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Zwoegen,
maar wel vrij

Veel van de academici die we spraken
zijn niet zozeer in de wieg gelegd
voor het ondernemerschap, maar het
kwam op hun pad. Bijvoorbeeld omdat er niemand anders was die hun
ontwerp kon produceren. Of omdat
ze onderzoeksgeld nodig hadden.
Of omdat ze wisten dat ze van een
9-tot-5-baan heel ongelukkig zouden
worden. Spijt hebben ze in elk geval
niet.
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Dan doen we
het toch zelf?
Een kantine bij Sport, Bewegen &
Voeding waar vooral ongezond voer
in de schappen ligt, dat wringt. Vonden vier studenten, die er nu met hun
Food Lab linzenburgers en gedroogde
mangoschil aan de man proberen te
brengen.
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Ze houdt zich bezig met het observeren van zwarte gaten en de invloed die zij op hun
kosmische omgeving uitoefenen, maar totaal niet met het feit dat ze de eerste vrouwelijke
professor in de astronomie is: Sera Markoff. ‘Nu hebben we het tóch weer over vrouwen.’
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OBJECTIEF

Binnen UvA-HvA stephanie@folia.nl

Van BG naar Binnenstadcampus

Folia probeert altijd de recht
hebbenden van fotomateriaal te
contacteren. Hebben wij u niet
kunnen bereiken? Mail dan naar
redactie@folia.nl.

Zó gaat de compleet nieuwe Universiteitsbibliotheek eruitzien die het UvA-bestuur
van zins is te bouwen op het BG-terrein. Een voorproefje met tekst en uitleg.
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Plasma-jets & imams
Redacteuren en medewerkers van Folia komen voor hun
journalistieke werk verrassende situaties tegen. Dit keer:
ongemakkelijke vragen over geld, plasma-jets en een columnist in opstand tegen een imam.

DOSSIER

Het hoogst haalbare
Als je meer in je mars hebt dan het hbo, is het helaas niet
zo dat alle academische poorten vanzelf voor je opengaan. Er moeten een groot aantal al dan niet financiële
hobbels worden genomen en je hebt er een flinke dosis
doorzettingsvermogen voor nodig. Een klein schakeltraject aan de HvA biedt intensieve begeleiding en levert al
tien jaar succesvolle doorstromers, maar dreigt wegens
gebrek aan financiering te verdwijnen.

En verder…
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37 Wat doe je nu?
44 Bij de les
45 Promoties, Hora est
46 Op de tong
47 De stad van… Guatemala

Redacteur Willem van Ewijk ging voor deze editie
van Folia op zoek naar ondernemende onderzoekers, (of onderzoekende ondernemers, het is maar
hoe je het bekijkt, zie pagina 10). Wat opviel: als
het over geld gaat, laten wetenschappers en zelfs
studenten niet al te makkelijk het achterste van hun tong zien.
Vragen over bijvoorbeeld startkapitaal en investeerders probeerden ze stelselmatig te ontwijken. En als ze in hun enthousiasme
uitvoerig vertelden over een grote opdrachtgever, schrokken
ze toen bleek dat Willem dit echt ging opschrijven. Van Ewijk is
gelukkig niet voor één gat te vangen. Sterker nog: hij heeft de
smaak van het combineren van kennis en ondernemerschap
flink te pakken, en gaat binnenkort aan de slag bij Vice, als
money editor. Helaas voor Folia – al is het empty nest syndroom
met al die uitvliegende talenten voor ons al lang gewoon.
Dat pure fascinatie voor de wetenschap vaak samen
gaat met een diepe interesse in een heel andere
wereld, merkte redacteur Steffi Weber tijdens
het interview met de lichtelijk ‘geeky’ Sera Markoff
(pagina 26). De UvA-hoogleraar astronomie kan zich
helemaal verliezen in theorieën over zwarte gaten en zogeheten
‘plasma-jets’, en is tegelijkertijd dol op muziek en kunst. Op het
prestigieuze Massachusetts Institute of Technology kreeg ze het
in 1990 al voor elkaar om het toen nog redelijk onbekende bandje Nirvana te laten optreden op de campus. Ook in Amsterdam
zou ze graag muziekavonden combineren met wetenschap.
Leuke bands afwisselen met interessante ontdekkingen, dat
werk. Als het ooit zover komt, doet Folia uiteraard mee.
Columnist en HvA-docent Asis Aynan (pagina 15)
maakte er in het verleden al geen geheim van dat
hij een hekel heeft aan beïnvloeding van Nederlandse Marokkanen door de Marokkaanse overheid. Op de dag van de deadline van dit magazine
maakte de Volkskrant bekend dat Asis zijn scherpe pen afwisselt
met concrete actie. Hij doet aangifte tegen het bestuur van een
Amsterdamse moskee, waar de imam verbood zijn moskeebezoekers te demonstreren tegen de Marokkaanse staat. Hij verwacht naar eigen zeggen geen hevige tegenreactie. Wij bij Folia
zijn hoe dan ook blij dat de ramadan een maand van vrede is.
tekst Altan Erdogan, hoofdredacteur
www.folia.nl

@Folia

FoliaNL

FoliaTV
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Cijfers

89.533

hbo’ers in totaal
zijn het afgelopen studiejaar doorgestroomd naar het
wetenschappelijk onderwijs. Dit is inclusief vwo’ers die
begonnen aan een hbo-studie maar uiteindelijk toch besloten te kiezen voor een studie aan de universiteit.

Tanden en misverstanden

T

oen Folia in oktober 2013 een 65-plusser werd,
besloot de toenmalige redactie voor de jubileumeditie leeftijdgenoten van het blad aan het
woord te laten. Zeven emeriti-hoogleraren – een
van elke UvA-faculteit – werden geïnterviewd over
hun carrière. Onder hen Michiel Eijkman (1938),
oud-professor in de sociale tandheelkunde aan
de Acta. Voorzichtig noemde hij zichzelf in dat
interview ‘pionier’, vanwege het in de jaren 70
bepleiten van openheid en communicatie in de
behandelkamer, wat inging tegen de toen heersende opvattingen. ‘Gespreksvoering? Ach, da’s
een hobby van Michiel Eijkman.’
Het interview – nog steeds online te vinden op folia65jaar.nl/jubileumeditie – bleef niet onopgemerkt,
en Eijkman werd benaderd door een uitgeverij. Of hij
een boek wilde schrijven over de geschiedenis van
de tandheelkunde. In plaats daarvan schreef hij een
verhalenbundel over de herkenbare en opmerkelijke
tandartspatiënten die hij in de stoel heeft gehad.
Na een machtswisseling bij de uitgeverij werd het
project afgebroken. ‘Hoe beter een idee, hoe groter
de weerstand,’ dacht Eijkman, en zette door.
Bijna vier jaar na het interview is het boek
Tanden en misverstanden toch verschenen. Bizarre
verhalen over patiënten die de behandelaar bestoken met details uit hun stormachtige liefdesleven,
denken dat er een radio in het gebit zit, of die de
tandarts woest optillen en in de lucht houden. Een
uniek inkijkje in de tandartskamer van gisteren. De
eerste druk was in een wip uitverkocht; inmiddels is
er nieuwe voorraad. ↙

tekst Bart Lichtenveldt
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is de huidige positie
van de Universiteit van Amsterdam
in de World University Ranking van
onderzoeksbureau Quacquarelli
Symonds. Dat is één plekje lager dan
vorig jaar, toen de UvA nog op de 57e
plek in de lijst stond.

346

studenten werkten mee aan een
enquête afgenomen in het kader van een onderzoek door
Asva naar de effecten van de afschaffing van de basisbeurs en de invoering van het leenstelsel. Het merendeel
van de groep gaf aan meer te zijn gaan werken om rond
te kunnen komen.

900

basisschoolleerkrachten komt het basisonderwijs momenteel tekort. Gunstig
voor pabo-studenten, die daardoor
tijdens hun studie vaak al werken in
het vakgebied waarvoor zij worden
opgeleid.

tekst Evelien Frenkel

De Week

Van je vrienden moet je het hebben
T

rots vervulde ons toen onze collega Dirk Wolthekker deze maand
‘Hora est’ hoorde in de Leidse tegenhanger van de Agnietenkapel. Hij promoveerde glorieus op zijn proefschrift
over de Amsterdamse burgemeester
Gijs van Hall.
Van Hall wist als geen ander hoe
belangrijk goede vriendschappen
zijn. Zijn tweede ambtstermijn als
burgemeester had hij namelijk te
danken aan een vriendje dat hij in de
bestuurlijke wandelgangen van de
UvA had opgedaan, betoogt Dirk in
zijn biografie.
Vroeger was de tijd van de echte
vriendschappen, waarbij je elkaar
nog echt moest zien. Tegenwoordig
stuur je gewoon af en toe een snapje
of een foto naar elkaar en noem
je elkaar vervolgens vriend. Dat
ondervond ook HvA-student Gino
Bronkhorst. Voor zijn scriptie stuurde

hij zijn 750 Facebook-vrienden een
berichtje. Wat bleek? Die 750 vrienden bleken niet allemaal vrienden.
Honderden mensen reageerden
nogal verontwaardigd op het aardig
bedoelde ‘Hoe gaat het met je?’.
Zijn collega-student en sport
raadbestuurder Mika Bekkers
ondervond eveneens dat sommige
vrienden geen echte vrienden zijn.
Voor het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap regelde hij
een zaalvoetbalteam dat de teams
van alle andere universiteiten zou
moeten oprollen. ‘Maar zij plaatsten
zich op het laatste moment voor
een belangrijke play-offwedstrijd en
zegden af,’ waarna Bekkers met lede
ogen moest aanzien dat Amsterdam ontbrak.
Dove HvA-studenten zijn ook aangewezen op vrienden, als we Sharon
Fles mogen geloven. Fles schreef

haar scriptie over hoe het is om op de
HvA te studeren met een auditieve
beperking. Als je dat wil, ondervind je
nogal wat obstakels en hindernissen,
betoogt ze. Met name bij het leggen
van contacten met medestudenten
zijn er barrières. ‘Ik ben naast mijn
studie al met zo veel dingen bezig
dat ik soms gewoon te moe ben om
nog connecties te proberen maken.
De constante wisseling van klassen
maakt het er niet makkelijker op.’
Dat geldt overigens ook voor de
HvA-docenten, waarvan 84 procent
klaagt over de werkdruk. Het is te
hopen dat zij goed bevriend zijn met
hun leidinggevenden, want ook in
dat geval geldt: van je vrienden moet
je het hebben. ↙

tekst Henk Strikkers beeld Daniël Rommens
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Uncovered

H

et kan niet altijd, maar we proberen de
covers van Folia te maken met een overheersende kleur in de achtergrond. Het liefst
een kleur die je niet al de hele dag om je heen
ziet als je op de faculteit rondloopt. Als we een
fotograaf op pad sturen voor de coverfoto,
dan houdt die daar dus rekening mee.
De eerste plannen voor de verhalen in dit
nummer maakten we al een ruime maand
geleden. Zo waren we ook bezig met een
groot verhaal, dat de hoofdredacteur deze
week toch niet wilde plaatsen. Jammer voor
de beeldredactie, want wij hadden vol ingezet
op een cover voor dit onderwerp.
We hadden de fotografen voor de andere
artikelen niet speciaal gezegd dat de foto’s
wel eens op de cover konden komen. Fotograaf Mats van Soolingen ging voor ons op
pad om beelden te maken bij het verhaal over
studenten en onderzoekers, die een eigen
bedrijf starten. Deze foto van Ruben Spruit
(zie het verhaal op pagina 10) maakte hij in
de Startup Village op het Science Park. Daar
dient een verzameling kleurrijke containers
als bedrijfsruimte voor start-ups, zoals die
van Ruben Spruit en Harro van der Kroft. En
daar was alsnog onze achtergrondkleur voor
de cover.
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‘Ik ga spreken over de samenwerking van de Europese
Unie met landen als Turkije en in hoeverre afspraken met
die landen succesvol zijn. Hierover bestaan verschillende
standpunten. Politici in Nederland en Europa zijn vooral
positief terwijl NGO’s en academici het geen succes vinden omdat er geen bescherming is van de vluchtelingen.’

Wat vindt u van de Europese aanpak van de
bescherming en integratie van vluchtelingen?
‘Ik denk dat het goed geweest is voor de politieke rust en
stabiliteit in Europa maar slecht voor de bescherming
van de vluchtelingen. Het is relevant om de discussie te
voeren: is het genoeg om de vluchtelingen fysiek veilig
te stellen of moet je ze ook de kans geven om een nieuw
leven op te bouwen?’

Wat kan er beter?

‘Meld je als student aan bij UAF. Zij organiseren heel
mooie projecten waarbij je als mentor een vluchteling-
student wegwijs maakt in Amsterdam.’ ↙
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Waarover gaat u het hebben?

Wat kunnen UvA-studenten doen voor
vluchtelingen?
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Met het oog op Wereldvluchtelingendag 2017
organiseert de UvA een evenement in Spui25.
UvA-docent en secretaris van de Raad van
Toezicht van de Stichting voor VluchtelingStudenten UAF, Maarten den Heijer, is een van
de sprekers.

‘Turkije wordt als een veilig land gezien terwijl dat
feitelijk niet zo is. De landen in de regio moeten in orde
gebracht worden zodat die veilig zijn voor de vluchtelingen. Er moet Europese steun komen bij de opvang in
de regio én er moet worden gezorgd voor veilige routes
naar Europa. Er is in Europa wel een draagvlak maar
mensen moeten ook het gevoel krijgen dat de stroom te
beheersen is.’

tekst Daniël Rommens

NUMMER

Navraag
Maarten
den Heijer

14 JUNI 2017

OP Z’N DUITS
Bemin de
buitengrens

D

e universiteit draait om
denken. Althans, dat zou
zo moeten zijn. Kritisch en
geïnformeerd denken is lastig
te vatten in excelsheets, terwijl
rendementspercentages en
outputquota uitstekend aansluiten bij de managerscultuur die
van het huidig hoger onderwijs
verwacht wordt. Voor afwijkend
denken is daarin eigenlijk helemaal
geen plek. Beroering
is slecht voor het
merk UvA.
In de film Easy
Rider uit 1969, over
de tegencultuur van
die tijd, zegt het
personage George
Hanson over vrijheid: ‘But talkin’ about it and bein’
it, that’s two different things. I mean, it’s real hard
to be free when you are bought and sold in the
marketplace. Of course, don’t ever tell anybody
that they’re not free, ‘cause then they’re gonna
get real busy killin’ and maimin’ to prove to you
that they are. Oh, yeah, they’re gonna talk to you,
and talk to you, and talk to you about individual
freedom. But they see a free individual, it’s gonna
scare ‘em.’
Academici roemen de individuele vrijheid die ze
ervaren, maar er zijn maar weinig academici die
buiten de lijntjes denken, die vrije individuen zijn.
Dat is ook lastig als je je eigen geld moet verdienen
op de beurzenmarkt. Deze maand neemt een echte
vrijdenker afscheid van de UvA, na 33 jaar dienstverband. Gert Hekma begon in 1984 als docent bij
de toen kersverse richting homostudies, nu gaat hij
met pensioen.
Centraal in zijn werk staat het aanvechten van
normen. Vanuit historisch perspectief plaatst hij
vraagtekens waar anderen slechts vooruitgang

zien, zoals bij de seksuele revolutie
en de openstelling van het huwelijk
voor mensen van hetzelfde
geslacht. Emancipatie en zichtbaarheid van seksuele identiteiten
doen het voorkomen alsof we moraliteit van ons afgeschud hebben.
Hekma laat zien dat moraliteit nu in
andere vormen komt, en altijd met
een prijs. Seksuele diversiteit schikt
zich opmerkelijk naar de mal van
hetero’s, seksueel genot lijdt onder het
ideaal van gelijkheid in bed.
Hekma denkt na over dingen waar
je niet over na mag denken. In tegenstelling tot wat de vrijheid van meningsuiting-schreeuwers op
het internet suggereren,
gaat dat niet over extreemrechts of andere
vormen van haat. Het
onbestaanbare ligt in
het domein van beminning. Hekma houdt zich
bezig met de seksuele marge, de overschrijding van
de grenzen van ‘het normale’. Van oudsher zijn dat
de homoseksuelen, maar het gaat ook over sletten
en sekswerkers, over hoerenlopers, over de perversen en ja, ook over pedofielen. De laatsten bevinden zich zo ver buiten de marge dat academische
reflectie op hun lot leidt tot doodsbedreigingen.
Hekma’s onderzoek behoort tot een marginale,
academische tegencultuur. Hij denkt buiten dominante vertogen en dat maakt hem zo inspirerend.
Voor mij – ik ben ontzettend dankbaar dat ik hem
en zijn werk heb mogen leren kennen – maar vooral
voor de vele studenten die hij heeft geraakt. Zijn
betekenis zal niet stoppen met zijn pensioen. Het
afwijkende wordt vaak afgewezen maar het is
nooit af te houden. ↙

Hekma denkt na over
dingen waarover je niet
na mag denken

Als dit op tijd leest. kan je nog Hekma’s denken live
meepikken. 15 & 16 juni is er een gratis conferentie
in zijn naam, ‘Perils & Pleasures - Confronting Erotic
Diversions’, in de UB.
Op 20 september verzorgt Hekma de Mosse-lezing.
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Liever geen
loonslaaf

tekst Willem van Ewijk

Tientallen onderzoekers van de HvA en de UvA
richtten de afgelopen jaren succesvol een bedrijf
zou je als wetenschapper gaan ondernemen?

foto Mats van Soolingen

op. Het is vaak een lastig en traag proces. Waarom
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vA-spinoff BrainsFirst tekende
onlangs een contract met voetbalclub AZ om door middel van
hersenscans al vroeg nieuwe supertalenten te ontdekken. Aan het AMC werd
een bedrijf opgericht dat problemen bij
elektronische pacemakers moest voorkomen. Het zijn maar een paar voorbeelden
van onderzoekers die met hulp van
Innovation Exchange Amsterdam of het
Amsterdam Center for Entrepreneurship
(ACE) een onderneming begonnen.
Onderzoekers hebben volgens Erik
Boer, directeur van ACE, interesse in de
mogelijkheid om via hun bedrijf extra
onderzoeksgeld verzamelen. Anderen
vinden het ‘gewoon leuk om ook in de
praktijk bezig te zijn,’ zegt hij. Om de
onderzoekers met ondernemersambities
een beetje op weg te helpen organiseert
ACE – het ondernemerscentrum van de
HvA, de UvA, de Vrije Universiteit en de
Hogeschool voor de Kunsten dat al een
paar jaar kantoor houdt op het Science
Park – elke twee jaar een bootcamp van
twee weken waarin onderzoekers leren
om hun businessplan uit te werken en
het te pitchen aan investeerders. Als
het idee kansrijk wordt gevonden dan
kunnen ze begeleiding krijgen van ACE.
Het centrum wordt gefinancierd door
de universiteiten en hogescholen en
door de gemeente Amsterdam. Sinds de
oprichting in 2013 zetten in totaal zestig
academici die stap. Veertig daarvan
bestaan nog steeds en doen hun zaken
inmiddels zonder hulp van ACE.

Blessures
Janine Stubbe, tot voor kort lector sportzorg, is het anderhalf jaar geleden gelukt

om een plekje te veroveren tussen de
tientallen ondernemende onderzoekers.
Haar idee om software te ontwikkelen
waarmee topsporters hun leefpatroon
konden aanpassen om zo blessures te
voorkomen, werd door investeerders
levensvatbaar genoeg gevonden, dankzij
de pitchlessen van het bootcamp.
Ook werkte ze onder begeleiding van
consultants van Ernst & Young haar
businessplan verder uit. Met succes.
‘We werken inmiddels samen met tien

‘Bij mensen
in loondienst
zie ik
zo weinig
passie’
betaalde voetbalclubs,’ zegt ze. Archeoloog Kim van Straten kreeg van ACE
belastingadvies en maakt gebruik van de
juridische begeleiding als ze bijvoorbeeld een contract moet opstellen. ‘Dat
zijn allemaal dingen waar ik geen kaas
van gegeten heb,’ zegt ze. Van Straten
richtte het bedrijf Panoptes op, dat
digitale 3D-reconstructies maakt bij archeologische opgravingen. Bedrijven en
particulieren moeten die van de wet zelf
financieren als er, bij een verbouwing
bijvoorbeeld, een archeologische vondst
wordt gedaan op hun terrein. Daar

mogen ze dan zelf het opgravingsbedrijf
bij kiezen. ‘Wij kunnen ze ook nog iets
cools meegeven,’ zegt Van Straten. Voor
haarzelf is dat ook fijn, ‘anders zijn we
altijd de boeman’.

Avonduren
Voor de wetenschappers is het nog niet
vanzelfsprekend om te gaan ondernemen. Van Straten zegt over haar
vakgenoten dat ze vaak ‘timide’ zijn
en de voorkeur geven aan ‘het kleinere
onderzoekswerk’. Bovendien kost het
veel tijd. Vooral in het begin zal een
start-up nog niet veel geld opleveren.
Velen doen het bedrijfje naast hun reguliere werkzaamheden. Janine Stubbe
is in de eerste plaats lector, en moet het
vooral van de avonden en de weekenden hebben. Toch zijn ze gemotiveerd
genoeg om het te doen. Stubbe zag het
als logische stap in de zoektocht naar
antwoorden op haar onderzoeksvraag;
de data die ze tijdens haar onderzoek
naar sportblessures verzamelde kon ze
een stuk sneller analyseren als ze daar
de juiste software voor had. Ze zou er
een apart softwarebedrijf voor kunnen
inhuren. ‘Dat kost weer meer geld dan
dat ik het zelf doe,’ zegt Stubbe, ‘en
ze denken bij die bedrijven nooit als
een wetenschapper, dus de kwaliteit is
ook minder.’ Ze besloot om het zelf te
doen door een bedrijf op te richten en
daarvoor bij ACE aan te kloppen. Kim
van Straten zegt ‘waanzinnig gepassioneerd’ te zijn door nieuwe technieken.
‘Dat is niet typisch voor archeologen.’
Maar Van Straten gelooft dat ze met die
3D-technieken de betrokkenheid bij het
erfgoed kan vergroten. Ze wil tot leven
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brengen wat er was. Zo maakte Van Straten een kleurrijke 3D-reconstructie van
het Geert Grootehuis in Deventer waar
bezoekers met een virtual realitybril
doorheen konden lopen. Het zorgde voor
een toename in het bezoekersaantal.
‘Ineens waren de jongeren daar niet weg
te slaan.’

Studenten
Start-uppers die nog geen wetenschappelijke carrière achter de rug hebben,
maken de keuze om te ondernemen weer
anders. Econometriestudenten Ruben

Spruit en Harro van der Kroft wilden
niet zoals de meeste van hun studiegenoten bij een groot consultancykantoor
gaan werken, of de wetenschap in. ‘Als
je vrienden spreekt die bij een adviesbureau op de Zuidas of bij de universiteit
werken zie je zo weinig passie,’ zegt
Spruit. ‘Je ziet de ziel gewoon uit hun
ogen verdwijnen,’ valt Van der Kroft
hem bij. ‘Als ik een loonslaaf ben, dan
wil ik mijn eigen loonslaaf zijn,’ besluit

JANINE STUBBE,
BEWEGINGSWETENSCHAPPER

‘We kregen
alleen maar
positieve
reacties van
studenten,
docenten en
medewerkers’

foto HvA

‘Met Umance maken we – in samenwerking met artsen, bewegingswetenschappers en ICT’ers – software
waarmee we het leefpatroon van
sporters kunnen analyseren om ze
advies te geven hoe ze hun leefpatroon kunnen verbeteren om
zo blessures te voorkomen. Als we
binnen de hogeschool een product
zouden ontwikkelen zou dat voor
oneerlijke concurrentie zorgen
omdat het met subsidie gebeurt. Ik
moest dus zelf een bedrijf oprichten. Dat kwam eigenlijk iedereen
goed uit: de HvA wil dat onderzoekers start-ups beginnen en ik
wilde mijn samenwerkingspartners, veelal sportorganisaties, niet
teleurstellen en een goed product
leveren. Het is een cirkel: voor mijn
kennisvraag is software nodig,
dus ik maak dat product, en de
informatie die ik met de software
verzamel kan ik weer gebruiken
voor mijn onderzoek. Toch gaat dat
niet zo makkelijk als ik eigenlijk zou
willen: ik mag de kosten die ik met
mijn bedrijf voor mijn onderzoek
maak niet dekken met de onderzoekssubsidie. Daar zouden nieuwe
regels voor moeten komen.’

hij. Spruit besloot al tijdens zijn studie
verder te kijken. Hij deed mee aan een
initiatief van de studievereniging waarbij econometriestudenten projecten voor
goede doelen gingen uitvoeren. ‘Ik ging
aan de slag met marktonderzoek voor
een kortingspas in de theaterwereld,’
zegt Spruit. ‘Dat opende mijn ogen; er
was meer mogelijk dan voor een bank
te gaan werken.’ Als econometristen
kunnen ze grote hoeveelheden data
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KIM VAN STR ATEN,
ARCHEOLOOG

‘Een van de
start-ups
tekende laatst
een contract
met Tata Steel’

onderzoeken en bedrijven efficiënter
laten werken. Zo onderzoeken ze met
hun bedrijfje Delph nu hoe een reder de
boten zo kan laten varen dat ze minder
brandstof gebruiken. Het werd ze
allemaal een stuk makkelijker gemaakt
door ACE, dat dit voorjaar het Startup
Village opende – een containerdorp op
een grasveld achterin het Science Park.
Voor een relatief lage prijs van 150 euro
per persoon kunnen de ondernemende
onderzoekers er een container huren. Dit
jaar vestigden zich al zo’n 25 bedrijven
er, met in totaal zo’n 150 medewerkers.
Voor Spruit en Van der Kroft was het de
ideale gelegenheid om te proberen hun
bedrijfje op te zetten. Ze mogen er maxi-

‘Op de universiteit heb je maar
beperkte mogelijkheden om je
met nieuwe technieken bezig te
houden; er moet altijd een directe
link met je onderzoek zijn. Terwijl
ik door een commercieel product
in de markt te zetten ook geld voor
mijn onderzoek kan verdienen. We
geven ze dus niet alleen een droog
rapport. Als er op je grond een archeologisch vondst wordt gedaan
moet de bewoner of verbouwer
betalen voor de opgravingen. Wat
we vinden moet naar de provincie, dus de bewoner houdt daar
niets van over. Probeer dat maar
eens uit te leggen. Daar word je
als onderzoeker ook niet blij van.
Door de 3D-technieken maken we
een reconstructie van wat we bij
opgravingen hebben gevonden en
geven we ze iets terug. Zo zorgen
we ook voor wat extra belangstelling voor de archeologie. De UvA
had tot een paar jaar terug een
eigen opgravingsbedrijf, maar dat
is wegbezuinigd. Toen we besloten
zelf een bedrijf op te richten zag
de UvA Holding het als een kans
om weer iets toe te voegen aan de
afdeling archeologie. Ze gaven me
het startkapitaal, de holding is dus
honderd procent eigenaar.’

maal twee jaar blijven. Na die tijd moet
het bedrijf op eigen benen kunnen staan
en moet het op zoek naar kantoorruimte
elders. ‘Veel bedrijven zijn tegen die tijd
ook gewoon te groot,’ zegt Erik Boer.

Wetenschappelijke hobbels
Volgens Boer moet het makkelijker
worden om de stap van wetenschap
naar onderneming te maken. ‘Het
gaat nog te traag,’ zegt hij. Een kleine
groep wetenschappers durft de stap
inmiddels te maken, maar de wetenschappelijke omgeving blijft drempels opwerpen. Zo is het voor Spruit
en Van der Kroft lastig om goede
medewerkers te vinden. ‘Econome-
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STAGE

Jurjen de Jonge (21)
foto Daniël Rommens

Studie HBO-ICT: System and Network
Engineering (HvA)
Stage Securify
Verdiensten 250 euro per maand
Oordeel ****

HARRO VAN DER KROFT EN RUBEN SPRUIT,
ECONOMETRIESTUDENTEN
‘We zagen dat iedereen zijn mond vol heeft van big data: door internet
kan nu zoveel data worden verzameld dat je daar heel veel kunt ontdekken over mensen, of over een markt bijvoorbeeld. Eigenlijk is dat diehard
econometrie. Dat is het identificeren van relaties als vraag en aanbod op
basis van cijfers. Grote consultancybedrijven gebruiken vooraf bepaalde
modellen om markten of de bedrijfsvoering te controleren. Ze zitten vast.
Maar wij staan er als agnost in. Omdat we nog een band hebben met de
universiteit downloaden we soms ook wetenschappelijke artikelen om te
kijken hoe we een probleem zo goed mogelijk kunnen benaderen. We verdienen nog niet veel. Het is genoeg om de huur te betalen. Het gaat wel
steeds beter; we kunnen makkelijk investeerders trekken en zitten zo met
de managers van havenbedrijven, de NS of Volker Wessels om tafel. Deze
zomer hopen we onze vof in een bv om te gaan zetten.’

triestudenten zijn risicomijdend: ze
belopen liever de gebaande paden
door bij een groot consultancybedrijf
te gaan werken, of in de wetenschap,’
zegt Spruit. ‘We zoeken werkstudenten die ook kunnen presenteren, en
dat hebben ze tijdens hun studie nooit
geleerd,’ zegt Van der Kroft. En als ze
getalenteerde studenten hebben met
interesse in hun start-up, dan is het
moeilijk om die vast te houden. ‘Bij
ons verdienen ze nog lang niet zoveel
als ze bij een McKinsey kunnen verdienen,’ zegt Van der Kroft. Ook voor
Stubbe blijft het lastig. Ze mag de gegevens die haar bedrijf verzamelt wel

gebruiken voor onderzoek, maar ze
mag de kosten die ze via haar bedrijf
voor onderzoek maakt niet dekken
met onderzoekssubsidies – terwijl ze
andere bedrijven wel op de begroting
mag zetten als zogenoemde consortiumpartner. ‘We hebben dit gemeld bij
de subsidieverstrekker,’ zegt ze. ‘Maar
het mag juridisch nou eenmaal nog
niet.’ Volgens Erik Boer hoort dat allemaal bij het ondernemen. Als ze dat
overwinnen kunnen de bedrijven echt
groot worden. ‘Een van de bedrijven
uit het bootcamp, IT-bedrijf Scypher,
tekende laatst nog een contract met
Tata Steel.’ ↙

‘Securify is een bedrijf dat lekken probeert te vinden in software en bedrijven
tegen hacks wil beveiligen. Maar daar
houd ik mezelf niet zo mee bezig, ik
richt me zoveel mogelijk op mijn eigen
onderzoek. Dat gaat over “red teaming”,
een simulatiecontrole waarin een ict’er
zich voordoet als hacker die informatie wil stelen. Daar worden virussen en
codes voor gebruikt en ik onderzoek
welke tools je daar allemaal nog meer
voor kunt gebruiken. Ik haal trucjes uit
om te kijken hoe ze nog beter kunnen
worden gemaakt en niet kunnen worden
gedetecteerd. Met die kennis kunnen
bedrijven zich weer beter beveiligen.

‘Ik wil nog meer die
hackers mindset krijgen’
Tijdens mijn studie leer je ook coderen
en je leert over netwerkprotocollen en
hoe je firewalls kunt omzeilen. Maar
om bij Securify stage te kunnen lopen
moet je wel bewijzen dat je meer kunt
dan wat je op je studie geleerd hebt. Zo
vertelde ik ze dat ik in mijn vrije tijd ook
veel met beveiligingsonderwerpen bezig
ben. Ik ben een hacker en ik wil in de
toekomst nog meer die hackers mindset
krijgen: je moet willen weten hoe iets
werkt, creatief zijn en nieuwsgierig.’ ↙
tekst Willem van Ewijk
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ASIS
AYNAN
Leerrijk
D

e weken voor de zomervakantie is bij sociaal juridische dienstverlening
– zoals bij veel opleidingen – de tijd van de verslagen. Al die teksten
hebben in wezen een zaak gemeen; interpreteren van een afgeronde
periode en vooruitkijken naar de toekomst.
Sommige van die verslagen zijn parels. Ze zijn zo indrukwekkend en
treffend, dat je bij lezing weet: die tekst vergeet ik nooit van mijn leven.
Zo las ik het relaas van een student die in zijn afstudeerverslag terugblikte op zijn stage van tien maanden. Hij begon vol goede moed aan de
praktische leertijd, maar al snel bleken stagiair en werkplek niet bij elkaar
te passen. Wat volgde was een tijd van tegenwind en donderwolken.
Depressie.
De enige optie was doorzetten, en dat lukte.
Na de laatste stagewerkdag liet hij de teugels vieren. Hij had zich
tien maanden als ijzer in een mal gegoten gevoeld. In de trein naar huis
kwamen de tranen.
Hij brak ergens tussen
stageplek en thuis op
het spoorwegennet.
Het waren niet alleen
tranen van morele
uitputting, maar ook
van blijdschap die een
nieuw begin inluidde.
Het was een treurig, prachtig en ijzersterk beeld.
Na lezing werd ik vijftien jaar teruggeworpen. Ik zat ook in die trein.
Iedere dag. Met het enthousiasme van een jonge hond begon ik aan
het stagejaar. Halverwege werden de stappen van station naar kantoor
steeds zwaarder en de dagen op de stageplek leken onmetelijk lang. Tijdens de werkbesprekingen dwaalden mijn gedachten af naar ongelukken
en ziektes.
In het eindverslag schreef ik mijn docent en begeleider over een leerzame tijd, en dat was ook zo, maar ik censureerde alle sombere en ongelukkige momenten, omdat ik bang was dat die eerlijkheid niet gewaardeerd zou worden. Ik had er veel voor over om het stagejaar niet met een
onvoldoende af te sluiten.
Na vijftien jaar was het leerrijk en ben ik dankbaar om die eerlijke
woorden van de student te mogen lezen. ↙

Ik censureerde alle sombere
en ongelukkige momenten
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Vier studenten voeding & diëtetiek vonden het
ontoelaatbaar dat zelfs bij hun eigen opleiding het
gezonde aanbod in de kantine marginaal was. Ze
namen het heft in eigen hand en daaruit ontstond
The Food Lab: lekker en gezond eten wat ook nog
duurzaam is. Cormet verkoopt het voor ze. ‘Het zou
mooi zijn als we op zestig procent ongezond aanbod
uit zouden komen.’
tekst Bart Lichtenveldt
foto’s Tristan Arts en Lars Vierbergen

14 JUNI 2017

‘In de kantine is
80 procent van het
aanbod ongezond’
A

an de Dr. Meurerlaan in Nieuw-West huist
de HvA-faculteit Bewegen, Sport & Voeding, een bolwerk van fitte en gezond ogende studenten en docenten. Rondom het gebouw zijn
verschillende sportvelden en op de derde en tevens
hoogste verdieping is
een practicumlokaal
met keukenblokken
te vinden, waar
studenten van de
opleiding voeding &
diëtetiek les kunnen
krijgen over het
bereiden van eten.
Als we langskomen wordt het lokaal niet gebruikt voor een les,
maar zijn een paar studenten aan het koken voor
de kantine beneden en die van het Amsterdam
University College. Lars Vierbergen, Kjelld van
Essen, Tessa Akerboom en Cindy Dinjens zijn
vierdejaarsstudenten en hebben voor hun afstudeerproject hier The Food Lab opgezet, waarmee ze het
voedselaanbod in de twee kantines onderzoeken en

gezonder willen maken. Vierbergen: ‘Momenteel
valt tachtig procent van wat er in de kantines op de
HvA en UvA verkocht wordt niet binnen de regels
van het Voedingscentrum.’
Vierbergen verwijst daarmee naar de Schijf van
Vijf, waarmee het
Voedingscentrum
advies geeft voor een
gevarieerd en gezond
eetpatroon. Dat is
nodig, want niet
iedereen gaat voor
de gezonde opties.
En de enorme keuze
die er in de kantines
is helpt ook niet bepaald mee. ‘Eigenlijk is het een
grote paradox,’ betoogt Vierbergen. ‘Enerzijds is
keuzevrijheid belangrijk en moeten mensen zelf
bepalen wat ze eten, anderzijds kan de kennis van
een gemiddelde consument nooit zo toereikend zijn
dat verwacht kan worden dat iedereen een gezonde
keuze maakt. Ik ben voeding en diëtetiek gaan doen
omdat ik besefte dat er nog heel wat moet gebeuren.’

‘Eigenlijk is
het één
grote paradox’
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Linzenburger

vijf

vijf

chijf

chijf

Uit een poule van receptideeën van
eerste- en tweedejaarsstudenten
kozen Vierbergen en Van Essen
de lekkerste gerechten om in de
kantines te presenteren. Momenteel
zijn er twee burgers; een van linzen
en een van kikkererwten, piccolini
(een soort minipizza’s) van bloemkool, en
een cool beans salad.
Tussen de zogegroente en fruit
noemde impulsaangroente en fruit
smeer- en
kopen bij de kassa
bereidingsvetten
smeer- en
vind je nog drie
bereidingsvetten
zuivel, noten,
zoetekauwsnacks:
vis, peulvruchten,
zuivel, noten,
appelkaneelringen,
vlees en ei
vis, peulvruchten,
mangokrullen en
vlees
en
ei
brood,
bananenbrood.
graanproducten
brood,
en aardappelen
Allemaal vallen ze
graanproducten
dranken en aardappelenbinnen de richtlijnen van de schijf van vijf.
We spreken ook af op het AUC, waar de burdranken
gers en snacks inmiddels in de schappen liggen.
Vanaf een van de tafels houden Vierbergen en Van
Essen de kantine goed in de gaten. Wijzelf gaan
voor de linzenburger. Nu hebben veel mensen
wel eens een linzenburger gekneed en vervolgens
hopeloos in de pan uit elkaar zien vallen, deze
variant is behalve heel ook nog eens lekker van
smaak. ‘De honingmosterdsaus hebben we ook
zelf gemaakt,’ vertelt Van Essen trots. Als toetje
proeven we de mangokrullen, die net zo smaken
als dunne plakjes winegum.
Behalve de aanvullingen brengen Akerboom en
Dinjens een advies uit om het al bestaande assortiment van Cormet zo aan te passen dat de producten
die nu net buiten de richtlijnen van het Voedingscentrum vallen, wel een verantwoorde keuze
worden. ‘Vaak is dat heel simpel,’ vertelt Akerboom.
‘Minder beleg op de broodjes doen zodat zoutwaar-

des niet overschreden worden, of zachte kaas in
plaats van harde.’ Met de vaak simpele aanpassingen
zou de verhouding tussen gezond en ongezond in
één klap om kunnen draaien. De twintig procent
die dan nog steeds buiten de schijf valt, is niet aan
te passen zonder grote veranderingen. ‘Dat geldt
voor vrijwel alle frisdranken,’ zegt Akerboom. ‘Of
bijvoorbeeld iets als een saucijzenbroodje,’ geeft
Vierbergen aan.
En dat is een
heikel punt, omdat
Cormet gebonden
blijft aan leveranciers en deals
met bijvoorbeeld
frisdrankmerken.
‘Of choco- en energierepen,’ voegt
Akerboom toe. ‘Je
hebt Nakd-repen, gemaakt van dadels, noten en
cacao. Die komen als een van de weinige door
de snackregels van het Voedingscentrum, maar
worden niet aangeboden door de leveranciers.’
Die regels verschillen ook nog eens per categorie. ‘Instantnoedelsoep wordt bijvoorbeeld gerekend
als maaltijd,’ zegt Akerboom. ‘Terwijl ze in de praktijk vaak als snack worden gegeten. Maar als het als
maaltijd wordt gezien, mag er weer meer zout in.’
Muggenzifterij misschien, maar wel op basis van
wetenschappelijk onderzoek, waarvan informatie
mondjesmaat binnenkomt. Vierbergen: ‘Voedingswetenschap is een vrij jonge wetenschap, zeker als
je het vergelijkt met natuurkunde of wiskunde. Pas
een jaar of dertig is er echt goed onderzoek gedaan
naar voedingsmiddelen en het effect daarvan.’

‘Wij laten
zien hoe het
anders kan’

Experimenteren
Alhoewel tachtig procent ongezond assortiment
alarmerend veel is, geldt dat percentage ook voor

vanvan
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het gemiddelde supermarktaanbod. ‘Die zitten
ook op ongeveer diezelfde verdeling,’ verklaart
Vierbergen, die benadrukt niet uit te zijn op een
complete ban op eten dat buiten de schijf valt. ‘Er
zijn dan wel producten die je niet aan kunt passen, maar we zitten hier wel bij een faculteit van
sport en gezonde voeding. Het zou al mooi zijn
als we op “maar” zestig procent ongezond uitkomen.’
En dus staat
Van Essen in het
practicumlokaal
burgers te draaien
van linzen en
kikkererwten. ‘In
de laatste Schijf
van Vijf is een
aanbeveling voor
peulvruchten
zoals linzen gedaan,’ legt Vierbergen uit, die met
Cormet heeft afgesproken te mogen experimenteren op de Dr. Meurerlaan en het AUC, mits de
ingrediënten via hun reguliere leveranciers te
krijgen zijn. Cormet zelf staat open voor de input
die de studenten kunnen leveren. ‘Wij weten hoe
het anders kan,’ zegt Vierbergen. ‘En laten dat nu
aan ze zien.’ Afspraken over het aanpassen van
het bestaande assortiment heeft de cateraar niet
gemaakt. ‘Het blijft een advies. Daarmee kunnen
ze doen wat ze willen.’

consument vaak niet weet wat goed en minder
goed is: ‘Veel mensen denken bijvoorbeeld dat als
je twee minuten korter onder de douche staat, dat
je dan heel duurzaam bezig bent. Maar het effect
van twee minuten korter douchen is een stuk
kleiner dan twee keer per week geen vlees eten.’
Wat de producten van The Food Lab betreft geven
de studenten evenveel prioriteit aan duurzaamheid als aan gezondheid.
‘Ik ben heel trots
op wat we in een
paar weken voor
elkaar hebben
gekregen vanuit...
het niets eigenlijk,’
zegt Vierbergen
terwijl we de
burger eten. ‘Ja,
de intentie was er,
maar verkoop in de kantine was zeker niet in
beeld.’ ‘Kijk, kijk!’ zegt Van Essen. Bij de kassa
koopt een student een zakje bananenbrood, dat
ze enthousiast met haar vrienden deelt. ‘Het
idee is dat als wij straks weg zijn, een volgende
lichting studenten The Food Lab overneemt,’
legt Vierbergen uit.
Of het eten van The Food Lab straks in alle
kantines ligt, is nog maar de vraag. ‘We zijn
momenteel bezig met het laten voortbestaan van
The Food Lab,’ vertelt Vierbergen, die stiekem
wel droomt van zo’n opschaling van het project,
en graag meer studenten ziet in de keuken. ‘Met
Cormet zijn we bij de hogeschool van Leeuwarden geweest, waar studenten al echt werken in
de catering. Dat is iets waar we naar streven.’
Wellicht lukt het ook in Amsterdam om The Food
Lab te gebruiken om onderzoek te doen, stage
te lopen of af te studeren. ‘Dit zou de perfecte
ervaringsplek zijn.’ ↙

‘Het zou mooi zijn om
“maar” zestig procent
ongezond te hebben’

Ervaringsplek
Behalve dat alle recepten binnen de gezonde
richtlijnen vallen, zijn ze ook allemaal vegetarisch. ‘Duurzaamheid en gezondheid gaan vaak
hand in hand,’ zegt Vierbergen. ‘Kip is al een
stuk duurzamer dan rood vlees; minder CO2-uitstoot en watergebruik.’ Ook dit is een onderwerp
waarvan Vierbergen zegt dat de gemiddelde
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Kamervragen
CHARLOTTE TER BRAAK (20),
CULTURELE MAATSCHAPPELIJKE
VORMING, HvA
Kamer 10m2, John Franklinstraat
Woont hier sinds september 2016
Betaalt 500 euro
Huisgenoten 2
Voordeel ‘Het balkon.’
Nadeel ‘Het is zo klein dat ik niet zo makkelijk
mensen uitnodig.’

‘N

ee, dat bord is niet van de Xenos. En ja, ik
vind het ook heel corny maar ik heb het
zelf gemaakt dus ik ben er gewoon heel trots op.
Eerst die letters erop geplakt en toen geverfd.
Ik slaap eigenlijk altijd onder mijn klamboe
want anders word ik helemaal lekgestoken. Er
woont hierbeneden een vrouw met een enorm
overwoekerde tuin en volgens mij zit daar
ergens stilstaand water onder. Verder ben ik
heel blij met het balkonnetje, alhoewel ik wel
even moest wennen aan het binnenpleintje.
Met al die balkonnetjes zit je snel naar elkaar te
loeren. Ik loop heel vaak in die roze badjas door
mijn huis en dat vind ik toch niet zo charmant.
En mijn overbuurman laat zichzelf nogal graag
zien. Zit regelmatig te zonnen in zijn speedo op
het balkon.
Ik kom aan deze kamer via Facebook. Maar
de meiden die hier woonden, kende ik helemaal
niet, terwijl zij elkaar al vanaf de basisschool
kenden. Beiden hadden een vriend waar ze
heel vaak waren dus dan kwam ik thuis en was
er niemand. Niet zo leuk; ik was in die maand
veel bij mijn ouders. Na een maand vertrokken
ze allebei al en moest ik opeens hoofdhuurder
worden. Toen heb ik natuurlijk de grootste
kamer genomen en mocht ik zelf mijn huisgenootjes uitzoeken.
Verder vind ik de diversiteit in de buurt heel
leuk. Ik kom zelf uit Bloemendaal en daar is
iedereen blank. Hier leeft het toch wat meer; in
Bloemendaal is het heel stil. In Bloemendaal ga
ik dan ook altijd studeren, daar is het hier veel
te klein en te druk voor. Soms studeer ik in bed,
wat samenvatten, maar dan is het risico natuurlijk wel aanwezig dat ik na een tijdje onder
de dekens kruip.’ ↙

tekst Lennart Bolwijn foto Martijn Gijsbertsen
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‘Met al die
balkonnetjes
zit je snel naar
elkaar te loeren’
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Sera Markoff IS
VERZOT OP SCIENCEFICTION
EN WILDE EIGENLIJK
BEELDEND KUNSTENAAR
WORDEN, MAAR KOOS VOOR
DE WETENSCHAP.

23

14 JUNI 2017

‘IK BEN
VRIJ
GEEKY’
tekst Steffi Weber
foto's Bram Belloni

Vraag de Amerikaanse alles over zwarte gaten, sciencefiction, hoger onderwijs
en de maatschappelijke rol van de academicus – maar begin alsjeblieft niet over
het glazen plafond, want dat onderwerp vindt ze absoluut niet interessant. De
nieuwe – en eerste vrouwelijke – UvA-hoogleraar astronomie Sera Markoff is van
mening dat het gebrek aan vrouwen in haar vakgebied een typisch Nederlands
probleem is: ‘In andere landen speelt het veel minder, maar hier lijkt de tijd te
hebben stilgestaan.’

S

terrenkundige Sera Markoff
is sinds eind mei UvA’s eerste
vrouwelijke hoogleraar astronomie, maar daar wil ze het liever
niet over hebben. Over het ‘vrouwenonderwerp’ dan. Daar wordt de
Amerikaanse nogal moe van. ‘Het is
een obsessie in Nederland,’ schrijft
ze al in de eerste mail. Als het aan
Markoff ligt, praat ze het liefst over

haar onderzoek naar zwarte gaten
en de toekomst van het universum.
En daarover valt ook zeker het een en
ander te vertellen.
Markoff bekleedt sinds vorige
maand een nieuwe leerstoel aan het
Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde van de UvA. Ze onderzoekt
zwarte gaten en is bijzonder geïnteresseerd in zogeheten ‘plasma-jets’,

fonteinen van extreem energieke
deeltjes en magnetische velden die
door zwarte gaten worden uitgestoten. Fonteinen zijn een miljard keer
groter dan het zwarte gat waar ze
uit voortkomen en kunnen groter
worden dan het hele melkwegstelsel.
Maar ook Sera Markoff (1971) zelf
biedt meer dan genoeg stof voor een
gesprek. De 46-jarige wilde eigenlijk
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‘iets met kunst’ doen voordat ze
dankzij sciencefiction in de astronomie belandde. En, oh ja, ze studeerde niet alleen op het prestigieuze
Massachusetts Institute of Technology, maar heeft er ook voor gezorgd
dat er op 21 april 1990 een destijds
nog onbekend bandje uit Aberdeen,
Washington een optreden gaf in de
kelder van een studentenflat
op de campus. Het bandje verwierf niet veel later
enige faam onder de naam
Nirvana. ‘Studenten vinden
me ontzettend cool als ik
dat vertel.’

Toch eerst even over de
vrouwenkwestie. Waarom
wil je het daar niet over hebben?
‘Ik word er een beetje moe van. In
Nederland stellen mensen vrijwel altijd eerst de vrouwenvraag. In andere
landen speelt dat thema minder.
Nou is daar natuurlijk het probleem
ook minder groot.’

Waarom stoort het je?
‘Ik heb het gewoon liever over mijn
onderzoek dan over mijn gender.
Ik zit toch ook niet de hele dag te
denken “Hé, ik ben een vrouw. Wow!”
[Lacht]. De focus op mijn geslacht
leidt af van mijn wetenschappelijke
prestaties. Je kunt het ook te veel
benadrukken, dan krijgen mensen de
indruk dat ik alleen zo ver gekomen
ben omdat ik een vrouw ben, wat
niet waar is.’

Zie je het verschil tussen Nederland en andere landen ook daadwerkelijk?
‘Het is een feit. Op het gebied van
vrouwen in de wetenschap doet
Nederland het slechter dan bijna alle andere Europese landen,
behalve misschien Duitsland. Op
hogere posities zie je vooral mannen. Of vrouwen uit het buitenland.
Je merkt het al bij de scholieren en

de bachelorstudenten in de natuuren sterrenkunde, de verhoudingen
veranderen niet. In de meeste
Europese landen is tegenwoordig
zelfs in de bètawetenschappen een
flink percentage vrouw. Als ik hier
voor een klas sta met derdejaarsstudenten, ligt het percentage vrouwen
onder de tien procent. Zo lagen de

‘Ik word een
beetje moe van de
vrouwenvraag’
verhoudingen toen ik student was in
de VS dertig jaar geleden. Ondertussen is dat op veel plekken veranderd,
maar hier lijkt de tijd stil te staan.
Maar goed, nu gaat het tóch weer
over vrouwen.’

Je hebt op een Amerikaanse Ivy
League universiteit gestudeerd,
waarin verschilt het MIT van de
UvA?
‘Dat is lastig te vergelijken. Het heeft
ook te maken met cultuur. In de VS
heerst een zeer competitieve cultuur,
ook op de universiteiten. Als je vwo
hebt, mag je hier automatisch naar
een universiteit, in de VS moet je
voor elke universiteit apart toelating
doen. De studentenpopulatie aan de
UvA is qua academisch vermogen
veel heterogener dan in Amerika.
Hier zitten studenten die qua niveau
aan een van de Amerikaanse topuniversiteiten hadden kunnen studeren
naast medestudenten die daar
waarschijnlijk niet zouden worden
toegelaten. [Lacht].
Bij het MIT heeft die selectie
al plaatsgevonden, de sfeer is
competitief en erg stimulerend. Ik
vond het geweldig. Iedereen was
geestdriftig, er gebeurde van alles.

Ik was altijd al geïnteresseerd in
muziek en hoorde bij een groepje
dat concerten organiseerde op de
campus. We hebben Nirvana naar
het MIT gehaald, in 1990, toen ze
nog niet bekend waren. Ze kregen
1.000 dollar voor het optreden in de
kelder van het ”Senior House”. We
hadden er een toptijd maar tegelijkertijd werkten we ontzettend hard. Iedereen zette
zich volop in. Misschien is
dat wel een verschil met de
UvA. Ik heb het gevoel dat
sommige studenten hier
niet waarderen wat ze hebben. Logisch, ze hoefden er
ook niets voor te doen. Ze
kregen alles gratis. Sommigen lijken minder gemotiveerd dan
de MIT-studenten.’

Waarom heb je voor de UvA gekozen?
‘Op het gebied van onderzoek behoort de UvA in mijn vakgebied tot
de beste ter wereld.’

Je officiële functieomschrijving
luidt hoogleraar theoretische
hoge-energie astrofysica. Wat is je
standaardriedeltje op feesten en
partijen als mensen je vragen wat
je voor werk doet?
‘Het ligt eraan wie het vraagt. Als
ik met de persoon wil praten, zeg ik
dat ik astronoom ben. Anders zeg ik
fysicus. Ik doe het allebei, maar mijn
vakgebied can turn people off. Daar
willen ze meestal niets over horen.
Tegen wie het wel wil horen vertel ik
dat ik zwarte gaten onderzoek. Dat
zijn objecten in de ruimte van enkele
tientallen kilometer doorsnee die vele
malen zwaarder wegen dan onze
zon, en een extreem sterke zwaartekracht uitoefenen. Zo sterk, dat
zelfs licht er niet aan kan ontsnappen, vandaar de naam zwart gat. Ik
werk aan studies over uiteenlopende
onderwerpen, maar mijn focus ligt
op zwarte gaten omdat ze het beste
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kosmische laboratorium zijn voor extreme fysica. Ik probeer te ontdekken
hoe ze precies werken en wat hun invloed is op hun omgeving. De meeste
mensen denken bij zwarte gaten aan
een soort kosmische stofzuiger, maar
tegelijkertijd zijn het ook motoren.
Veel van het opgeslokte materiaal wordt weer uitgespuwd. Dat
kan dramatische vormen
aannemen, bij zogeheten
jets bijvoorbeeld, dat zijn
enorme uitbarstingen van
gemagnetiseerd plasma die
nagenoeg de snelheid van
het licht bereiken. Dat proces is honderd keer efficiënter dan een nucleaire fusie,
de energie die erbij vrijkomt
is zes keer groter dan de straling van
de zon. Dat heeft enorme invloed op
de omgeving van zo’n zwart gat. Zo
kunnen zwarte gaten de groei van de
omliggende sterrenstelsels verhinderen. Er heerst een soort van cosmic
feedbackcycle, maar hoe die er precies uitziet, weten we nog niet.’

Je zei eerder dat je beide doet:
astronomie en fysica. Hoe bedoel
je dat?
‘Het astronomiegedeelte is de
observatie. De zwarte gaten zelf
kun je niet zien omdat ze dus licht
opslokken. Maar met telescopen
kun je wel het materiaal zien dat
ze aantrekken, en de straling die ze
uitstoten. Het observeren van zwarte
gaten is trouwens een grootschalige internationale onderneming. Ze
stoten licht uit over bijna het gehele
elektromagnetische spectrum. Van
radio- tot gammastraling maar ook
deeltjes als ionen en neutrino’s. Je
moet diverse telescopen gebruiken
want ieder instrument werkt maar
voor een bepaalde frequentie. Die
telescopen staan over de hele wereld
verspreid. In Nederland staat er ook
een, de radiotelescoop Lofar in Dwingeloo. Om te meten hoe een zwart

gat zich gedraagt en welke invloed
dat heeft op zijn omgeving, moeten
al die telescopen tegelijkertijd op
het zwarte gat gericht staan, alleen
dan kun je zien wat er verandert. Ik
besteed veel tijd aan het coördineren van dit soort observatiesessies.
De observatie, het verzamelen van
data, dat is het astronomiegedeelte.

‘De ivoren toren is een
slecht idee, ik engageer
me zoveel mogelijk’
Het natuurkundegedeelte gaat over
modellen aan de hand van die data.
Dat is een beetje mijn specialiteit, ik
maak computersimulaties van het
licht dat de zwarte gaten uitstoten.
De modellen vergelijken we dan weer
met de data die we met telescopen verzamelen.’

Wat is je belangrijkste onderzoek
op dit moment?
‘Het belangrijkste is het begrijpen
hoe zwarte gaten materiaal omzetten in energie die ze dan weer
vrijlaten. Alleen dan kunnen we hun
invloed berekenen. We weten daar
eigenlijk nog heel weinig over, terwijl
het ontzettend belangrijk is als we
willen weten hoe ons universum zich
heeft ontwikkeld sinds de oerknal en
hoe het er in de toekomst uit zal zien.
Dat zwarte gaten de vorm en de
ontwikkeling van sterrenstelsels beïnvloeden, dat weten we. Kosmologen
nemen dat gegeven ook mee in hun
modellen over de ontwikkeling van
het universum, alleen weten we dus
nog helemaal niet hoe die invloed
van zwarte gaten er dan uitziet. Ze
bouwen hun modellen op basis van
te simplistische weergaven van zwarte gaten, die wellicht helemaal geen

recht doen aan de werkelijkheid. Ik
ben bang dat we daardoor een verkeerd idee krijgen van de kosmos, dat
sommige delen van the big picture
niet kloppen.
Maar theorieën veranderen. Ook
hier aan de UvA zijn mensen bezig
met alternatieve theorieën over donkere materie bijvoorbeeld. Ik ben erg
benieuwd, ik denk niet dat
het verhaal ten einde is.’

Hoe ben je in dit vakgebied
terechtgekomen?
[Markoff wijst naar een
boekenkast in haar werkkamer die vol staat met
scifi-prullaria: een geweer
van de aliens in Disctrict
9, Archie, het ruimteschip uit de
graphic novel The Watchmen, actionfiguren van Hellboy, The Chronicles of Riddick, Kick-Ass en nog veel
meer.] ‘Stripboeken en scifi. Ik ben
de enige wetenschapper in onze
familie en kom niet uit een hoogopgeleid milieu. Ik was vroeger ook helemaal niet bezig met astronomie of
fysica, ik was meer geïnteresseerd in
kunst. Maar ik heb ontzettend veel
gelezen als kind, ook sciencefiction, schrijvers als Madeleine L’Engle
waren van grote invloed op mij toen
ik klein was. Die waren toen al bezig
met theorieën als ruimtetijd en
krommingen in ruimtetijd. Scifi-fans
hebben dit soort concepten als
achtergrond, ook al worden ze in de
literatuur lang niet altijd accuraat
beschreven. Scifi wordt wat dat
betreft wel beter, trouwens. Maar
toen ik het las was het voornamelijk
weird stuff. Maar goed, MIT was
eigenlijk een last-minutebesluit.
Ik had nooit verwacht dat ik zou
worden toegelaten. Ik was altijd al
goed in wiskunde maar ik was van
plan om een kunstopleiding te gaan
doen. Ik schilderde, fotografeerde
en maakte glas-in-loodwerk. Maar
ik realiseerde me dat ik, als ik in de
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wetenschap zou falen, altijd nog
terug kon naar de kunst. Andersom zou een stuk lastiger zijn. Toen
ik werd aangenomen aan MIT,
wist ik meteen dat ik astrofysica
wilde doen en zwarte gaten wilde
onderzoeken; ik vond ze ontzettend
fascinerend. Dat vind ik nog steeds.
Het is nogal opwindend om te
werken aan iets op de grens van het
menselijke begrip.’

Kijk je door je onderzoek anders
aan tegen de wereld aan?

SERA MARKOFF
1971 Geboren in Minneapolis, VS
1990-1993 Bachelorstudie aan
het Massachusetts Institute of
Technology (MIT) Center for Space
Research
1994-2000 Promovendus aan de
Universiteit van Arizona, Tucson,
VS
2000-2002 A.v. Humboldt
Foundation onderzoeker aan het
Max Planck Instituut voor Radio
Astronomy, Bonn, Germany
2002-2005 National Science
Foundation Astronomy &
Astrophysics Postdoctoral Fellow,
Massachusetts Institute of
Technology, Cambridge, MA, USA
2006-2008 Universitair docent
(Assist. Prof.), UvA
2008 – 2017 Universitair
hoofddocent, UvA
2016 Vici-subsidie
2017 – heden Hoogleraar
theoretische hoge-energie
astrofysica

‘Dat heeft waarschijnlijk elke
wetenschapper die onderzoek
doet naar iets dat groter is dan de
mensheid. Voor mij is onze planeet
slechts een van miljoenen en waarschijnlijk niet eens een bijzonder
speciale. Ik weet dat we piepklein
zijn in dit gigantische universum.
We zijn maar een soort, een van
de vele. Door mijn liefde voor scifi
denk ik graag na over de langetermijntoekomst van de mensheid.
Onze zon zal niet voor altijd blijven
bestaan, dan heb ik het wel over biljoenen jaren, maar als de mensheid
wil overleven, moeten we buiten
onze planeet treden. We zullen
moeten kolonialiseren. In mijn vrije
tijd lees ik ontzettend graag over dit
soort onderwerpen. Ja, ik ben nog
steeds vrij geeky.’

Je bent een druk persoon. Naast
onderzoek en onderwijs heb je
bestuursfuncties, doe je educatieve
projecten met kinderen en hou je
lezingen en rondleidingen voor
publiek in de koepel van het Anton
Pannekoekinstituut.
‘Als wetenschapper word ik door de
overheid betaald en heb ik daarom
een verantwoordelijkheid tegenover
de samenleving. Ik vind het onze
taak om het publiek over wetenschap te informeren. Interactie
tussen de universiteit en de burgers
is ontzettend belangrijk. De ivoren

toren is een slecht idee. Daarom
engageer ik me zo veel mogelijk met
de samenleving. Ik ben al begonnen
met projecten met basisscholieren hier in Nederland. Ik wil graag
nog meer doen, maar ik vind mijn
Nederlands daarvoor nog niet goed
genoeg. Ik spreek het wel, maar ik
voel me nog niet zeker genoeg om
voor een groot publiek een praatje
te houden over wetenschap. Laat
staan om op tv te komen. Ik ben
bang dat door mijn gebrekkige
Nederlands de boodschap niet
goed overkomt.’

Welke boodschap zou je dan willen
overbrengen?
‘Misschien is dat wel het probleem. Ik
ben geen soundbitepersoon. Ik ben
geen natuurtalent voor een camera. Ik ben een diepe denker met de
neiging tot filosoferen. Ik voel totaal
niet de drang om in de spotlights te
staan, maar ik heb het gevoel dat ik
dat meer zou moeten doen. Juist hier
in Nederland, omdat mensen hier
niet veel vrouwelijke wetenschappers
te zien krijgen.
Maar ook omdat veel Nederlanders geen idee hebben wat er hier
allemaal gaande is in de wetenschap,
wat voor toffe dingen hier gebeuren.
De meeste Nederlanders die ik ontmoet begrijpen niet wat ik hier doe.
‘Waarom zou je uitgerekend hierheen
komen?’ vragen ze dan. Ze zijn zich er
absoluut niet van bewust hoe goed
de Nederlandse wetenschap is.
Dat is toch jammer! En dat
valt volgens mij ook de media hier
te verwijten. They’re clearly not
spreading the news. Volgens mij
denken de media dat het de mensen
niet interesseert, maar iedereen die
ik ontmoet – niet alleen hoogopgeleiden – vind het interessant wat er
in hun land gebeurt. Ze zijn er graag
trots op. Dus, ja, dat zou ik graag
willen vertellen. Ik heb dan wel eerst
nog wat taaltraining nodig.’ ↙
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Studeren en boeken raadplegen of lenen in de voormalige
Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis van het
voormalige academisch ziekenhuis, midden in de stad. De
architecten hebben getekend en zo gaat het eruitzien.
tekst Dirk Wolthekker
beeld Mvsa Architects

W

eg met de verloedering
van de Tweede Chirurgische Kliniek en het
Zusterhuis (BG 13/14) op het Binnengasthuisterrein! Oeps, BG-terrein?
Niks BG-terrein! Nog een paar jaar
en het gebied is omgetoverd in wat
dan zal heten de Binnenstadcampus
van de UvA: helemaal van en voor de
Faculteit der Geesteswetenschappen
en voor een nieuwe UB, die het pand
aan het Singel gaat verlaten. Het
voormalige ziekenhuis – dat begin jaren tachtig van de vorige eeuw naar
de Bijlmer verkaste en daar onder de
naam ‘AMC’ de draad weer oppakte
– komt dan opnieuw ter beschikking
voor onderwijs en onderzoek.
Na het vertrek van het ziekenhuis
was in het monumentale pand – het

Het centrale binnenplein van
de nieuwe Binnenstadcampus.
De architect spreekt van ‘een
atriumconstructie’, waarvan de
impact op de monumentale gebouwen
‘tot een absoluut minimum’ wordt
beperkt. Laten we zeggen dat het
hier gaat om een soort gigantische
common room met verdiepte
tuin. Met zoveel licht zal de boom
vast snel het dak uit groeien. De
bordessen en terrassen, waar vroeger
nog weleens een patiënt in een
ziekenhuisledikant lag te zonnen,
worden multifunctionele studie- en
werkplekken. De dakconstructie
ontvouwt zich volgens de architecten
‘als een bloem tot over de dakranden
van kliniek en zusterhuis’.

staat op de Rijksmonumentenlijst
– lange tijd het Studentencentrum
(StuC) van de UvA gevestigd: de
Asva had er haar onderkomen, de
centrale studentenraad, en Folia zat
er ook een tijdje. Het pand stond
toen al jaren leeg en fungeerde als
‘overlooppand’ van UvA-clubjes en
-verengingen die nergens anders
onderdak konden krijgen. De vieze
en stinkende wc’s waren berucht,
evenals de hordes rondrennende
muizen. Op de hoek van de Nieuwe
Doelenstraat ligt nu nog een soort
universitair braakliggend rafelrandje
annex derderangs parkeerterrein
en in de binnentuin is al jarenlang
geen hovenier meer gesignaleerd. De
panden worden beheerd door een
commercieel bedrijf dat bezettingsof kraakacties moet voorkomen.
Maar dat gaat veranderen nu het
College van Bestuur – na advies van
een toetsingsgroep – eind vorige
maand koos voor deze plek als nieuwe locatie voor de UB, naar ontwerp
van de architectencombinatie MVSA
Architects/Bureau Van Stigt. De
alternatieve locatie – een UB in de
Oudemanhuispoort volgens een plan
van architectenbureau Grosfeld van
der Velde – redde het niet. Met dit
alternatieve plan vreesde het CvB
‘drukte’ en ‘logistieke problemen’. Nu
het CvB heeft gekozen – de keuze
wordt trouwens nog ter advisering
voorgelegd aan de medezeggenschap – kunnen de bouwvakkers
naar verwachting volgend jaar aan
de slag.
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Een mooie
dwarsdoorsnede van de
atriumconstructie: een
wenteltrap in ‘de steel’
van de bloem spuugt op
elke etage studenten
uit op de bordessen. Op
elke etage kasten vol
boeken, boeken en nog
eens boeken (links in
beeld). Het is tenslotte
een UB en dat moet wel
zichtbaar zijn.

Rondom ‘de steel’ van de bloem (zie boven) wordt gestudeerd, geluisterd, getelefoneerd en gekletst. Of
je eet er je boterham. Wie over de rand van veiligheidsglas koekeloert, kijkt zo in de kruin van de boom de
verdiepte binnentuin in. Let op: de stoeltjes hebben kussentjes. Dat moet dus wel lukken, die tien voor je
paper.

14 JUNI 2017

Zo was het ooit: het oude
Binnengasthuis. Het werd
gebouwd tussen 1868 en 1890
in Hollandse Neorenaissancestijl, grotendeels naar
ontwerpen van de architecten Leguyt en Godefroy.
Hier de voormalige Tweede
Chirurgische Kliniek. De
kliniek bood ruimte aan ongeveer tweehonderd bedden
en had – nouveauté! – vanaf
de oplevering elektrische
verlichting. In het erachter
gelegen Zusterhuis woonden
ongeveer honderd zusters
in kleine vierkante kamers
met een eetzaal en een
conversatiezaal.

Waar in vroeger tijden de ziekenhuisportier huisde en een ambulance nog wel eens in vliegende vaart naar binnen stoof
en tot stilstand kwam, bevindt zich straks de hoofdentree van de nieuwe UB. De entree bevindt zich aan het Agora,
dat volgens de architect ‘een levendig plein’ moet worden, met verkeer en activiteiten van studenten, wetenschappers,
Amsterdammers en overige bezoekers. Onder de UB komt trouwens een grote fietsenkelder, want het terrein zelf wordt
een ‘fietsvrij verblijfsgebied’ genoemd. De architect spreekt van ‘een doorwaadbaar voetgangersgebied, waar de stromen
studenten tussen de Oudemanhuispoort en de UB in goede banen worden geleid’.
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Hoe mooi kan het zijn: de voormalige snijzaal
van het voormalige Binnengasthuis, waar de
docent vroeger nog weleens in een been of
buik sneed wordt keihard in ere hersteld, al
zal er niet meer gesneden worden. De Snijzaal
‘nieuwe stijl’ wordt nu ‘multifunctioneel inzetbaar’. We kunnen ons zomaar voorstellen dat
er colleges theaterwetenschap worden gegeven in deze collegezaal met theateropstelling.
Maar het multifunctionele karakter van de
zaal kan ook zomaar betekenen dat er ook
vergaderingen gaan plaatsvinden van… misschien de Senaat ‘nieuwe stijl’? Daar moeten
zestig mensen zitting in krijgen. In zo’n zaal
komt de deliberatieve functie van de nieuwe
Senaat vast goed tot zijn recht. Toch?

ER KUNNEN WEL
1.500 STUDIEPLEKKEN
GECREËERD WORDEN

Studieplekken all over the
place, ook in de gangen dus.
In het PvE, het zogenoemde
Programma van Eisen, gaat
het om standaard 950 studieplekken. Op hoogtijdagen kan
dit worden geïntensiveerd tot
1500. Let wel: dit is exclusief
het aantal studieplekken in
het Atrium. Nog meer studiepleknieuws: in de studiezalen
(zie pagina 33) zijn ‘diverse
opstellingen’ mogelijk, zowel
voor 20, 24 of 28 personen,
naar gelang de behoefte. Een
student heeft gemiddeld 2,5
vierkante meter studieplek
tot zijn beschikking.

14 JUNI 2017

Tot 1981 lagen in dergelijke ruimtes rond de tien patiënten in ledikant ‘op zaal’ uit te zieken of bij te komen van
een operatie. Straks wordt hier door twee keer zo veel mensen tentamen geleerd. Of een scriptie geschreven. Of
gewoon gesnuffeld in de boekenkasten. Volgens de architecten heeft het inpassen van de boeken op deze wijze
‘een hoge esthetische en akoestische waarde, van essentieel belang voor een goed studeercomfort’. Toe maar!
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Prikbord UvA
In memoriam Karel Dibbets

Rankings QS

Op 28 mei is oud-docent
filmgeschiedenis Karel Dibbets
overleden. Van 1983 tot 2011 was
hij verbonden aan de Faculteit
der Geesteswetenschappen. Hij
speelde een belangrijke rol bij
het ontstaan van de opleiding
Film- en Televisiewetenschap, nu
Mediastudies. In 1993 promoveerde hij op een proefschrift
over de opkomst van de geluidsfilm in Nederland. Hij heeft een
internationaal erkende bijdrage
geleverd aan het data-gedreven filmhistorisch onderzoek
door zijn pionierende werk aan de Cinema Context database over Nederlandse Filmcultuur (www.cinemacontext.
nl). De faculteit besloot onlangs nog om hem voor deze
bijdrage te eren met de facultaire erepenning. In een In
memoriam herinnert hoogleraar digitaal erfgoed Julia
Noordegraaf zich Karel Dibbets als een ‘bescheiden,
relativerend man met een groot gevoel voor humor’. ‘In
2011 grapte Karel dat hij waarschijnlijk een van de weinige
wetenschappelijk medewerkers was met zo’n lange staat
van dienst die niet de standaard academische loopbaan
heeft gevolgd, omdat hij als universitair docent was binnengekomen en zo ook weer vertrok. Hij was een intellectueel met een scherpe en creatieve geest, die pionierend
en vooruitziend is geweest wat betreft de mogelijkheden
van open data en digitale bronnen en methoden.’

De UvA bezet de 58e plaats in
de QS World University Rankings
2017/2018. De universiteit zakt
daarmee één plaats ten opzichte
van vorig jaar, toen de UvA op
plek 57 stond. Het is voor het
eerst sinds het bestaan van de
QS Ranking dat de UvA niet de
hoogst genoteerde Nederlandse
universiteit is. Die eer valt dit jaar ten beurt aan de TU
Delft (54). De UvA en de TU Delft zijn wel de enige Nederlandse universiteiten met een positie in de top 100. De
nummer 1 van de wereld is dit jaar wederom het Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Bestuur Nieuw collegelid

Foto: Nederlands Film Festival.

De Raad van Toezicht heeft Jan
Lintsen benoemd tot lid van het
College van Bestuur. Hij volgt
Hans Amman op die op 1 januari
aftrad als vicevoorzitter van het
CvB. Sinds dan wordt Ammans
functie waargenomen door Kees
van Ast. Opvallend is dat Lintsen,
nu nog lid van het CvB van de
Haagse Hogeschool, ‘gewoon lid’ wordt van het UvA-bestuur
en geen vicevoorzitter. Lintsen is ook geen hoogleraar, zoals
Amman wel was (en is) en dus vooral een soort ‘bedrijfsvoerder’. Hij heeft een vergelijkbare portefeuille als Amman: ICT,
finance en huisvesting en treedt aan op 1 september.

Promovendi Hoofddocenten

Medezeggenschap Kaderbrief

De Eerste Kamer heeft het
wetsvoorstel ‘Bevordering internationalisering hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek’
aanvaard. Onderdeel van het
wetsvoorstel is verruiming van
het ius promovendi. Hierdoor
ontstaat de mogelijkheid om
ook hoofddocenten het recht te
geven op te treden als promotor bij een promotieonderzoek. Nu zijn dat alleen hoogleraren. Aan de UvA wordt
gewerkt aan aanpassing van het promotiereglement.
Binnen het College voor Promoties (CvP) zijn de grote
lijnen al afgestemd. Verdere bespreking binnen de UvA
loopt nog.

Het College van Bestuur heeft
de Kaderbrief 2018 vastgesteld
onder voorbehoud van instemming op de hoofdlijnen van de
begroting door de centrale medezeggenschap. Tot en met 26
juni kunnen medewerkers en studenten een vraag, opmerking of
suggestie mailen. De Kaderbrief
dient als basis voor de begroting 2018 en de meerjaren
ramingen 2019-2021 van de UvA. De brief geeft richtlijnen
en biedt handvatten aan faculteiten en diensten voor het
opstellen van hun eigen begroting. Wie wil ‘inspreken’ kan
dat doen door te mailen naar financienencontrol-bb@
uva.nl
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Prikbord HvA
Inschrijven Dam tot Damloop

Naamswijziging Sportkunde

Studenten en medewerkers van
HvA en UvA kunnen zich nog
inschrijven om mee te doen aan
de Dam tot Damloop dit jaar.
Durf jij het aan om op 17 september 10 Engelse mijl (ruim 16
kilometer) hard te lopen tussen
Amsterdam en Zaandam (via de
IJtunnel)? Schrijf je dan in op usc.uva.nl. Dan kun je gratis
meedoen aan trainingen, loop je mee met het grote UvAHvA-team en krijg je een mooi hardloopshirt. Kosten: voor
studenten 23 euro, voor medewerkers 35 euro.

De studie sport, management &
ondernemen heet per september sportkunde. De opleiding
wijzigt van naam en gaat voluit
‘sportkunde, leerroute sport, management en ondernemen’ heten. De naamswijziging is vooral
bedoeld om verheldering te
brengen. Er zijn in Nederland acht hogescholen die naast
de ALO een sportgerelateerde studie aanbieden. Die hebben nu allemaal andere namen, maar vallen straks onder
dezelfde noemer. Zodat studenten weten dat de opleidingen niet compleet verschillen, maar de overeenkomsten
voor werken in de sportwereld worden benadrukt.

Modeshow Individuals

Benoeming Bijzonder lector

De laatste naden worden gestikt, knopen aan jassen genaaid
en outfits gepast. Op 21 juni om
17.30 uur komt een halfjaar hard
werken voor 24 studenten van
het Amsterdam Fashion Institute
tot een hoogtepunt. Dan is de
eindpresentatie van Individuals,
het eigen vrouwenkledingmerk van de opleiding. In een
spetterende modeshow wordt de lente/zomercollectie
voor 2018 gepresenteerd op het Kohnstammhof. Hopelijk
spettert het niet letterlijk op het plein achter het Kohnstammhuis. Maar mocht het regenen dan zijn er alvast
een paar honderd paraplu’s besteld.

Nanda Piersma is benoemd tot
bijzonder lector ‘Big data in de
stad’. Ze zal de functie vanaf 1 september voor vier jaar
vervullen. Piersma – sinds 2014
hoofdocent bij de specialisatie
Data Science van de opleiding
toegepaste wiskunde – gaat zich
richten op big data-analyse. Dit moet leiden tot oplossingen voor de vele uitdagingen van Amsterdam in de 21e
eeuw, zoals uitbreidende verstedelijking en bevolkingsgroei. Piersma gaat zich aan de hand van big data buigen
over vraagstukken als mobiliteit, luchtverontreiniging
en leefbaarheid.

Opleiding Collega’s filmen

Markt & symposium Smaak!

Ben jij HvA-docent, hou je van
filmen en lijkt het je leuk collegadocenten tussen de 57 en 67 jaar
te volgen? Dan kun je via Zestor,
het hbo arbeidsmarkt- en opleidingsfonds, na de zomer meedoen aan een opleiding aan de
Frans Bromet School. Je leert in
zeven dagen filmen – onder andere van filmmaker Frans
Bromet zelf. Tegelijkertijd breng je het vakmanschap van
‘oudere’ docenten in beeld. Het project kan in overleg
met HR worden gedaan en is kosteloos. Deelnemers
moeten wel zelf materialen regelen. Inschrijven: zestor.nl/
training-hbo-docent-beeld.

Een snackbeurs met gezonde
en innovatieve snacks, lezingen
over de psychologie, geschiedenis en fysiologie van smaak en
leren over aroma’s van vroeger.
Foodies komen helemaal aan
hun trekken op de zomermarkt
en het symposium Smaak! Het
evenement op 29 juni in het Kohnstammhuis wordt georganiseerd door de opleiding voeding & diëtetiek. Maurits de Klepper, AUC-docent, kok en barbecueverzamelaar, geeft een van de drie lezingen. Hij zal vertellen over
multisensorisch proeven en ontkracht daarbij meteen een
aantal klassieke mythes.
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ADVERTENTIES

WIL JIJ JE VAKKENNIS OVERDRAGEN?
WORD LERAAR IN EEN JAAR!
Heb je tijdens je studie gemerkt dat je het leuk vindt om je vakkennis
over te dragen aan anderen? Dan is leraar worden misschien iets voor jou.
Met de praktijkgerichte kopopleiding tweedegraadsleraar kun je in één jaar
je tweedegraadsbevoegdheid behalen. Op hva.nl/kop lees je met welke hbo
of wo-bachelor je toegang hebt tot deze leerroute.

CREATING TOMORROW
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Wat doe je nu?
Communicatiemedewerker

‘B

ij mijn studie commerciële
economie wissel je vanaf
het tweede jaar altijd
een halfjaar school af met een
halfjaar werken. De laatste
werkperiode deed ik bij de
HvA op de afdeling onderwijs
en onderzoek. Daar schreef
ik ook mijn afstudeerscriptie over flexibilisering van
het onderwijs.
Op een netwerkbijeenkomst van de zogeheten
Talent Factory, een initiatief
van JongUvA en JongHvA die zich
inzetten om het werk aan UvA-HvA
uitdagender en leuker te maken,
ontmoette ik het hoofd van de
afdeling communicatie van de UvA.
Ze zei dat ik maar eens op gesprek
moest komen. Uiteindelijk kreeg ik
een jaarcontract aangeboden.
Ik werk op de afdeling interne communicatie van de UvA. Ik
coördineer het wekelijkse CvB-uurtje, waarbij de leden van het College
van Bestuur in gesprek gaan met
studenten en medewerkers. Maar
ik help bijvoorbeeld ook de Centrale
Promovendiraad om beter zichtbaar te worden voor hun doelgroep,
vooral online.
Wat het leuk maakt is dat ik
mijn eigen, kleine projectjes heb
en dat ik ook echt geloof in de
waarde ervan. Communicatie gaat
over veel meer dan af een toe een
berichtje op Facebook plaatsen.
Als studenten en medewerkers in
gesprek gaan met het CvB weet
iedereen beter wat er leeft. Zo verkleinen we de afstand tussen het

bestuur en de collegebanken.
Het nauwe contact met de
bestuurders bevalt me goed.
Ik stond ervan te kijken hoe
informeel en relaxed rector
magnificus Karen Maex en
bestuursvoorzitter Geert
ten Dam zijn. Ze vinden het
niet belangrijk dat je superchic gekleed bent als je een
afspraak met ze hebt, maar
ze willen echt weten wat
er speelt op de faculteiten.
Dat vind ik heel tof, dat ze
met hun voeten in de modder staan.
Ik val tussen de UvA-medewerkers wel op door mijn jonge
leeftijd. Vooral in het Maagdenhuis is de gemiddelde leeftijd vrij
hoog. Ik denk dat het goed zou
zijn – zeker voor een universiteit
of hogeschool – om meer jonge
mensen in dienst te nemen. Zij
hebben voeling met de studenten en weten wat er speelt.
Ik heb net een pre-master
afgerond en begin in september
aan mijn master beleidscommuNaam Carline van Breugel
nicatie en organisatie. Mensen
Leeftijd 23
lachen altijd als ik dit zeg, maar
Studie Commerciële economie
uiteindelijk zou ik wel directeur
voor toekomstige ondernemers
of rector van een middelbare
school of een hogeschool willen
(HvA)
worden. Zeker, ik zou best rector
Afgestudeerd 2016
Huib de Jong ooit willen opvolWerk Communicatie
gen. Dat weet hij ook, hoor, hij is
medewerker UvA
al op de hoogte.’ ↙

‘Ze vinden het
niet belangrijk
dat je superchic
gekleed bent’

Salaris Tussen de 2.000 en
2.800 euro per maand

tekst Steffi Weber
foto Mats van Soolingen
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Aan de motivatie
ligt het niet
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tekst Evelien Frenkel
en Jasmijn Van Raemdonck

Actueel

foto’s Daniel Rommens

Dankzij een kleinschalig en intensief schakeltraject stromen al tien jaar de meest
ambitieuze studenten Human Resource Management door van de HvA naar de
universiteit. Alleen dreigt dat traject nu te verdwijnen door gebrek aan financiering. ‘Het
idee was om zoveel mogelijk jongeren hoogopgeleid te maken in de samenleving. Wij
vragen ons af of dat ook werkelijk gestimuleerd wordt in de praktijk’.

V

an hbo-student naar promovendus of zelfs van het vmbo
naar de universiteit. Het zijn
maar een paar van de succesverhalen
die voortkomen uit het schakelprogramma sociologie & organisatiewetenschappen van de
HvA. De minor biedt de
studenten de kans om
door te stromen van een
bachelor aan de hogeschool naar een master
aan de universiteit. Het is
een schakelprogramma, vergelijkbaar
met een premaster, dat de hbo-studenten in een jaar klaarstoomt voor de
overstap naar de universiteit.
De doorstroomminor bestaat nu al
bijna tien jaar en lijkt zijn vruchten af
te werpen. ‘Onze leerlingen studeren
gemiddeld beter af dan studenten die
een premaster volgen aan de universiteit,’ vertelt Adriaan Rottenberg (31),
sinds 2016 docent aan de opleiding.
Intensieve begeleiding is volgens hem
het sleutelwoord. Alleen zo kunnen de
studenten aldus Rottenberg de ‘enorme sprong’ maken van hbo naar eindniveau universiteit. Daarom bestaat
de klas dit jaar ook uit slechts tien
studenten, de maximum capaciteit
ligt op 25. ‘We bieden een semester
verdieping in de sociologie aan als mi-

nor voor vierdejaars studenten Human
Resource Management (HRM). Maar
ook andere studenten mogen zich
ervoor aanmelden,’ legt Rottenberg
uit. ‘Daarna mogen ze zelf kiezen:
wil ik door?’ Als studenten daarvoor

‘Ik zou het jammer vinden als die
groep studenten de kans niet meer
krijgt om zichzelf te ontplooien, te
emanciperen tot een wetenschappelijk afgestudeerde omdat het te duur
is,’ zegt Rottenberg. De docenten
van de opleiding willen
dan ook een discussie
op gang brengen. ‘Jaren
geleden was er vanuit
de politiek het idee om
zoveel mogelijk jongeren
hoogopgeleid te maken in
de samenleving. Wij vragen ons af of
dat ook werkelijk gestimuleerd wordt
in de praktijk.’

‘Op een gegeven moment dacht ik
dat ik het niet zou trekken’
kiezen, volgen ze nog een semester
waarmee zij het volledige schakeltraject voltooien. Deze leerlingen mogen
daarna doorstromen naar de master
organisatiewetenschappen aan de VU
of de master sociologie aan de UvA.
Studenten die kiezen om te stoppen
na het eerste semester, hebben enkel
de minor op zak.
‘Het is duur om kleinschalig onderwijs te verzorgen. En daar worden we
op afgerekend,’ vertelt Rottenberg,
die samen met de andere docenten
van de opleiding aan de alarmbel
trekt. Deze doorstroomminor dreigt
namelijk te worden opgeheven omdat
de opleiding de kosten niet langer kan
dragen. Het schakelprogramma zou
een ‘disproportioneel beslag leggen op
het budget van de opleiding.’

Tijd winnen
Dankzij de combinatie van de minor
met het schakeltraject winnen de studenten een jaar studietijd. ‘Ik dacht
eerst: “Nog twee jaar studeren voor
je master. Ik weet niet of ik daar zin
in heb”,’ vertelt Nicolette Haasnoot
(24), student HRM die momenteel het
schakeljaar volgt. ‘Je doet je schakeljaar tegelijkertijd met afstuderen.
Daarna hoef je nog maar een jaar
master te doen.’ Ook voor Oscar
van Mourik (29), die de studie HRM
afrondde aan de HvA en inmiddels
promoveert op accounting aan de
Faculteit der Economische Weten-
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‘Ze zeiden: een
hoger niveau red
je waarschijnlijk
niet’

Ruud Fiers

schappen en Bedrijfskunde van de VU,
woog het winnen van een studiejaar
mee: ‘Het voordeel van deze premaster is dat het tijdsefficiënt is omdat
je bachelorscriptie onderdeel wordt
van de scriptie die je schrijft voor
deze premaster. Dus het vervangt je
vierde jaar.’
Ruud Fiers (29), die de opleiding
Fashion & Branding volgde aan het
AMFI, stapte dit jaar in de doorstroomminor. Dat was, ondanks zijn
afwijkende vooropleiding, geen probleem. ‘We hebben in onze opleiding
50 procent HRM-studenten,’ meldt
Rottenberg. De selectiecriteria voor dit
schakeltraject zijn minder streng dan
die van premasters aan de universiteit.
De enige criteria die aan de poort gelden zijn motivatie en studievoortgang.

Studenten mogen geen achterstand
hebben opgelopen in hun studie.

Intellectuele uitdaging
Zowel Nicolette als Ruud kregen vmbo-advies. ‘Als je vmbo-advies krijgt
denk je: “Blijkbaar ben ik niet zo slim
als de rest”,’ vertelt Nicolette. Op het
vmbo maar later ook op het mbo had
zij het gevoel dat ze tot meer in staat
was. Nicolette: ‘Tijdens die studie
merkte ik dat het supermakkelijk is. En
dat Ik eigenlijk veel meer kan.’
Oscar rondde de havo af, maar
ook hij miste op het hbo intellectuele
uitdaging. ‘Het was een verademing
want ik vond hbo eigenlijk maar
makkelijk, om het een beetje arrogant
te zeggen. Ik had daar nog nooit mijn
best gedaan dus dat wilde ik wel een

keer doen”.’ In de doorstroomminor
lag het niveau volgens hem hoger.
‘Het ging over sociologische vraagstukken zoals “hoe ontstaat ongelijkheid in de samenleving?”. Dat vind ik
interessanter dan het oppervlakkige
dat ik gewend was van de jaren ervoor.’
Ruud: ‘Tijdens de opleiding Fashion
& Branding bleek dat ik de theoretische, meer academische benadering
interessant vond.’ Hij besloot daarom
een minor Fashion Theories te volgen
die een academische benadering van
allerlei thema’s die gerelateerd zijn
aan mode behandelt. ‘Toen viel het
allemaal op zijn plek.’ Volgens Ruud
hebben ook andere klasgenoten met
deze minor ‘voor het eerst het gevoel
dat ze worden uitgedaagd en iets
leren.’ Dat beaamt Nicolette. Zij zocht
een alternatief voor de projectgroepen
waarin ze in het hbo moest samenwerken en waarbij ‘je altijd afhankelijk
bent van anderen.’

Persoonlijke groei
Nicolette vertelt dat zij zichzelf maar
ook mensen uit haar omgeving haar
tijdens dit schakeljaar enorme stappen
vooruit hebben zien maken. ‘Ik heb
mezelf bewezen dat ik meer kan dan
ik zelf had verwacht. Op de middelbare school was ik slecht in wiskunde.
En ik haal nu wel goede cijfers voor
statistiek.
Toen ik vmbo-advies kreeg zeiden
ze: “je gaat het waarschijnlijk niet
redden om een hoger niveau te doen”,
vertelt Ruud. ‘En uiteindelijk is dat wel
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‘Ik heb bewezen
dat ik meer kan
dan ik zelf had
verwacht’

gelukt.’ Niet alleen hij, maar ook de
andere studenten van de doorstroomminor behalen goede resultaten.
Oscar: ‘Ik denk dat de mensen uit
deze doorstroomminor beter waren
voorbereid dan mensen uit een reguliere premaster, bijvoorbeeld op de VU
of de UvA.’ Tijdens zijn diploma-uitreiking waren er van de zes afgestudeerden vijf cum laude, waarvan drie uit
zijn schakeltraject.

Onderwijs op maat
Studenten die ervoor kiezen het
volledige schakeltraject te doorlopen, behalen in een jaar 80 studiepunten. Een doorsnee jaar is goed
voor 60 studiepunten. ‘Het eerste
half jaar had ik vier deadlines per
week,’ vertelt Nicolette. De premaster is volgens haar alleen maar vol
te houden als je gemotiveerd bent.
‘Ik heb er een deel van mijn sociale
leven voor moeten opgeven. Je bent
minimaal veertig uur per week bezig
aan school.’ Ruud omschrijft het als
‘aanpoten’. ‘Het eerste semester
was ik voor 22.00 uur ’s avonds nooit
klaar.’ Oscar: ‘Die premaster was
geen kattenpis. Het is het zwaarste
wat ik ooit heb gedaan. Ik overdrijf
niet.’ Toch vinden de studenten het
de moeite waard. ‘Ik heb in het afgelopen jaar denk ik meer geleerd dan
tijdens mijn hele studietijd daarvoor.
Het is zwaar, maar het levert ook wat
op,’ vindt Nicolette.
Oscar: ‘Er was een vak waarbij je
iedere week een essay moest schrijven en de eerste week had letterlijk

Nicolette Haasnoot

de hele klas een onvoldoende. Op
een gegeven moment leverde iedere
foutgeplaatste komma of onnodig
woord een punt aftrek op, totdat
iedereen helemaal strak kon schrijven.’ Nicolette: ‘Op een gegeven
moment dacht ik dat ik het niet
zou gaan trekken.’ Toen ben ik in
gesprek gegaan met mijn docent.
Ze denken met je mee, dat is fijn. In
zo’n premastertraject waarbij je met
driehonderd man in een hoorcollege zit, heb je die mogelijkheid niet,’
geeft Nicolette aan. ‘Ik begrijp dat
daar veel mensen afvallen.’ Het onderwijs op maat maakt het volgens
Ruud mogelijk dat studenten het
– zelfs met een bepaalde achterstand – alsnog kunnen halen. ‘En met
goede cijfers.’

Financiële bezwaren
De docenten van de doorstroomminor
willen dat het programma voortaan
niet langer financieel gedragen wordt
door alleen de opleiding, maar door
de hele Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen, of zelfs door de
hele HvA.
Financiële steun van de UvA of de
VU lijkt een logische oplossing voor
het geldgebrek waar de doorstroomminor mee kampt. Studenten stromen
na het schakeltraject immers door
naar een van beide universiteiten.
Maar dat is volgens Rottenberg niet zo
eenvoudig. ‘Voor elke afgestudeerde
krijg je geld,’ legt hij uit. ‘Maar omdat
onze leerlingen al afgestudeerd zijn
aan de hogeschool, krijgen de universiteiten daar geen geld meer voor.’
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‘Het zwaarste
wat ik ooit heb
gedaan, maar de
moeite waard’

Oscar van Mourik

Het ontbreken van voldoende financiering dreigt de opleiding onbetaalbaar te maken voor studenten, terwijl
het financiële aspect voordien juist
een reden was om deze opleiding wél
te gaan volgen. Oscar: ‘Ik wilde een
premaster doen en ik was al aan het
kijken naar de premaster sociologie op
de UvA, maar die is minder toegankelijk als je van het hbo komt. Dan is
het duur, toentertijd iets van 6.000
euro. Terwijl deze doorstroomminor de
normale collegeprijs kostte.’
Ook voor Ruud heeft het financiële
voordeel van deze doorstroomminor meegespeeld in zijn keuze. Door
de combinatie van de minor en het
schakeljaar sparen de studenten niet
alleen tijd maar ook geld uit omdat zij
een jaar minder schoolgeld moeten

betalen. ‘Ik moet het doen van de
studiefinanciering en het geld dat ik
verdien met werken. Dus ik probeer

het wel zo te doen dat het mij zo min
mogelijk geld kost.’ Hoger inschrijvingsgeld als oplossing voor financiële
tekorten zou voor veel studenten de
deur sluiten.
‘Het probleem met deze doorstroomminor is dat het daadwerkelijk
40 uur per week is, dus als mensen
meer zelf moeten gaan betalen, dan
moeten ze ook meer gaan werken en ik
vraag me af wat de haalbaarheid daarvan is,’ zegt Oscar. Zelf heeft hij het wel
klaargespeeld om naast het doorstroomprogramma te werken, maar hij
zou anderen niet aanraden hetzelfde
te doen. ‘Ik heb vier dagen per week
gewerkt en het gered. Maar het was
niet leuk. Het was echt niet leuk.’
Ruud: ‘Als deze opleidingen verdwijnen, dan denk ik dat het voor gemotiveerde en getalenteerde studenten uit
het hbo steeds moeilijker wordt om de
stap naar de universiteit te maken.’ ↙

DOORSTROMEN

Na het behalen van je propedeuse op het hbo kun je instappen bij een
universitaire studie, mits je voldoet aan eventuele aanvullende eisen die de
studie in kwestie stelt aan hun studenten. Wie op een later moment binnen
de studie de overstap naar het wetenschappelijk onderwijs wil maken, kan
dat doen door middel van een schakeltraject. Zo’n traject kost een half jaar
of een jaar en stoomt je klaar voor een master op wetenschappelijk niveau.
Tot slot heb je als hbo-student de mogelijkheid om na het behalen van je
bachelor, een tweede bachelor te volgen aan een universiteit. Hieraan zijn
wel hoge kosten verbonden, waardoor het voor studenten meestal gunstiger is om gebruik te maken van een schakeltraject. Het aantal studenten
dat instroomt bij de masterfase lag het afgelopen studiejaar landelijk op
42.217. Het aantal hbo’ers dat uiteindelijk een bachelordiploma behaalt op
de universiteit lag in het vorige studiejaar op 1.755, het aantal hbo-studenten dat een masterdiploma binnensleept op 5.487.
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Bij de les
Hoorcollege Theorie en
praktijk onderzoeksmethoden
door Bas Schotel,
maandag 12 juni, 10.15 uur,
Oudemanhuispoort
Aanwezigen zo’n 200
Enthousiaste aantekeningmakers 150
Over het weekend-vertellers 5
Scrabblewoorden annotatie, arrest,
rechtspraktijk

tekst en foto’s Steffi Weber

D

ocent Bas Schotel helpt zijn
studenten rechtsgeleerdheid
gelijk bij het begin van het
introductiecollege onderzoeksmethoden uit de droom over hun toekomstige werk. Hij toont plaatjes uit
reclamefolders van juridische bedrijven: hippe, bovengemiddeld knappe
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young professionals, overduidelijk
succesvol, chic gekleed en extreem
relaxed ogend. ‘Als jurist word je
straks precies zo,’ zegt Schotel met
onverholen ironie. ‘Dan zit je de hele
dag ontspannen in de prestigieuze
Sint-Hubertusgalerijen in Brussel door
een internationale kwaliteitskrant te
bladeren. Met een glaasje water bij
de espresso. Voor de duidelijkheid:
niet dus. Dit is niet de advocatenpraktijk. Wat jullie in dit vak gaan
doen, dát is de advocatenpraktijk.’
Daarmee bedoelt Schotel: annotaties schrijven. De studenten krijgen
een arrest, bijvoorbeeld een uitspraak
van de Hoge Raad, moeten vervolgens uitzoeken hoe de uitspraak past
binnen het geldend recht en of ze het
ermee eens zijn of niet. Schotel: ‘Super nerderig, droog onderzoekswerk:
lezen, aantekeningen maken, lezen,
aantekeningen maken, nauwkeurig
alle bronnen vermelden, dat soort
werk. Het werk van een saaie jurist die
na zijn werk een potje gaat schaken

met vrienden of, waarschijnlijker, een
dik boek gaat lezen in een luie stoel.’
Schotel vertelt iets over de opbouw van het vak, op een powerpoint verschijnen wat data. ‘Jullie
hoeven alleen 7 juli te onthouden,
dan krijg ik jullie annotaties,’ zegt
Schotel. ‘Jullie gaan heel hard je best
doen en allemaal slagen, dan hoeft
niemand te herkansen en kan ik ook
gewoon lekker op vakantie straks.’
Tot slot geeft Schotel nog wat tips
mee, zo moeten studenten niet in de
val trappen en teksten gaan lezen
alleen omdat ze de materie interessant vinden. ‘Nee, voor dit vak ga je
te werk als een precisiesluipschutter,
je leest alleen wat je nodig hebt voor
je annotatie.’
Bronnen zijn daarbij essentieel,
benadrukt Schotel, en maakt voor
het tweede uur zijn plek achter de
katheder vrij voor een bibliotheekinstructeur die uitlegt hoe je rechtsbronnen moet vinden via de site of in
de bibliotheek. ↙

Sude Zorluozpinar (19)

Eerstejaars rechtsgeleerdheid
‘Het was leuk om de docent
weer terug te zien, we kenden
hem al van academische vaardigheden. Ik vrees wel dat ik dit
vak een beetje heb onderschat.
Bij academische vaardigheden
moesten we ook al een annotatie schrijven, daar had ik een
7 voor dus ik dacht dat dit wel
zou meevallen, maar nu denk ik
dat er misschien toch wat meer
tijd in gaat zitten. Ik wil het vak
wel halen dus ik ga zeker mijn
best doen.’

Farah Aznay (19)

Eerstejaars fiscaal recht
‘Tijdens het tweede uur viel ik
een beetje in slaap. De uitleg
over hoe we op zoek moeten
gaan naar bronnen was nogal
langdradig; we kregen wel heel
erg veel informatie over ons
heen. Ik heb niet echt zin in dit
vak omdat je heel veel op school
moet zitten en bronnen moet
gaan zoeken. Ik hoop dat ik het
ga halen.’

Boudewijn Greven (20)

Eerstejaars rechtsgeleerdheid
‘Deze docent had ik ook bij inleiding in de rechtswetenschap,
en vond ik toen heel goed. Ook
dit lijkt me een interessant vak,
het introductiecollege belooft
veel goeds. In het vorige college
moesten we ook al een annotatie schrijven en daar had ik een 9
voor, dus ik heb er wel vertrouwen in.’

Promoties

14 JUNI 2017

Hora est
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Donderdag 15/06

10.00 uur: Marlou van Rijn – taalwetenschap
The Expression of Modifiers and Arguments in the Noun
Phrase and Beyond. A Typological Study (Agnietenkapel)
12.00 uur: Fotios Dimitrakopoulos – natuurkunde
Nonlinear Dynamics and the Instability of Anti-de Sitter
Space (Agnietenkapel)
14.00 uur: Fenna van de Watering – scheikunde
N2 Fixation and Dehydrogenation of Methanol and Formic
Acid with Late Transition Metal Complexes (Agnietenkapel)

Vrijdag 16/06

10.00 uur: David Graus – informatica
Entities of Interest (Agnietenkapel)
11.00 uur: Giovanni Cinà – logica
Categories for the Working Model Logician (Aula)
13.00 uur: Adrienne Zuiderweg – historische letterkunde
Batavia berijmd (Aula)
14.00 uur: Claire Segijn – communicatiewetenschap
Everyday Multiscreening (Agnietenkapel)

Dinsdag 20/06

10.00 uur: Nicoline Otterman – geneeskunde
Factors Influencing the Use of Evidence in Physical Therapy
(Agnietenkapel)
12.00 uur: Marein Schimmel – geneeskunde
Sickle Cell Disease (Agnietenkapel)
14.00 uur: Mike Zuber – geschiedenis
Spiritual Alchemy from the Age of Jacob Boehme to Mary
Anne Atwood (Agnietenkapel)
16.00 uur: Seyed Hosseini – biologie
Chemical Ecology of Moths (Agnietenkapel)

Woensdag 21/06

10.00 uur: Zhenzhen Fa – economie
Essays on International Portfolio Choice and Asset Pricing
under Financial Contagion (Agnietenkapel)
11.00 uur: Karen Muñoz Cárdenas – biologie
What Lies Beneath? Linking Litter and Canopy Food Webs
to Protect Ornamental Crops (Aula)
12.00 uur: Michael Hameleers – communicatiewetenschap
The Content, Effects, and Mechanisms of Blame Attribution
in Populist Communication (Agnietenkapel)
13.00 uur: Jonna Both – antropologie
Conflict Legacies: Understanding youth’s post-peace
agreement practices in Yumbe, north-western Uganda (Aula)
14.00 uur: Jantina Huizenga – onderwijskunde
Digital Game-Based Learning in Secondary Education
(Agnietenkapel)

Karen
Muñoz
Cárdenas
Woensdag 21 juni, 11.00 uur, Aula

Bevinding

‘Ik werkte met biologische bestrijding van
plantenplagen. Dat houdt in dat ik onderzocht op welke
manier je natuurlijke bestrijders zoals mijten en insecten
kunt inzetten om planten gezond te houden. Het is met
name moeilijk om de insecten die de plagen buiten de deur
houden, zelf in leven te houden. Ik heb gekeken naar wat
voor eten je de biologische plaagbestrijders moet geven
om ervoor te zorgen dat ze lang actief blijven. Die voeding bestond uit andere mijtsoorten die ik aan de aarde
toevoegde.’

‘Een heel duur experiment mislukte.
Dat was wel even pijnlijk’
Leuk ‘Ik verwachtte dat hoewel ik mijn onderzoek hier

zou starten, toch zo snel mogelijk terug zou gaan naar
Colombia, waar ik vandaan kom. In plaats daarvan ben
ik hier gebleven en heb ik een leven opgebouwd naast het
laboratorium en de plantenkas. Ik heb vrienden gemaakt,
ben naar festivals en concerten gegaan en inmiddels werk
ik in Ede-Wageningen. Voorlopig ga ik dus toch niet terug
naar Colombia!’

Moeilijk

‘Ik vond het lastig om hele specifieke vragen
te moeten formuleren om tot een antwoord te komen. Je
hebt een hoofdvraag, maar die moet je opdelen in allerlei
subvragen. Op een gegeven moment had ik eindeloos
in mijn eentje experimenten gedaan in een lab totdat er
eindelijk iets werkte. Met die ontdekking ging ik naar een
plantenkas om een heel duur experiment uit t voeren, wat
mislukte. Dat was wel even pijnlijk.’ ↙

tekst Evelien Frenkel

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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FOLIA 26

HUMMUS

Op de tong

Dit inmiddels ook in
Nederland populaire
broodbeleg en dipsaus
komt oorspronkelijk uit
de Libanese keuken.
Hummus bestaat voor
het grootste gedeelte
uit kikkererwten en bevat in de traditionele vorm ook de sesamzaadsaus tahin.
Behalve dat hummus erg goed combineert met brood, wordt het vaak ook als
dip bij falafel geserveerd.

COMFORTFOOD
Volgens wikipedia is
comfortfood voedsel
dat een nostalgische of
sentimentele waarde
biedt, en gekarakteriseerd wordt door hoge
voedingswaarde of
simpele bereiding. Zo worden veel soepen
tot comfortfood gerekend, maar ook
opwarmmaaltijden of stamppotten.

KARAMELLISEREN
Recept voor vier gekaramelliseerde peren.
Nodig: vier peren,
vijftig gram boter,
vijftig gram suiker en
drie eetlepels honing.
Boter smelten (niet
laten verkleuren) en de suiker en honing
toevoegen. Op een zacht vuurtje laten
karamelliseren. Vervolgens de peren in
parten snijden en toevoegen, ongeveer
acht minuten laten bakken. Af en toe keren, daarna warm serveren. Eet smakelijk!

MEEDOEN! (GRATIS ETEN)
Folia ontvangt graag je restaurantrecensie
en vergoedt bij plaatsing tot € 50,-.
Maximaal 270 woorden, kaders zijn welkom, maar
niet verplicht. Mail je recensie (met prijzen) naar
redactie@folia.nl en de originele bon naar Folia,
Stephanie Gude, postbus 15890, 1001 NJ Amsterdam.

Yumler Canteen
Jan Evertsenstraat 747

Binnen de ring is er geen ontkomen aan fietskoeriers met gezonde
maaltijden. Op de Jan Evertsenstraat – net buiten de ring – sieren veel
minder bezorgtassen het straatbeeld. Maar het pas geopende Yumler
Canteen zorgt dat er ook in Nieuw-West gezond eten wordt bezorgd.
Of je eet de maaltijdboxen gewoon in het restaurant. Ze worden ter
plaatse voor je opgewarmd.

W

e kiezen een tafeltje in de avondzon met zicht op de koeling vol maaltijden, toetjes en drankjes. Het interieur bestaat uit een urban jungle met
ventilatiebuizen onder het metershoge plafond en overal planten. Verderop
werken twee mensen achter een laptop. Hoewel het verder leeg is, hangt er
een prettige sfeer. We beginnen met twee hipsterdrankjes: wortelgembersap
(€ 3,80) en een biologische ginger ale (€ 3,50). Samen met de salade van
groene sojabonen en radijsjes (€ 4,00) en hummus met brood (€ 5,00) is dit
een prima binnenkomer. Beide gerechtjes kunnen wel wat zout gebruiken, al is
dat vast niet healthy genoeg.
Als hoofdgerecht gaan we voor groene curry met garnalen (€ 9,00) en salade met brie, gekaramelliseerde peer en rode kool (€ 9,00). Mijn tafelgenoot
is te spreken over de gamba’s; ze zijn ondanks het opwarmen niet taai geworden. Tot slot verorberen we een smaakvolle brownie (€ 2,50) en een karameltoetje (€ 3,50). Als we nagenieten van het eten, halen een moeder en kind net
wat maaltijden af. Waarom heeft Yumler geen ‘normale dingen die kinderen
lekker vinden, zoals chips’, vraagt het kind zich af. Moeder antwoordt: ‘Dat is
het concept: alles is gezond.’ Wij omarmen dat concept. Overdag in de kantine, omdat je er lekker kunt werken, en ’s avonds thuis, omdat ook gezond
comfortfood nóg lekkerder is op de bank. ↙

tekst Tessa de Swart

11 JANUARI 2017

Ieder jaar verruilen honderden studenten Amsterdam
tijdelijk voor een nieuwe stad. Deze week:

Het Guatemala
van Marielle
MARIELLE SWAGER (21)
HIER media, informatie & communicatie aan de HvA.
DAAR stage in het kader van haar minor werken in ontwikkelingslanden
DE STAD IN ZES WOORDEN ‘Gevaarlijk, chaotisch, fastfood, gigantisch,
intens, fascinerend.’

Bekend van ‘Vulkanen, drugsbendes en chicken buses: gele Amerikaanse
schoolbussen die zijn omgetoverd tot rijdende bezienswaardigheden. Ook
wordt het leven in Guatemala-Stad gekenmerkt door voetbal. Overal vind
je kleine veldjes of pleintjes waar jongeren een potje chamusca spelen.’
Toeristische attractie ‘Guatemala-Stad is zo gevaarlijk dat de meeste toeristen de stad mijden. Als ze dan toch de stad willen zien, komen de meesten terecht in Zona 10, ook wel zona viva, wat “levende zone” betekent.
Hier vind je grote hotels, luxe restaurants en een flink aantal bars vaak met
karaoke. Daarnaast kun je ook Zona 1 niet overslaan. Hier vind je namelijk
het Nationaal Paleis, het Nationaal Museum, de belangrijkste kathedraal en
La Sexta, een winkelstraat waar je heerlijk doorheen kunt paraderen.’
Onontdekte parel ‘Ik denk dat vrijwel elke plek in deze stad wel ontdekt is, ondanks het kleine aantal toeristen. Mocht je toch op zoek willen
gaan naar de onontdekte parel, dan kun je maar beter Guatemala-Stad
én Antigua vermijden en met je backpack de wilde en prachtige natuur
in trekken. Bijvoorbeeld naar Las Conchas, een prachtig natuurpark op
de grens van de provincies Petén en Alta Verapaz. Hier vind je prachtige
watervallen en grotten die zeker de moeite waard zijn om te bezoeken.’
Held van de stad ‘Tecún Umán was legeraanvoerder van de Maya in
de strijd tegen de Spaanse veroveraars en hij wordt gezien als de laatste
verdediger van de vrijheid van Guatemala. Zijn bestaan is trouwens nooit
bewezen, dus voor de mensen die niet veel hebben met vage legendes zijn
voetballers Messi en Neymar ook prima helden. Als FC Barcelona of Real
Madrid moet spelen, zit iedereen voor de buis en wordt Tecún Umán weer
even vergeten.’
Streekgerecht ‘Het nationale gerecht Pepian. Dat is een pittig stoofgerecht dat bestaat uit kip in een dikke tomatensaus, geroosterde kruiden
en stukjes aardappel, guïsquil, wortel en maïs. Het wordt vrijwel altijd geserveerd met (zwarte) tortillas. Door de geroosterde kruiden is het gerecht
enigszins bitter.’

tekst Evelien Frenkel
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INGEZONDEN MEDEDELING

ONDERZOEKER
ONDERWIJSCOÖRDINATOR
FOTOGRAAF
WEBDEVELOPER

WERKEN BIJ ASVA
De ASVA studentenunie strijdt voor de belangen van de Amsterdamse student. ASVA
biedt je een bijbaan met veel vrijheid waar je relevante ervaring opdoet, bijdraagt
aan een goede zaak, en een leuke werksfeer hebt. Ben jij nieuwsgierig naar ASVA en
wil jij je voor ons komen inzetten, kijk dan op www.asva.nl/vacatures.

