of ‘Afrikaans onderzoek misschien vooral
bestond uit medisch-economisch onderzoek’. Ten tijde van het verschijnen van de
UvA-publicatie liepen er in 22 Afrikaanse
landen onderzoeksprojecten.

‘Veel academici in Afrika zijn verbaasd dat
Nederlandse universiteiten weinig doen met
hun alumni-relaties op het continent,’ weet
Dietz. De oud-studenten willen volgens hem
graag iets terugdoen voor de opleiding die
ze hebben genoten, maar vooralsnog lijken
Nederlandse kennisinstellingen niet optimaal
gebruik te maken van de kans om dit netwerk
in te zetten.
Een van de verwijten die het Westen vaak
krijgt is dat er vooral óver Afrika gepraat wordt
en weinig met Afrikanen zelf. De jaaropening
van de UvA vormde daarop geen uitzondering.
Kennelijk was het niet gelukt om ook maar één
spreker afkomstig uit het continent te vinden
– terwijl er in het lopend studiejaar aan de
UvA zeventien medewerkers en vijfendertig

studenten uit Afrika verbonden zijn. Dat stelde
politicologiestudent Kiza Magendane, afkomstig uit Congo, teleur. ‘De UvA ontneemt Afrika
zijn stem,’ betoogde hij in een opinieartikel in
Folia Magazine na de jaaropening. Ook Ton
Dietz kan moeilijk begrijpen waarom de UvA
geen Afrikaanse sprekers kon vinden. ‘Overal
waar mogelijk moet je als universiteit gebruik
maken van de mogelijkheden van Afrikaanse
gemeenschappen in Nederland.’
Ebola
De beeldvorming over Afrika liep in 2014 een
flinke deuk op, onder andere door de omvangrijke uitbraak van het ebolavirus. Het CvB van
de HvA besloot afgelopen november om studiegerelateerde reizen naar Afrika alleen nog
bij hoge uitzondering toe te staan. Het kwam
de hogeschool op zowel hoongelach als zware
kritiek te staan. Hetzelfde College van Bestuur

‘Er is een positieve
ontwikkeling,
maar het is niet alleen
maar juich, juich’
nam voor de UvA geen dergelijk besluit. Terwijl
de HvA verweten werd een heel continent
over één kam te scheren, handhaafde de UvA
haar beleid door alle afzonderlijke reisaanvragen kritisch te bekijken. Verstandig, vindt
Magendane. ‘Het was verwarrend dat het een
en hetzelfde CvB was dat twee verschillende
richtingen insloeg, maar ik ben blij dat aan de
UvA niet dezelfde fout werd gemaakt als aan
de hogeschool.’
Afrika is geen land, galmt regelmatig over
het internet. Het is de kritiek op het idee
dat Afrika als één geheel kan worden gezien,
zoals ogenschijnlijk gebeurde toen de HvA
alle reizen naar Afrika als een geheel meende
te moeten behandelen. Samenwerken met
Afrika, zoals de UvA het noemde in haar jaaropening, lijkt ook uit te gaan van een concept
waarin Afrika een entiteit is waarmee samen
te werken valt. In werkelijkheid bedoelt de
UvA waarschijnlijk dat er samengewerkt
wordt met verschillende partijen in verschillende landen in Afrika. Magendane denkt dat
het praktische overwegingen zijn. ‘De UvA
benoemt Afrika als zodanig waarschijnlijk om
het overzichtelijk te houden. De werkelijkheid
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is echter veel complexer.’ Alleen al het grote
verschil tussen de (Arabische) landen boven
de Sahara en de landen eronder maakt dat
het nauwelijks mogelijk is om de veelzijdigheid
van het continent in dat ene woord ‘Afrika’
samen te vatten.
Hype
Toch waarderen zowel Magendane als Dietz
het initiatief van de UvA om Afrika in de
spotlight te zetten. Magendane: ‘De aandacht
voor Afrika is onvermijdelijk. Het is een hype
om positief over Afrika te praten. Iedereen
constateert dat Afrika potentie heeft en de
studenten van de UvA verdienen het om
de Afrikaanse werkelijkheid te verkennen.’
Zij krijgen die kans in een nieuw opgezette
module die door de UvA in samenwerking met
het ASC wordt aangeboden, genaamd And
Now Africa. Het is daarbij de bedoeling dat
academici en mensen uit de praktijk die iets
met Afrika te maken hebben aan het woord
komen. ‘We willen tijdens deze module het
debat op gang brengen over de beeldvorming
rondom Afrika. Er is namelijk een positieve
ontwikkeling gaande in het continent, maar het
is niet alleen maar juich, juich. Een nieuwe generatie academici moet onder andere via deze
module op een reële manier gaan kijken naar
de kansen en de uitdagingen die in Afrika liggen. Het gaat om evenwichtige beeldvorming,’
vertelt Dietz, die als professor aan de module
verbonden is.
Om de samenwerking met Afrika te bevorderen moeten Nederlandse universiteiten
volgens Dietz vooral ook goed met elkaar
samenwerken. Hij zegt dat het zinloos is voor
universiteiten om op eigen houtje allerlei
nieuwe contacten te leggen. Er bestaan al
heel veel relaties. Vervolgens is het aan de
universiteiten om contact te zoeken met de
beste mensen en instellingen om daar samenwerkingsverbanden mee aan te gaan op basis
van ‘absolute gelijkwaardigheid’. De tijd van
capaciteitsontwikkeling is voorbij. yyy
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in een gesprek nog behoorlijk wat verwarring
opleveren. Het gemiddelde spraakvolume
verschilt bijvoorbeeld per land. ‘Nederlanders
praten vrij zacht, maar wel harder dan Scandinaviërs of Aziaten,’ zegt Schroevers. ‘Daarnaast zijn Zuid-Europeanen eerder geneigd te
interrumperen, waar Aziaten en Finnen juist
vaker stiltes laten vallen. Voor ons betekent
stilte terugtrekking, voor hen is het een actief
onderdeel van het gesprek.’

Gelieve de docent
(niet) aan te kijken

Tijd
Tijd is geld. In Nederland zijn docenten behoorlijk punctueel. De les begint strak op tijd
en als iemand nog een vraag heeft terwijl de
lestijd voorbij is, dan mag die vraag via de mail.
‘Dat het rooster belangrijker is dan persoonlijk
contact, wordt in veel landen als onbeleefd
gezien,’ zegt Schroevers. ‘Ook op tijd komen is
vaak een probleem.’

Cultuurverschillen leiden vaak tot miscommunicatie tijdens college. Oogcontact maken met je docent
of vragen stellen: voor veel buitenlandse studenten is het een stuk minder vanzelfsprekend dan voor
ons. Sander Schroevers van de HvA doet onderzoek naar interculturele communicatie, en volgens hem
zijn de verschillen groter dan we denken. Vijf culturele misverstanden in de collegezaal. tekst – Yannick Fritschy /
illustraties – Idris van Heffen

Aankijken
Waar het in Nederland wordt gezien als een
teken van verlegenheid of desinteresse, is
het in andere culturen juist normaal om geen
oogcontact te maken met je gesprekspartner.
Schroevers ervoer dat zelf in Japan, waar hij
een tijdlang woonde. ‘Je had daar een zebrapad waar dagelijks duizenden mensen tegelijk
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oversteken. Op een of andere manier krijgen
ze dat voor elkaar zonder ook maar iemand
in de ogen te kijken,’ zegt hij. In Nederland
merkte Schroevers dat hij zich dit cultuuraspect zelf ook eigen had gemaakt. ‘Kort na
mijn terugkeer had ik een sollicitatiegesprek
voor mijn militaire dienst. Dat ging voor mijn
gevoel goed, maar achteraf vroegen ze me
wat me toch dwars zat, omdat ik de hele
tijd wegkeek.’
In de collegebanken kan het vermijden van
oogcontact tot soortgelijke misverstanden
leiden. Docenten kunnen bijvoorbeeld denken
dat een Aziatische student iets op zijn lever
heeft, als die geen oogcontact maakt. Anderzijds zijn er ook culturen waar mensen elkaar
juist meer in de ogen kijken, bijvoorbeeld in
mediterrane gebieden. In dat geval is het de
student die denkt dat de docent het oogcontact bewust vermijdt.

zo direct als bijvoorbeeld Duitsers, maar we
zeggen vrij makkelijk waar het op staat,’ zegt
Schroevers. Vragen stellen in college is voor
Nederlandse studenten dan ook meestal niet
zo’n probleem. Voor buitenlandse studenten,
met name Japanners en Koreanen, is dat vaak
een stuk moeilijker. ‘Door een vraag te stellen
geef je in die culturen aan dat de uitleg niet
duidelijk is. Het wordt dus gezien als impliciete
kritiek op de lesmethode,’ zegt Schroevers.
Niet alleen het stellen van vragen, maar ook
het geven van antwoorden tijdens college
wordt hierdoor bemoeilijkt. Schroevers: ‘Als
een student stil blijft na een vraag, denken
Nederlandse docenten dat de student het antwoord niet weet. In veel culturen komt zwijgen
echter voort uit angst om een fout te maken,
mede door de taalbarrière. Buitenlandse studenten snappen de stof vaak een stuk beter
dan wij denken.’

Durven praten
Nederlanders behoren tot de meest directe
volkeren ter wereld. ‘Weliswaar zijn we niet

Actieve stiltes
Ook als je dezelfde taal spreekt en elkaar
inhoudelijk begrijpt, kunnen cultuurverschillen
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Fraude
Ook over gevoelige zaken zoals plagiaat
en fraude kunnen culturele misverstanden
bestaan. In Nederland leren kinderen al op
de basisschool dat ze gevonden informatie in
eigen woorden moeten opschrijven. ‘In Azië is
het daarentegen heel gebruikelijk om teksten
letterlijk over te nemen,’ zegt Schroevers.
Een veel opmerkelijker poging tot fraude
vond plaats in 2013 aan de Britse University
of Bath. Een Chinese student probeerde
een leraar met 5000 pond om te kopen om
een voldoende voor zijn scriptie te krijgen.
Schroevers: ‘Dat klinkt als een incident, maar
uit Brits onderzoek blijkt dat uitwisselingsstudenten wel vaker omkooppogingen doen. Als
ze geen geld hebben, bieden ze soms zelfs hun
lichaam aan.’
Oplossingen
Schroevers denkt dat de problemen die
culturele misverstanden met zich meebrengen,
onderschat worden. ‘Het aantal buitenlandse
studenten neemt sterk toe, met name uit Azië.
De verschillen zijn vrij groot, waardoor de
misverstanden ook toenemen,’ zegt hij. ‘Uit onderzoek blijkt dat buitenlandse studenten de
eerste drie weken meestal goed doorkomen,
maar dat ze daarna een soort cultuurshock
ervaren. Pas aan het eind van het jaar hebben
ze zich weten aan te passen.’
Als oplossing stelt hij voor om buitenlandse
studenten intensiever te begeleiden. ‘Al vanaf
de luchthaven zou je ze in introductiegroepjes
moeten plaatsen. Niet alleen met andere bui-

tenlandse studenten, maar ook met Nederlandse studenten, docenten, medewerkers van
huisvestingsorganisaties en andere betrokkenen. Het zou ideaal zijn als die groepjes ook
een paar rolmodellen bevatten: buitenlandse
studenten uit eerdere lichtingen die succesvol
geïntegreerd zijn.’
Volgens Schroevers verdienen dus niet alleen
de buitenlandse studenten, maar ook de
binnenlandse docenten een cursus intercul-
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turele communicatie. ‘Docenten hoeven hun
lesmethodes niet aan te passen, maar het zou
helpen als ze meer inzicht hebben in andere
culturen, zodat ze de misverstanden beter
herkennen.’ Dat alles zal een hoop geld kosten,
maar Schroevers denkt dat die investering
zich terugverdient. ‘Buitenlandse studenten
halen een hoop geld binnen. Dan moet je ook
investeren in hun begeleiding, en ze meer dan
alleen een boekje meegeven.’ yyy
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Vloeiend steenkolenengels
Een internationale opleiding waar de beheersing van het Engels ondermaats is – de International
Business School doet er alles aan om het taalniveau van leerlingen op te krikken. Maar de studenten
zelf zien het probleem niet zo. tekst – Carlijn Schepers en Clara van de Wiel / foto’s -Carlijn Schepers

Z

e weten precies hoe het gaat. Eén
uur voor de deadline van een Engelstalige paper druppelen op de DLWO
(Digitale Leer- en Werkomgeving) de
eerste inzendingen binnen. Het gros arriveert
in de laatste minuten. Over het niveau van de
inzendingen hebben docent Business English
Lucas van Beeck en docent Thesis Research
Skills Amelia Román dan al lang geen illusies
meer. Dat wil zeggen: het taalniveau. ‘Je broek
zakt er werkelijk van af,’ zucht Román. ‘Ik denk
vaak: I’m sure your mother loves you, maar
hiermee ga je er niet komen.’

Vlotte babbel
Het is een terugkerende frustratie van docenten Van Beeck en Román; het Engels van vooral
de Nederlandse studenten op de International
Business School van de HvA laat veel te wensen over. En dat terwijl de afdeling juist het internationale paradepaardje van de hogeschool
is, waar je wordt opgeleid tot wereldwijze
zakenprofessional. Gain the fluency to pursue
your business dreams, vermeldt de site van de
opleiding. Maar vloeiend is het Engels van de
studenten na vier jaar zelden, als we de docenten mogen geloven. Eigenlijk, vindt Van Beeck,
zou de taal hier in de gangen constant gesproken moeten worden. Wishful thinking, weet hij,
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met twee derde Nederlandse studenten. ‘Maar
ook zij moeten zich realiseren dat hun Engels
er niet alleen tijdens de speciale taallessen toe
doet. Dat moet ook bij opdrachten voor andere
vakken piekfijn in orde zijn.’
Want, benadrukken Van Beeck en Román:
goede taalvaardigheid is van cruciaal belang
in het internationale zakenleven. En dan niet
de vlotte babbel waarmee veel Nederlandse

Vooral smartphones en
spellingcheckers zorgen
ervoor dat studenten nau
welijks meer naar hun tek
sten omkijken
studenten zich ervan afmaken. Román, die zelf
uit Amerika komt, ziet het bij haar studenten
constant. ‘Ze denken: Engels, dat kan ik al. En
ze kletsen er ook inderdaad heel aardig op los.
Maar veel Nederlanders begrijpen niet dat in
het internationale zakenleven juist formele en
correct gespelde taal ontzettend belangrijk
worden gevonden. Dan kun je nog zo charmant
zijn: je wordt gewoon niet serieus genomen.’
Onlangs organiseerden de twee The Great
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Dictation: een Engelstalig dictee om op
ludieke wijze aandacht voor het probleem te
vragen. Vooral smartphones en spellingcheckers zorgen er volgens de docenten voor dat
studenten nauwelijks meer naar hun teksten
omkijken. Román: ‘Ik lees zo vaak mails of
papers die rechtstreeks door Google Translate
zijn gehaald. Docenten begrijpen het toch wel,
lijken ze te denken.’ Van Beeck citeert schrijver Gerrit Komrij, die opmerkte dat Nederlanders hun taal gebruiken als een dweil om
vuile karweitjes mee op te knappen. ‘Dat doen
studenten hier met hun Engels ook.’
Wake-up call
De regels rond taalvaardigheid zijn op de IBS
inmiddels aangescherpt. Zitten er in een paper
te veel spelfouten, dan gaat die zonder pardon
terug naar de student. Ook was het dictee een
succes en toonden studenten en docenten
zich enthousiast over de nieuwe aandacht
voor spelling. ‘We hopen echt dat het voor studenten een wake-up call is,’ zegt Van Beeck.
‘Dat ze begrijpen: language is power. En ook
dat ze inzien hoe lastig de Engelse taal echt is.
Dat je pas als je die echt beheerst de subtiliteiten die in de zakenwereld nodig zijn kunt
inzetten. En dat je autocorrect of spellingchecker je daarbij dus niet gaat helpen.’ yyy

Rishiana Samadhan (22)

Kareem Sherif (26)

Isabelle Denton (20)

International Business & Languages

International Business & Languages

International Business & Languages

‘Ik vond mijn Engels wel goed, tot ik op deze
opleiding kwam. Dat was wel een reality check.
Business-Engels is echt moeilijker en formeler,
met woorden die je eerder niet gebruikte. Ik
merk ook het verschil tussen de internationale
studenten in mijn klas en de Nederlandse. Zij
komen bijvoorbeeld uit Rusland of Duitsland en
zijn het Engels spreken meer gewend.
Mijn eigen Engels zou ik kunnen verbeteren,
door BBC te kijken of Engelse boeken te lezen.
Maar daar kan ik me niet echt toe zetten.
Bovendien beheersen niet eens alle docenten
hier de taal perfect. Dat kan je horen aan hun
uitspraak of je merkt dat ze er onzeker over zijn.
Ook sturen ze soms mails vol fouten of zijn ze
woorden vergeten als ze voor de klas staan. Dan
schakelen ze over op het Nederlands. “Fuck” zei
een van hen laatst zelfs, toen dat weer gebeurde.
En wat echt grappig is: sommige docenten
hadden op het dictee meer fouten dan een aantal
studenten.’

‘Iedere Nederlander kan Engels. Door muziek,
tv en games. Dus ook mijn Engels is oké. En zo
belangrijk is de taal nou ook weer niet. Louis van
Gaal is daar een prachtig voorbeeld van. Hij kan
toch prima duidelijk maken wat hij wil zeggen?
Het Engels van mijn klasgenoten is soms
belabberd, erg grappig. Net nog zei iemand
‘turn in a paper’, in plaats van ‘hand in’. Ik
dacht: wil je je verslag aangeven bij de politie?
[Turning in a paper is overigens goed Engels,
red.] Maar who gives a fuck? Tenzij je een
hoge functie wil krijgen, denk ik dat goed
Engels niet nodig is. Laatst las ik een artikel
over een meeting met mensen van allerlei
nationaliteiten. Iedereen kon zich goed
verstaanbaar maken. Alleen de Brit begreep
niets van hun gebroken Engels.
Hoezo moet je alle woorden van een taal kennen
als je handen en voeten hebt? Je kan toch ook
dingen uitbeelden of omschrijven? Dat duurt
misschien wat langer, maar werkt even goed.’

‘Mijn vader komt uit Australië, dus ik ben
internationaal georiënteerd. Mijn Engels is
daardoor best wel goed. Het is ook een van de
redenen dat ik deze opleiding doe, waarbij je
drie vreemde talen krijgt. Ik vind Engels het
belangrijkst. Ik heb het nodig in deze studie,
maar ook als ik straks ga werken. Het is toch de
taal die de meeste mensen spreken.
Het taalniveau van mijn klasgenoten verschilt.
Sommigen hebben meer moeite met Engels
dan anderen, dat hoor je dan wel meteen.
Ook docenten gaan wel eens de mist in. Dan
switchen ze gewoon naar het Nederlands. Ik
kan me voorstellen dat dat frustrerend moet
zijn voor de internationale mensen in onze klas,
bijvoorbeeld uit Polen en Mexico. Zij zijn voor
de Nederlandse studenten trouwens fijn om mee
te oefenen, want met hen moet je wel Engels
praten. Maar ze praten niet per definitie beter
Engels dan de Nederlandse studenten hoor. Vaak
hoor je toch wel een zwaar accent.’

taught/thought
to/too
who’s/whose
bare/bear
despensible/dispensable
discrete/discreet
todays/today’s
dilemma’s/dilemmas
in a couple of year’s time/in a couple of years’
time
lose/loose

exhilarating/accelerating
access/excess
embarrassed met te weinig r-en en s-en
harassed daarentegen met een r te veel
accommodate met c’s en s’en te weinig
affected/effected
ambigueties ipv ambiguities
untidyness ipv untidiness
subtilties/subtitles ipv subtleties
stationary ipv stationery
fraud ipv fraught

Veelgemaakte fouten:
There/their/they’re
Than/then
Weather/whether
it’s/its
witch/which
hole/whole
plane/plain
counsel/council
fair/fare
lead/led
lie/lay
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Thirty signs around the city
form an abrupt reminder to
new arrivals: dangerous illegal
drugs are easily acquired in
Amsterdam’s streets. What do
the city’s international students
think about these warnings? An
inquiry into their mores, lore
and views on narcotics.
text – Bob van Toor / photo – Daniël Rommens

E

ach year, Dutch studies on drug use
show broadly the same trends: students and foreign visitors make up
two of the main drug-user groups.
International students tick both boxes, but
data on their behaviour is scarce. ‘Our response panels and surveys mostly target Dutch
natives,’ explains Ton Nabben, a criminologist
researching drug use at the UvA’s Bonger
Institute. ‘But in recent years, we’ve been wondering more and more about the consumption
of illegal substances within the international
crowd. Coming to Amsterdam for the weekend
and visiting a coffee shop is one thing, but what
happens if you want cocaine and you don’t
know where to get it but on the streets?’ There
are obvious difficulties in researching people
just passing through. ‘My guess is that international students get a good dose of experience
in the Amsterdam drug scene. They’re a group
that goes out a lot and likely behave the same
way the Dutch do under those circumstances.’
Anyone who has visited Amsterdam’s international student residences would agree that
some drugs are used: ‘The smell of marihuana
from certain rooms is pretty much a given’
says a Residence Assistant. But for the vast
majority of students, that’s about as wild as
their drug use gets; even if that’s not to say
there aren’t risks involved. ‘A friend spit blood
after eating space cake from this one coffee
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Keys to
the city

Flying
High
shop’, recounts Stephanie (21, economics &
business from Germany). ‘Even with legal stuff
it’s important to ask friends which shop has a
good reputation.’
When Stephanie announced her exchange
destination at home, the response was right
out of a cliché: ‘Everyone’s reaction was
“You’re probably going there just to take
drugs”. But the city turned out to be not nearly
as bad as its reputation dictates.’ Although
she would never use cocaine herself, the large
signs that appeared shortly after her arrival
made her feel safer, she says, if anything.
Not everyone agrees. For Anneliese Dempsey
(23), an American student at AUC, the signs
triggered an ‘embarrassed irritation’. ‘Embarrassment because that’s not what Amsterdam
is about! And irritation because it’s the tourists
spreading this stereotype. The fact that
tourists have died isn’t the city’s problem; it’s
the problem of people who come to the city
because of a reputation they subsequently
reinforce.’ Nevertheless, she admits she’s impressed with the city government ‘for actively
warning people, and not worrying about any
consequential hit to the tourist industry and
the city’s reputation.’
Amsterdam’s openness is in stark contrast with
the approach of many students’ home countries. ‘In Uganda, drugs are everywhere,’ says
Krishna (19, AUC), ‘but no one talks about it.
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It’s very conservative.’ As a new resident of the
Netherlands, Krishna was soon approached
by street dealers. ‘A car drove past, opened
a window and I was asked if I wanted to buy
cocaine. I just said no thank you.’
In fact, it seems that this is the answer the vast
majority of students would give, even those
amongst the substantial group that regularly
does dabble in less than legal substances. ‘I’ve
used pills, coke, and ketamine in Amsterdam’,
says a British former exchange student. ‘There
were various times I was offered to buy drugs
in Amsterdam; once, even when sat outside a
coffee shop at 4.30 pm, I was offered acid by
a random street dealer. I never did nor ever
would buy from them though.’
‘Many international students use hard drugs’,
says an Australian student nearing the end of
his semester here, ‘it’s a chance to get away
from the stigma on drugs at home and experience a more liberal climate.’ He uses ecstasy
from time to time when he goes out and has
no difficulty acquiring it, even though he is in
a foreign country. ‘Funnily enough I was given
a number to call my first week here. Then
you just text the guy, get into the car when he
comes by, and buy your pills.’
Like most of his peers, he quickly found a
relatively reputable dealer through another
international student. ‘I guess that’s the way
trusted channels get handed down within the

Niamh Richardson
(20, politics and history)
From: Dublin, Ireland

international student community.’ He recalls
that buying drugs through this network did
not feel threatening despite the warning signs
and horror stories in some media. ‘I’m more
careful than some of my friends about how
comfortable I feel about the person selling it
to me, and I knew this dealer through a friend
– though I’m not sure where he got it. People
get fucked if they buy stuff on the streets: you
wouldn’t buy a T-shirt if someone randomly offered it to you on a street corner, would you?’
The warning signs ‘demonstrate the way the
Dutch treat drug culture as a health issue
rather than a crime; and people who take
drugs, as adults’, the Australian student says.
Yet he feels the signs don’t necessarily apply

to him. ‘They apply to the dumb tourists that’ll
try to get their hands on anything they can get
when they’re here for the weekend. Students have at least six months in Amsterdam;
they’re not in a rush. And even if they wanted
to experiment, they’re probably less inclined
to do anything as rash as buying from street
dealers because they have other channels
open to them.’
‘And besides,’ he says, ‘cocaine just isn’t the
drug of choice amongst my friends. Mostly
because it’s too expensive: the cheapest will
cost you around 60 euros, whereas pills go for
4 to 5 euros. That’s why ketamine is making a
comeback: it’s cheap. We’re students after all.
It’s an easy choice.’ yyy
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Favourite haunt ‘Bar Mick on Spaarndammerstraat. It’s small and cosy, serves my favourite
Belgian beer Ciney, a great monkey pie and it
even has board games!’
Space to think ‘I absolutely hate studying
in university libraries as I find them stifling.
Instead, if I have an assignment due, I’ll head
to my local Bagels & Beans. I find it easier to
work with a bit of a buzz going on anyway’.
Great outdoors ‘Oosterpark is much smaller
and less well known than Vondelpark, and
much quieter. I like to cycle there and bring a
good book or a newspaper. It has some really
interesting sculptures like The Scream, placed
in memory of murdered film director Theo van
Gogh, and the National Slavery Monument.
Feels like home ‘In Ireland, the national drink
is tea and so I’m used to drinking about eight
cups a day. From what I saw on offer at supermarkets and cafés in Amsterdam, however, I’d
given up on the Dutch as drinkers of proper
breakfast tea like at home. But then I volunteered at the Rijksacademie Open Bar and
nearly every second person ordered proper
tea! It restored my faith in the Netherlands.’
Hidden treasure ‘The other night I thought
I’d cycle home to Houthavens via a different
route and ended up in the Westerdok area. I
couldn’t believe what I’d found! It was so cute,
with different islands, warehouses and old fisherman’s cottages all connected by the white
lifting bridges, including mini ones for pedestrians. It’s another world hidden between the
IJ and the railway line.’
Those crazy Dutchies ‘One day, whilst I waited for a bridge to lift, I took the time to observe the Dutch on their bikes. Then I noticed
the lady beside me transporting seven dogs:
two small ones in her basket, three white fluffy
ones in a trailer and two large dogs on a lead!
To maneuver through Amsterdam with a load
like that requires a level of skill a non-Dutchy
could probably never dream of.’
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Toehoorders
Hoorcollege Future of Food door Maarten Reesink, maandag 5 januari, 17.00 uur,

DONDERDAG 15/01

FoliaWeb

Science Park. tekst en foto’s – Carlijn Schepers
Aanwezigen 39
Knotjes 80 procent
Scrabblewoorden mediacracy, symbol-handles,
re-articulation

D

e studenten, vooral die van Future
Planet Studies, moeten er nog even
inkomen deze eerste maandag na de
kerstvakantie. Hier en daar worden
nieuwjaarswensen uitgewisseld, de feestdagen
besproken en een aantal komt te laat. Een van hen
sloopt zelfs per ongeluk de ijzeren bar van de deur.
‘Now we’ll be here ’til the middle of the night’, roept
een student quasiwanhopig.
Maarten Reesink begint zijn college met een aantal
disclaimers: ‘Jullie weten meer van voedsel dan ik’, en:
‘Ik richt me alleen op de wetenschappelijke kant’. Een
gewaarschuwd student telt voor twee. Het vak Future
of Food is een combinatie van theorie en praktijk. In
groepjes bedenken de studenten een project om de
voedselindustrie te verbeteren. Vorig jaar plakten ze
bijvoorbeeld stickers met de tekst ‘Is dit normaal?’ op
vlees uit de bio-industrie, maakten ze mensen bewust
van e-nummers en testten ze hoe lang je kunt overleven op kliekjes die anders worden weggegooid.
Reesink wrijft enthousiast in zijn handen. Vandaag
vertelt hij hoe de studenten het beste de aandacht
van de media kunnen trekken voor hun campagne,
door middel van framing, een target audience
en een duidelijk doel. Tony Chocolonely, Sea
Shepherd en Wakker Dier dienen als voorbeeld.
Ook internationale studenten zijn welkom bij het
vak. Zij moeten wel extra goed opletten om het
bij vlagen steenkolenengels te volgen. Reesink
heeft het zelf ook door: ‘I’m not gonna mow the
grass away from your feet as Louis van Gaal would
put it.’ En even later: ‘What is making a bridge
between… or is that typical Van Gaalian?’ De
studenten grinniken.
Tegen het einde van het college wordt op steeds
meer schermen gesurft naar social media en vakantieboeksites. Tot Reesink zegt dat hij een cadeau
mag weggeven. Wie wil, krijgt van de Partij voor de
Dieren het boek en de dvd Meat the truth.yyy
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12.00 uur: Aylin Kuryel – Cultural Analysis

Image Acts and Visual Communities: Everyday Nationa
lism in Contemporary Turkey. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Sahienshadebie Ramdas – Medische
antropologie

Perceptions and Treatment of Cutaneous Leishmaniasis
in Suriname. A Medical-Anthropological Perspective.
(Agnietenkapel)

VRIJDAG 16/01
10.00 uur: Eric Voorn – Geneeskunde

Joey Hodde (23)

Aerobic Exercise Capacity in Post-Polio Syndrome.
(Agnietenkapel)

Future Planet Studies

‘Colleges met Maarten Reesink
zijn altijd een feestje. Wat een
energie heeft die man! Als alle
docenten en studenten zo
enthousiast waren als hij, dan
was de UvA een mooiere plek.
Oké, soms richt hij zijn energie
een beetje verkeerd, dan gaat hij veel te lang in op een
makkelijk onderwerp. Zoals framing, dat is echt zijn ding,
maar daar hebben we vorig jaar al anderhalf uur college
over gehad.’

Emma Curvers
Folia-columnist Emma Curvers
(1985) heeft het kort geding
gewonnen dat haar vader onlangs vanwege haar autobiografische roman tegen haar
aanspande.

Precursors of Narrative Ability: An In-Depth Study of
Three Dutch Children. (Agnietenkapel)

DINSDAG 20/01

Mucorales between Food and Infection. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Charalampos Mamoulakis –
Geneeskunde

Docent van het Jaar
Wiskundig econoom Joris Marée
is verkozen tot UvA-Docent van
het Jaar 2014. Dit gebeurde
tijdens de viering van de 383e
dies natalis van de UvA. Marée
werkt bij de sectie wiskundige
economie & wiskunde. (Foto:
Monique Kooijmans)

The Position of Bipolar Technology in Transurethral Re
section of the Prostate for Benign Prostatic Obstruction:
An Evidence-Based Approach. (Agnietenkapel)

WOENSDAG 21/01
11.00 uur: Didi Sloothaak – Geneeskunde

Evolving Concepts in Staging and Treatment of Colorec
tal Cancer. (Aula)

12.00 uur: Mónica Sanz – Ontwikkelingsstudies

Micro- en kleine bedrijven, water en ontwikkelingslanden:
een uitdaging voor duurzaamheid in Colombia. (Agnie
tenkapel)

14.00 uur: Danai Antonopoulou – Astrofysica

Rotational Glitches in Radio Pulsars and Magnetars.
(Agnietenkapel)

Future Planet Studies
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14.00 uur: Akke de Blauw – Taalwetenschap

12.00 uur: Somayeh Dolatabadi – Biologie

Sybrig Smit (19)
‘Dit vak is broodnodig. De
invloed van de media en hoe
bedrijven daar gebruik van
maken, is een onderschat
onderwerp. Wel was er veel
herhaling van de stof van vorig
jaar. Alleen ging het toen over
het klimaat en nu over voedsel. Ook was de uitleg soms
een beetje vaag. Maar dat is Maarten Reesink: hij heeft
zo veel passie voor zijn vak dat hij soms verdwaalt in zijn
eigen woorden.’

A Silent Revolution: The Expansion of the Power of the
EU in the Field of Human Health. A Rights-Based Analy
sis of EU Health Law & Policy. (Agnietenkapel)

Gist in de plooien van de geschiedenis. De Neder
landse boeken in de bibliotheek van een vroegmoderne
Kroatisch-Hongaarse edelman. (Agnietenkapel)

Future Planet Studies

Oraties
WOENSDAG 21/01

Skøll
Roeivereniging Skøll heeft een
nieuwe boot gedoopt ter ere
van Laurens van der Graaff en
Karlijn Keijzer – de twee verliefde Skøllers die afgelopen zomer
omkwamen bij de MH17-vlucht.

16.00 uur: Axel Hagedorn – Rechtsgeleerdheid

Corporate Governance – een Nederlands-Duits rechtscul
tureel perspectief. (Aula)

Anniek de Ruijter
Rechtsgeleerdheid

16 januari 2015, 12.00 uur, Agnietenkapel

‘Vet dat het me is gelukt’
Bevinding ‘Ik heb ontdekt
dat de Europese Unie veel
meer van doen heeft met
het gezondheidsbeleid
dan we denken en dat
dit onbedoelde gevolgen
heeft voor fundamentele gezondheidsrechten, zoals privacy en
toegang tot gezondheidszorg. Dat beleid laat
zich niet zo goed zien. Het is vaak verpakt
in ander beleid, zoals landbouw- of economisch beleid. Er is veel aan de hand dat wij
niet zien.’
Leuk ‘Het is leuk dat je als promovendus de
ruimte krijgt om tot nieuwe ontdekkingen komen. Het is een luxe om te mogen oefenen,
om fouten te mogen maken in een academische omgeving. Als je verder bent in je
onderzoek krijg je nooit meer die tijd. En het
is vet dat het me is gelukt om het proefschrift
af te krijgen. Ik vind het onderwerp heel belangrijk; ik was er sinds mijn masterscriptie al
mee bezig. Ik wilde laten zien dat er meer aan
de hand is dan je enkel uit juridische tekst
kunt opmaken.’
Moeilijk ‘Bij rechten moet je een heel boek
schrijven. Je voelt ondertussen de druk
om te publiceren. Je wil graag je boek rond
krijgen en er één verhaal van maken. Dat betekent dat veel van de eerdere hoofdstukken
later niet meer passen en komen te vervallen.
Een proefschrift is letterlijk een beproeving.’
yyy Stephan Vegelien

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

LEES MEER OP FOLIAWEB.NL

NR.16

Hora est

12.00 uur: Anniek de Ruijter – Rechtsgeleerdheid

10.00 uur: Johannes Verschoor – Boekwetenschap

Burret Schurer (21)
‘Ik vond het een heel interessant college. Wel merk ik dat
de docent moeite heeft om
te schakelen naar het Engels.
Ik heb ook in het Nederlands
college van hem gehad en dan
komt hij beter uit zijn woorden.
Nu hapert het verhaal nogal eens. Ik krijg door hem wel
zin in het project. Nu maar hopen dat we straks de aandacht van de media kunnen trekken, misschien komen
we wel in Folia!’

Curvers

Promoties

NR.16
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Champagne!
‘Ik heb gewonnen!’ Even, toen ik donderdagmiddag door de regen ploeterde, op weg naar de
bakker voor taart, voelde ik me zo: onoverwinnelijk en bevrijd. Ik koos er nooit voor mijn vader
in de rechtbank te ontmoeten, maar het moest
toch en de rechter trok de kiftende gezinsleden
uiteen: fictie is de plek waar al wat van de wet
níet mag, lekker wél mag. De ik-personen des
lands mogen hun vaders bijvoorbeeld martelen
tot in lengte van bladzijden. ‘Vadermoordenaar’,
schreven mensen mij, of ‘#Charlie!’ en ‘Niemand
kan jou stoppen’. Ook: ‘De wereld staat in brand,
en u acht dit nieuws?’.
Natuurlijk viel het in het niet bij de brandende wereld, en toch was alles verwant. Het beeld van mijn
vader met een kalasjnikov drong zich even op. Nee,
het ding stond hem niet. Maar de rechter had wel
aan het geschilletje te pas moeten komen omdat mijn
vader er heilig van overtuigd was dat ik het recht op
mijn roman niet had. Zonde: uitgerekend in die éne
week dat een rechter zich eens ferm uitdrukt over
mijn (en andermans) artistieke vrijheden, voelt die
per definitie beknot. Juist nu ik kennelijk moet scanderen dat ik Charlie ben, plaatjes van potloodpunten
moet plaatsen, of pennen die koste wat kost door
blijven schrijven, voelt dat te makkelijk – de vrijheid
vieren, mijlenver van de brandende wereld.
In een interview met filosoof Jos de Mul las ik:
‘Naarmate meer mensen vrijheid krijgen, wordt
de kans om je leven in een tragedie om te zetten
steeds groter.’ De tragedie stelt de vraag of vrijheid in alle gevallen een goed idee is. Als we de
vrijheid van meningsuiting willen blijven gebruiken, moeten we ook tragisch-realistisch zijn:
beseffen dat die vrijheid tot tragedies kan leiden.
Ik bracht twee prachtige taarten naar het grachtenpand van de uitgeverij om de overwinning te
vieren. De kust was veel te veilig, geen kalasjnikovs te bekennen. De champagne sloeg wat sneller dood dan anders. yyy Emma Curvers
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Prikbord HvA

ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

Prikbord UvA

ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

HvA Financiële meevaller

DOO Krachtvoerlezing

FEB Klaas Knot

FMG Ridder

Dankzij een eenmalige financiële meevaller van 15
miljoen euro heeft de HvA dit jaar extra ruimte voor
een ‘stevige kwaliteitsimpuls’. De meevaller wordt
veroorzaakt doordat de rijksoverheid een groter
bedrag aan de HvA overmaakt dan de hogeschool
begrootte. Per domein zal worden bekeken wat er
met dit bedrag zal gebeuren, dat kan variëren van het verkleinen van
de werkgroepgrootte tot het verbeteren van de examinering en het
investeren in de opleiding van docenten. Daar bovenop is de HvA van
zins meer onderzoekers te contracteren.

Op woensdag 21 januari vindt in het Benno Premselahuis de eerste Krachtvoerlezing van het jaar plaats.
Professor Sabine Severiens, bijzonder hoogleraar
onderwijskunde in het bijzonder onderwijs aan de
UvA, zal er vanaf 16.00 uur spreken over superdiversiteit in het onderwijs. Hoofdvraag: hoe moeten
leraren en docenten omgaan met klassen met enorm uiteenlopende
achtergronden? Het programma start om 16.00 uur in het Auditorium
(BPH 00B02) en eindigt anderhalf uur later met een borrel. Aanmelden
kan via bit.ly/14sK0gi.

De president van De Nederlandsche Bank, econoom Klaas Knot (1967), is benoemd tot hoogleraar
monetaire stabiliteit. Het gaat om een onbezoldigde
functie en een nul-urenaanstelling. Met de aanstelling
van Knot wil de faculteit de uitwisseling van kennis
bevorderen tussen enerzijds de praktijk van monetair
beleid en anderzijds het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op
het gebied van de monetaire economie. Hij gaat jaarlijks een aantal
colleges geven aan bachelor- en masterstudenten. Knot studeerde en
promoveerde in Groningen.

Hoogleraar onderwijskunde Geert ten Dam is ter
gelegenheid van haar vertrek als voorzitter van de
Onderwijsraad op 10 december benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ze was tien jaar
verbonden aan de Onderwijsraad, waarvan de laatste
vier jaar als voorzitter. De bijbehorende versierselen
ontving ze uit handen van minister Bussemaker. Ten Dam is inmiddels
opgevolgd door Henriëtte Maassen van den Brink (1951), hoogleraar
onderwijs- en arbeidseconomie aan de UvA en hoogleraar Evidence
Based Education aan de Universiteit Maastricht.

DG Mantelzorg

DT Aviation Management

FEB KVS-penning

FGw In memoriam

Uit onderzoek van het lectoraat Community Care
blijkt dat mantelzorgers die zorg dragen voor een
persoon met dementie of een psychiatrisch probleem
zich zwaarder belast voelen dan andere mantelzorgers. Het lectoraat ondervroeg vorig jaar ruim 900
mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg in Amsterdam
en de omliggende regio. Bijna een kwart van hen voelt zich overbelast; dit zijn veelal mantelzorgers die zorgen voor familieleden die een
herseninfarct hebben gehad of dementerend zijn. De Amsterdamse
gemeenteraad bespreekt binnenkort de resultaten van het onderzoek.

Voor de tiende keer op rij organiseren vierdejaars
honoursstudenten Aviation Management van de HvA
de Aviation Management Conference. Op woensdag
21 januari heeft deze jubileumeditie van het symposium het thema ‘The vision of the future is the knowledge for today.’ Gert Meijer, docent aan de Aviation
Academy, zal terugblikken op de afgelopen tien jaar en Paul Clark zal
spreken over de toekomst van luchtvaart. Het programma duurt van
8.45 tot 17.30 uur en vindt plaats in de Leeuwenburg. Kijk voor meer
informatie op amconference.nl.

Econoom Thomas Buser heeft de driejaarlijkse
KVS-prijs gewonnen voor het beste proefschrift in
de economische wetenschap voor de periode 20112014. Hij krijgt de prijs van de Koninklijke Vereniging
voor Staathuishoudkunde (KVS). Buser, werkzaam
bij de sectie Markets & Organisations, verdedigde in
september 2012 zijn proefschrift Essays in Behavourial Economics, een
dissertatie over de biologische oorsprong van economische voorkeuren. Ook in 2011 ging de KVS-penning naar een UvA-promovendus:
Vincent Sterk.

Op 4 december overleed geschiedenisstudente
Caressa Elizen (23) door een val tijdens een epileptische aanval. Ze volgde de master militaire geschiedenis. Docent Peter Romijn schreef in een In Memoriam op uva.nl: ‘Caressa heeft een blijvende indruk
achtergelaten bij ieder die met haar heeft gewerkt.
Ze was iemand die niet altijd op de voorgrond trad, maar ze voelde zich
verantwoordelijk voor de wereld waarin ze leefde.’ Caressa was onder
meer betrokken bij de tentoonstelling Naar de Boeren! Kinderevacua
ties in de Hongerwinter in het Verzetsmuseum.

DOO Pensioen Peter Ale

DMR Symposium Radicalisering

FEB In memoriam

BC Johannes van Damprijs

Peter Ale, docent reken- en wiskundedidactiek aan
de HvA en docent aan de universitaire pabo van de
UvA, wordt op 30 april 65 jaar. Niet lang na die datum
zal hij met pensioen gaan. Zijn familie wil graag een
mooi afscheidscadeau voor hem maken en is daarom
op zoek naar collega’s, studenten en alumni die
anekdotes, gelukswensen, fotomateriaal en andere informatie over Ale
hebben. Inzendingen kunnen onder vermelding van naam en de relatie
tot Peter Ale gestuurd worden naar PeterAle65@gmail.com.

Op 21 januari organiseren studenten van de minor
zingeving & samenleving een symposium over radicalisering. Wordt ‘de jeugd’ daadwerkelijk brutaler en
de terreur angstaanjagender? Dat is de hoofdvraag
van de middag, die bestaat uit vier workshops en een
afsluitende dialoog. Er zijn onder meer workshops
over milieuactivisme, de Molukse zaak en de burgerrechtenbeweging.
Het symposium vindt plaats in het Muller-Lulofshuis en duurt van 13.00
tot 18.00 uur. Aanmelden kan via http://bit.ly/1HESSOv.

Op 22 december is op 66-jarige leeftijd emeritus
hoogleraar Dolf van den Brink overleden. Hij was vanaf oktober 2002 tot aan zijn pensionering in februari
2013 bijzonder hoogleraar bank- en effectenbedrijf.
In een In Memoriam op uva.nl herdenken verschillende collega’s hem. Vicedecaan Roel Beetsma denkt
aan hem terug als ‘een plezierige en betrokken oud-collega’. Jan Kalff,
oud-topman van ABN Amro (de bank waar Van den Brink jaren werkte),
memoreert hem als ‘een bankier van de oude stempel’. Kalff: ‘Dolf was
geen liefhebber van het wilde werk en van waanzinnige beloningen.’

Carlo Petrini, oprichter van de internationale Slow
Food-beweging, krijgt dit jaar de Johannes van Damprijs 2014. Deze oeuvreprijs wordt door de afdeling
Bijzondere Collecties toegekend aan een auteur die
zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor
de verspreiding van de kennis van de gastronomie.
De prijs wordt uitgereikt op 16 januari 2015 tijdens het Gala van het
Kookboek. Ter gelegenheid van de toekenning van de prijs verschijnt
een speciale, nieuwe editie van Petrini’s Slow Food. Over het belang
van smaak, in een vertaling van Andrea Vreede.

HvA Kamermuziek

HvA Topinkomens

Sport Gratis

FdR Pleitprijs

Op 23, 24 en 25 januari zijn er in Amsterdam en
Utrecht audities voor het Nederlands Studenten
Kamer Orkest (Nesko). Het Nesko wordt elk jaar opnieuw samengesteld uit 45 studenten van alle universiteiten en hogescholen in Nederland die naast hun
studie op hoog niveau muziek maken. Het komende
jaar is er in het orkest plaats voor nieuwe bespelers van viool, altviool,
cello, contrabas, dwarsfluit, hobo, klarinet, fagot, hoorn, trompet, trombone en pauken. Kijk voor meer informatie en een inschrijfformulier op
nesko.nl/nesko-2015/audities.

Als enige hbo-bestuurders van Nederland hoeven
de leden van het CvB van de UvA-HvA niet te
voldoen aan de Nieuwe Wet Normering Topinkomens (WNT2). Universiteiten zijn vrijgesteld van de
WNT2-norm van maximaal € 178.000 per jaar, omdat
(academische) ziekenhuizen nog niet aan die norm
worden gehouden. Zowel voorzitter Louise Gunning als vicevoorzitter
Hans Amman en UvA-rector Dymph van den Boom verdienen meer
dan de WNT2-norm. HvA-rector Huib de Jong verdient wel minder dan
deze norm.

Zin om de kerstkilo’s kwijt te raken? Dat kan deze
week voor niks! De hele week zijn er namelijk open
dagen van het Universitair Sportcentrum (USC).
Studenten en medewerkers kunnen gratis kennismaken met verschillende sporten bij een van de vijf
vestigingen van het USC. Wie besluit een abonnement te nemen op het USC of er één cadeau te geven aan een ander,
ontvangt een maand gratis fitness. Info over de sportmogelijkheden en
de actievoorwaarden staan op usc.uva.nl.

Een team van UvA-rechtenstudenten heeft in Gro
ningen de achtste editie van de NVER Pleitwedstrijd
2014 gewonnen. De pleitcapaciteiten van de deelnemende studenten werden getest aan de hand
van een door hoogleraren opgestelde fictieve casus,
waarin de Duitse Stiftung D’n Leghörnster Kluut’nkie
kers en de eigenaar van Ferienpark Der Gabelschnabler het opnamen
tegen de Provincie Groningen. Het team – Laura Mendel, Nathalie McNabb, Marieke Rozenbroek en Leonie Scholts – werd door een speciaal
Hof van Justitie als beste aangemerkt en won de wisselbokaal.
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Wasdom

De beste
keuze ooit

Stage

‘I

k wilde eigenlijk heel graag naar
het buitenland na mijn eindexamen, maar dat lieten mijn ouders
niet toe. Dan creëer ik wel mijn
eigen buitenland, dacht ik, en ik koos voor
de internationale hbo-opleiding Integrated
Communication Management in Utrecht.
Ik had nog geen idee wat ik daar later mee
zou doen, maar communicatie paste wel bij
me. Ik was veel bezig met journalistiek, trad
makkelijk op de voorgrond en vond presentaties geven het leukste wat er was. Toen ik
die opleiding had afgerond, was ik nog niet
klaar om te gaan werken. Ik had niet alles
uit mezelf gehaald en was op zoek naar
meer verdieping. Het hbo is heel praktisch;
je leert hoe het hoort, maar daar kon ik
vervolgens geen vragen over stellen en dat
wilde ik wel. Ik besloot nog een schakeljaar
en een master communicatiewetenschap

‘Ik werd zo uitgedaagd
dat ik mijn hersens bijna
hoorde kraken’

Ze studeerde communicatiewetenschap en wist lang niet wat ze wilde. Nu is Carlien Helmink (31)
mede-eigenaar van een duurzaam en fairtrade kledingmerk: Studio JUX.

Carlien Helmink
Leeftijd 31 (geboren op 24 september 1983)
Beroep Mede-eigenaar van het duurzame modelabel Studio JUX
Studie Communicatiewetenschap
Afgestudeerd 2008
Docent ‘Cees Hamelink, hoogleraar internationale communicatie. Hij heeft voor de VN gewerkt
en was een van de adviseurs van Kofi Annan. Hij
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vertelde vaak over zijn carrière en de vele misstanden in de wereld. Ondanks alles wat hij heeft
gezien, is hij geen bittere man geworden en is hij
nog steeds een groot voorvechter voor verandering. Bewonderenswaardig.’
Locatie ‘Het Bushuis, daar volgden we het meeste
onderwijs. De Oudemanhuispoort vond ik altijd
zo stoffig.’
Café ‘De Engelbewaarder. Ik kwam er vaak op

Folia Magazine

tekst – Julie de Graaf / foto – Bob Bronshoff

vrijdagmiddag om te borrelen en te eten, maar
heb er ook mijn verjaardag gevierd en mijn afstudeerdinertje gehad.’
Afknapper ‘De organisatie van de UvA was een
zootje. Dan was er bijvoorbeeld weer geen docent
bij een vak of geen locatie voor een verplichte
werkgroep.’

aan de UvA te volgen. Dat schakeljaar was
wel even wennen, vooral aan de hoeveelheid vakken en studiestof die we kregen.
Ik werd zo uitgedaagd dat ik mijn hersens
bijna hoorde kraken. Die beslissing om
verder te studeren is echt de beste keuze
die ik ooit gemaakt heb.
Toen ik aan mijn master begon, kwam de
arbeidsmarkt opeens erg dichtbij, terwijl ik
nog steeds geen duidelijk idee had van wat
ik wilde. Met communicatiewetenschap kun
je natuurlijk in iedere sector wel terecht.
Al van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in
mode, dus ik besloot die richting meer te
verkennen. Ik had inmiddels besloten dat
er zo veel aan de hand was in de wereld,
dat ik niet zomaar bij een groot commercieel bedrijf wilde werken en doen alsof
mijn neus bloedde. Ik zorgde dat ik een
bijbaantje kreeg bij kledingmerk Pepe

Jeans en kwam daarnaast in contact met
ontwerper Jitske Lundgren. Zij was toen
net Studio JUX begonnen, waarmee ze
haar ontwerpen liet maken in een fairtrade
atelier in Nepal. Als ontwerper leer je heel
veel, maar niet om je bedrijf in de markt te
zetten of een communicatieplan te schrijven. Daar kon ik bij helpen. Tijdens mijn
master ben ik een dag per week vrijwillig
voor JUX gaan werken en na mijn afstuderen vroeg Jitske of ik wilde instappen en
werd ik mede-eigenaar. In de afgelopen
zes jaar zijn we met JUX van een kunstzinnig statement naar een commercieel merk
gegaan. Ik geloof zó in de potentie en de
gedachte van JUX. Vroeger dacht ik altijd
dat ik vier dagen per week commercieel
werk zou doen en dan de vijfde dag aan
vrijwilligerswerk zou besteden. Nu weet ik
dat je ook een carrière kunt hebben én iets
kunt bijdragen, in één en dezelfde baan.
Toen Studio JUX begon, was er maar
weinig op het gebied van eerlijke mode.
Er komt gelukkig steeds meer, maar ik vind
nog steeds dat het vrij langzaam gaat. Voor
ons was die ingestorte kledingfabriek in
Bangladesh geen verrassing. Het is zo erg
dat er zo’n ramp nodig is om mensen een
beetje wakker te schudden. Ik denk dat we
er met z’n allen aan moeten werken om de
kledingsector nog sneller te verduurzamen
en iedere stap in de goede richting is er
eentje. Ik ben blij dat wij met JUX op kleine
schaal een grote impact kunnen hebben.
Sommige mensen hebben een Foster
Parents-kindje, ik heb inmiddels 35 families
in Nepal die een beter leven krijgen.’ yyy
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Naam Laura Debruyne (24)
Studie Journalistiek (Vrije Universiteit Brussel)
Stage NRC Handelsblad (mediaredactie)
Verdiensten € 375,Sterren J J J J J
‘Niemand uit mijn klas in België wilde zijn
zomervakantie opgeven voor een stage bij
NRC Handelsblad. Ik wel. Bovendien, de
zomer in Amsterdam doorbrengen is voor mij
exotisch en voelt toch een beetje als vakantie.
Omdat het in Nederland was vond ik het wel
extra spannend.
Ik werd ingedeeld bij de economieredactie
– alleen daar komen buitenlandse stagiairs
terecht, aangezien deze het minst taalgerelateerd is. Na een week mocht ik gelukkig een
vrijgekomen plek bij media opvullen, dat ligt
me meer. Een leuke redactie, met fijne collega’s en ik werd er niet behandeld als stagiair,
maar als volwaardig redactielid. In België is dat
wel anders. Daar moet je je eerst bewijzen en
krijg je ook nog eens geen stagevergoeding.
Als Belgische op een Nederlandse redactie
leerde ik veel over het vak én de cultuur. Mijn
stukken werden af en toe wel ‘verhollandst’.
Vooral mijn koppen: in België moeten die heel
droog zijn en hier zetten ze boven een stuk
over een lokale omroep gewoon iets als ‘Leuke
programmaatjes’. Dat zou bij ons echt niet
kunnen.
Soms voelde ik me wel een beetje verloren op
de redactie, omdat het voor mij allemaal zo
nieuw was en mijn vrienden thuis zomervakantie aan het vieren waren. Toch zou ik deze
stage echt aanraden. Ik heb een mooie tijd
gehad. Maar nog wel één ding: het bier hier!
Dat viel tegen en was ook nog eens duur. Ik
was blij toen ik weer lekkere Belgische biertjes
kon drinken.’ yyy Carlijn Schepers
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Overigens

Mede omdat veel opleidingen Nederlandstalig zijn, trekt
Amsterdam ten opzichte van andere Europese hoofdsteden
weinig internationale studenten.

De UvA en de HvA moeten veel meer
opleidingen in het Engels aanbieden
om buitenlandse studenten aan te
trekken.

Marco Snoek
Lector leren & innoveren
‘Oneens. Meer buitenlandse studenten binnenhalen is alleen goed als je daar goede
redenen voor hebt. Dat enkel doen om meer
geld binnen te halen, vind ik een te mager
argument. Bij het hbo richten we ons in eerste
instantie op studenten en schoolverlaters uit
de stad en de regio. We proberen ervoor te
zorgen dat zij het beste uit zichzelf halen. Het
is goed om hen te leren zich internationaal
te oriënteren, maar daarvoor hoef je geen
colleges in het Engels te geven. Als je wil dat
studenten Engels leren, kun je ze beter een
aparte taalcursus geven. Taal is dan een doel;
in andere colleges is het een middel om te
communiceren, en dat gaat nu eenmaal beter
in het Nederlands. Dat merk ik wanneer studenten verslagen in het Engels inleveren. Die
zijn inhoudelijk een stuk minder dan verslagen
in het Nederlands, omdat studenten meer
moeite hebben om zich uit te drukken in het
Engels. Ik zou colleges dus alleen in het Engels
geven als het functioneel is, bijvoorbeeld wanneer het in het kader van een internationaal
project nodig is om elkaar te begrijpen.’
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Mieke Bal
Emeritus hoogleraar literatuurtheorie
‘Eens. Ik vind het prima als studenten al vroeg
leren met internationale studenten intellectuele uitwisseling te hebben. Daarvoor is het nodig
dat er inderdaad meer in het Engels gedoceerd
wordt. Niet vanwege de geldmachine; buitenlandse studenten aantrekken gaat niet om geld.
Maar de wereld is internationaal en wie mee
wil doen, moet in het Engels kunnen functio
neren. De aanwezigheid van buitenlandse
studenten is daar nuttig voor. Dat betekent
niet dat het Nederlands wordt opgegeven. Ik
denk dat studenten met een niet-Engelstalige
achtergrond juist een streepje vóór hebben
op native speakers van het Engels. Zij leren
immers verschil te zien tussen manieren van
uitdrukken, de band op te merken tussen taal
en cultuur en meertaligheid als uitgangspunt
te nemen in plaats van de vanzelfsprekendheid
van de eigen taal. Zo worden ze wereldburgers
in plaats van provinciaaltjes. En paradoxaal: ze
leren hun eigen moedertaal beter begrijpen,
doordat ze kunnen reflecteren op wat er anders is in het Engels en andere talen waarmee
ze in aanraking komen.’
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Stan Bentvelsen
Hoogleraar elementaire deeltjesfysica
‘Deels mee eens. Ik zie de waarde van het
aantrekken van buitenlandse studenten,
met name in mijn vakgebied dat volledig
gebaseerd is op internationale samenwerking. Docenten kunnen deze internationale
context aan studenten meegeven, maar dat
kan alleen als de colleges eveneens studenten uit allerlei landen bevatten. Momenteel
is dat in de bachelor natuur- en sterrenkunde
nauwelijks het geval. Aan de andere kant vind
ik het ook belangrijk dat de binnenlandse studenten het Nederlandse jargon leren. Alleen
goed onderzoek doen is niet voldoende, een
cruciaal aspect van onderzoek is dat je het
ook kunt uitdragen. Elke onderzoeker moet
aan zijn buurman kunnen uitleggen wat hij
doet en dat kan alleen als hij de bijbehorende
Nederlandse termen kent. Daarom lijkt het
mij het beste als de hoorcolleges in het Engels worden gegeven, maar de werkcolleges
in beide talen. Dat biedt ruimte voor buitenlandse studenten en dan leren Nederlandse
studenten zowel de Engelse als de Nederlandse vaktermen.’ yyy Yannick Fritschy
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Colofon

Redacteur

Naam Reka Deim
Leeftijd 30
Studie Bachelors en masters kunstgeschiedenis en Engels
in Boedapest, master Cultural Analysis aan de UvA.
Afgestudeerd op De omgang met de herinnering aan
het communisme in culturele instellingen van CentraalEuropa
Werk webredacteur bij reisorganisatie Travelbird
Salaris 1600 euro netto

‘T

oen ik in november 2013 afstudeerde,
was het ontzettend moeilijk een baan te
vinden. Ik kom uit Hongarije en heb mijn
bachelor en eerste twee masters in Boedapest gedaan. Aan de UvA deed ik mijn derde master,
en daarna wilde ik heel graag in Amsterdam blijven. Ik
had hier een vriend gevonden en een volledig leven
opgebouwd. Ook werkte ik aan een promotievoorstel
om bij de UvA in te dienen. Ondertussen zocht ik naar
werk. Maar als je de taal niet spreekt is een baan vinden
verschrikkelijk moeilijk. Ik liep stage bij het Rotterdamse
architectenbureau OMA. Maar na mijn afstuderen
moest ik eerst een tijdje rondkomen van allerhande

klusjes. Ik deed kunstprojecten met kinderen en wat
vertaalwerk. Ik solliciteerde er tegelijkertijd op los, ook
op horecabaantjes. Ik heb zelfs weleens een proefdag
gedraaid. Maar dan werd ik uiteindelijk toch afgewezen.
Waarschijnlijk omdat ik geen Nederlands spreek, of
vanwege mijn leeftijd.
Mijn vriend komt uit Tsjechië en was zelf ook op zoek
naar werk. Hij ontdekte de vacature bij Travelbird. Ze
zochten iemand die goed Engels kon, ervaring had met
vertaal- en redactiewerk en ook gewend was in een
internationale omgeving te werken. Er schijnen veel sollicitanten te zijn geweest. Het hielp volgens mij dat ik een
Nederlandse titel had, maar waarschijnlijk heb ik ook veel
geluk gehad. Binnen een week na mijn eerste sollicitatiegesprek tekende ik al een arbeidscontract.
Het is voor mij op dit moment de ideale baan. De sfeer
op kantoor is goed en ik heb heel leuke collega’s. Maar
daarnaast is het ook geen uitputtend werk. Ik hou tijd
en energie over voor andere dingen. Ik ben dan ook
vast van plan om binnenkort met een PhD aan de UvA
te starten. Als buitenpromovendus, dus onbetaald.
Het zal zeker zwaar worden om dat naast mijn baan te
gaan doen. Maar het voor mij op dit moment de enige
manier om mijn droom om te promoveren waar te
maken.’ yyy Clara van de Wiel
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PRAKTISCHE INFORMATIE OVER
STUDEREN AAN DE HVA?
JE VINDT HET IN DE STUDENTEN A-Z.

NIEUW:
► nu ook informatie over je eigen opleiding
► betere zoek- en filtermogelijkheden
► betere vormgeving
► niet opnieuw inloggen
De verbetering van de Studenten A-Z is een van de stappen die de HvA zet om de
informatievoorziening voor studenten te verbeteren. Andere voorbeelden: de start
studiejaarpagina’s op hva.nl, de MijnHvApp en de Studiegids 2015-2016.

CREATING TOMORROW

HTTPS://AZ.HVA.NL/STUDENTEN

