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M/V van het
jaar 2015
Het was een bewogen jaar voor de
UvA en de HvA. Tussen al het rumoer waren er mensen die opvielen.
Omdat ze een ander, eigen geluid
lieten horen. Zich voor de goede zaak
inzetten. Het hoofd koel hielden. De
redactie van Folia heeft een lijst gemaakt van tien spelers die afgelopen
jaar het verschil maakten.
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DIT IS HEM DAN

Onbetwist op 1
Sicco de Knecht is Folia's man van
het jaar. Een portret van een intelligent debater, altijd een heer, die
strijdvaardig en standvastig the wind
of change die hij voor zich ziet blijft
aanjagen.
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DE TERECHTE 2 EN 3

Runners-up…
Zonder Huib de Jong en Beylula Yosef had 2015 er heel anders uitgezien.
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…en andere
helden
Zeven aanjagers, vechters en vernieuwers om wie we ook niet heen konden
dit jaar.
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Parijs, een maand later
Folia-redacteur Willem van Ewijk woonde vroeger in Parijs. Hij ging terug, sprak er
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Out of Africa
UvA-student Camiel Verschoor zat twee
maanden vast in Mozambique, waar hij
zijn drones aan de man probeerde te
brengen. Hij weet nog steeds niet waarvan hij werd beschuldigd.

Voltooid verleden
Péjé Knegtmans, de huishistoricus van de UvA,
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universiteit die geen structurele aandacht voor de
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Redactioneel
Schoonheid
Altan Erdogan, hoofdredacteur Folia

Z

Helpershart
Mariëlle Schilder werkt aan de HvA en gaat elk jaar
naar het Griekse eiland Lesbos. Maar wat ze daar
deze zomer zag raakte haar zo diep, dat ze terugging.
‘Waarom zijn we op aarde? Ik kan maar een ding
bedenken: om elkaar te helpen.’

En verder…
6 Het Jaar
8 Hadjar Benmiloud
9, 15, 21, 33, 43 en 55 Jaar in beeld
20 Thomas van Aalten
28 Folia’s Ganzenbord
35 Linda Duits
36 Word een trendsetter in 2016
47 Columnwedstrijd met Emma Curvers
48 International
54 Asis Aynan

o. Dat was me het jaartje wel. Wie met een beperkte blik naar 2015 op UvA en HvA kijkt, komt
makkelijk tot deze clichématige verzuchting.
Ga maar na: bezettingen, demonstraties, ontruimingen, het gedwongen aftreden van een bestuursvoorzitter en verhitte debatten over hoe het verder moet.
Folia wordt vaak nagedragen precies deze nauwe kijk
te hebben; altijd op zoek naar rotzooi, alleen maar oog
voor conflict, nooit ontvankelijk voor verbinding of de
schoonheid van positieve ontwikkelingen.
In de kern ben ik het met deze kritiek hartgrondig
eens, en zal ik het altijd bevestigen: zeker ook in 2015
hebben we bewezen dat Folia als onafhankelijk, kritisch en lastig medium van onschatbare waarde is. We
hebben zowel de revolutionaire geesten als de macht
indringend bevraagd en gevolgd.
Als je met iets ruimere blik naar Folia en 2015 kijkt, valt
op dat we ons meer dan eens hebben laten verrassen door het talent, de kwaliteit en de moed in beide
instellingen. Wetenschappers die na jaren ploeteren
belangrijke ontdekkingen doen; studenten die via
toegepast onderzoek de leefomgeving verbeteren;
maar ook medewerkers, studenten én bestuurders die
dag en nacht bezig zijn om te knokken voor één ideaal:
beter hoger onderwijs in Amsterdam.
Om dat kracht bij te zetten, hebben we besloten een
nieuwe eindejaarstraditie in het leven te roepen: Folia’s
m/v van het jaar.
Een hachelijke zaak: bij tienduizenden kandidaten
vergeet je altijd iemand, onze keuzes zullen her en der
slecht vallen.
Het is allicht een arbitraire top 10, maar het is ónze
top 10. Over de uitslag wordt dan ook niet gecorrespondeerd zoals dat heet, al zijn we uiteraard benieuwd
wie er volgens jullie volgend jaar niet op de lijst mogen
ontbreken.
Hopelijk hebben jullie net zoveel plezier met dit eindejaarsnummer als de redactie; het bedenken en maken
was een vrolijke, inspirerende tijd.
In 2016 zijn we weer terug. Als ons kritische, onafhankelijk zelf, én met een schuin oog gericht op de
schoonheid van HvA en UvA.
Mooie feestdagen.
www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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Het Jaar

… waarin we DNU negeerden
Wat als James Kennedy niet was
gevallen voor de lokroep van een
glanzend bordje met dean op de
zware eikenhouten deur van het
University College Utrecht? Dan had
Folia er nooit een stukje over geschreven. Dat had er mogelijkerwijs
weer toe geleid dat we op 14 januari
beter hadden gelet op de mails die
we ontvingen. Daaronder bevond
zich er één van een UvA-student: of
we niet eens aandacht wilden besteden aan ‘een overkoepelend orgaan
van verschillende initiatieven en
actiegroepen binnen het
hoger onderwijs
in Nederland’.
De naam van
dat orgaan? De
Nieuwe Universiteit. Inderdaad,
dertig dagen voor
de befaamde vrijdag
de dertiende waarop de
aftrap voor een onstuimige
lente werd gegeven, ontving
Folia al een concept-manifest
van De Nieuwe Universiteit. De
mail bleef onbeantwoord.
Na een jaar van wervelwinden
denkt men onvermijdelijk toch aan
die vlinder in het Amazonewoud die
met één vleugelflapje de andere
kant op de loop van de geschiedenis
had veranderd. Dat buikgriepje dat
Julius Caesar had weerhouden van
zijn wandelingetje naar de Senaat,
de bad hair day waardoor Abraham
Lincoln niet naar het theater… Enfin,
u begrijpt het. Zo was ook dit het
jaar van net niet, net verkeerd ingeschat en gemiste kansen – met wie
weet hoe grote gevolgen.
Wat als Piet Gerbrandy en zijn
Spreek Je Moerstaal-collectiefje erin
waren geslaagd hun medeacade-

mici ervan te overtuigen dat Engels
de taal van de duivel is, en dat de
wetenschap zich gewoon in wereldtaal Hollands moet blijven uitdrukken – in elk geval tot het Chinees
over zeven jaar het roer overneemt?
Alles had anders kunnen lopen! De
Nieuwe Universiteit had zich bij
Nederlandse slogans gehouden - ‘A
free university in a capitalist society
is like a lecture hall in a prison’ bekte
toch láng niet zo lekker als ‘Flexwerk
je moeder’ – en de General Assemblies in de Virgin House hadden dan
gewoon Algemene

Vergaderingen geheten. Er was
geen hond op zo’n saaie term
afgekomen, maar belangrijker:
misschien had Louise Gunning zich
op de avond van de bezetting met
meer nuance kunnen uitdrukken
dan ‘This is Our Maagdenhuis’?
Vanaf dat moment was Gunning de
Iron Lady van de UvA, de dame die
de stakende onderdanen een veeg
uit de pan gaf in plaats van ze dood
te knuffelen. Net zo min als Piet
Gerbrandy wilden zij a dialogue.
Wat als Gerlof Donga en Marie
Meeusen elkaar niet hadden gevonden om fluisterend bij de waterkoeler wat kanttekeningen te plaatsen
bij de angstcultuur op de HvA?
Goed, Rethink HvA heeft de
hogeschool niet bepaald
op haar grondvesten doen trillen,
maar ze hadden
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uiteindelijk mooi wel een kampvuur,
mét gitaarspel. Daar zei Huib de
Jong zo vaak dat hij blij was met
de Rethinkers dat ze vier maanden
lang in gelukzalige katzwijm bleven. Maar wie weet inspireerden ze
beleefde toehoorder Menno Oldenhof wel tot zijn grote daden – zou
hij zonder hen net zo geïnspireerd
hebben gewerkt om aan de top van
de medezeggenschapsvoedselketen
te komen?
Wat als, en dit is een vraag die ons
nog altijd slapeloze nachten bezorgt,
het horloge van Tom Tawfik even
goed had gepresteerd als zijn ambitieuze drager? In maart daagde
hij zijn tegenstanders nog
brutaal uit door te zeggen
dat al die nieuwe partijen ‘hun waarde moesten
bewijzen’.

Helaas deden zijn persoonlijke accessoires dat niet. Nog geen maand
later gaven zij hem het nakijken:
Tawfik leverde zijn Mei-lijst te laat in,
waarna uitsluiting en het demasqué
van Partij Mei volgden. Nooit zullen
wij weten of zijn horloge zijn gooi
naar het student-assessoraat (of,
waarom niet, student-rectoraat)
fnuikte – zijn ego zou dat in elk geval
niet hebben gedaan.
Wat als Rudolf Valkhoff tact had
getoond in plaats van enkel passie?
Hij zou net als
Guy

Geltner, Enzo Rossi en Amade
M’charek nog steeds aan de UvA
werken en een van de helden van
de bezetting zijn geworden. Nu
rest Valkhoff slechts het imago van
de hardliner uit The Young Ones,
die na geslaagde onderhandelingen toch nog naar de megafoon
grijpt en een oorlog uitroept. En
wat als hij niet verdwaalde op het
Roeterseiland voor een laatste
kunstje als collegecrasher? Als men
daar gewoon, à la Maagdenhuis,
democratisch wat deuren had
opengetrapt en de
man een zeepkist
had gegeven,
had hij na een
passievol college crowdsurfend, op handen
gedragen, de UvA
verlaten.
Wat als chauffeur Marc
die de vele uren die hij in de
afgelopen drie jaar met zijn auto
op het CvB wachtte nuttig had
besteed? Als hij zichzelf reputatiemanagement had aangeleerd, had
hij de UvA tonnen kunnen besparen.
Had hij zich ingelezen in onderwijskunde, dan was de HvA voor eens
en voor altijd van het gebral en
gedraal rond Future Proof Education afgeholpen. Als hij zich met
draaiende motor had verdiept in het
Hebreeuws had hij die drie overgebleven studenten prima college
kunnen geven. Met een LOI-cursus
kunstrecht had hij het avontuur
van Wim Hupperetz en het Nooit
Teruggegeven Krim-Goud tot een
goed einde kunnen brengen – en
daarmee de UvA van het laatste
stukje glanzend decorum ontdaan.
↙ Henk Strikkers en Bob van Toor
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HADJAR
BENMILOUD
Joop mag het weten
G

oede voornemens maken we natuurlijk nooit om dingen te veranderen. We maken ze vooral om onszelf te laten geloven dat we heus
wel ons best doen om op te lossen waar we jaar in, jaar uit tegenaan
lopen. Na twee weken is dat schuldgevoel weer voor vijftig weken gesust,
ontzettend praktisch. Mijn voornemen is toch om dat dit jaar helemaal
anders te doen: laten we gewoon eens iemand aanwijzen die de problemen voor ons oplost (een beetje zoals politici, maar dan mét problemen
oplossen). We moeten het nog even eens worden over de invulling. Naar
alle waarschijnlijkheid zijn we in 2016 weer vooral bezig met onze eigen
problemen, al kunnen we sinds
2015 ook niet meer doen alsof
problemen elders ons niet
beïnvloeden. Laten we beginnen bij de problemen waar
onze generatie al sponsorlopen voor loopt sinds Michael
Jackson Heal the World zong:
de armoede in Afrika en het
broeikaseffect. Die hebben ook
nog eens met elkaar te maken
– niet alleen hebben we straks allemaal honger als het broeikaseffect
doorzet (misschien eens wat recepten uitwisselen voor kalksteen?), maar
ook andersom helpt de situatie niet echt. Ik ben weleens in een Zuid-Afrikaanse sloppenwijk geweest waar hele kilometers grond dag en nacht
werden verlicht – slecht voor het milieu maar handig voor de inwoners, die
hun elektriciteit stalen van het gemeentenet (en elke dag opnieuw stelen
is gedoe). We hebben na al die jaren bijna het idee dat deze problemen
niet op te lossen zijn. Maar elektriciteit in Afrika, dat is binnenkort geen
gedoe meer: zanger Akon heeft zijn fortuin en beste mensen aangesproken om dit te regelen. Met succes. Dat is één man, zonder geopolitieke belangen. Ik denk dat we hierover eens een hartig woordje moeten
spreken met Joop van den Ende – we hebben in Nederland ook nog wel
wat losse eindjes. Joop mag met al zijn creativiteit en poen onze wereld
redden, in 2016. En dat deze acties zullen worden gefilmd, ach, daar is het
werkloze deel van Nederland dan weer vast heel blij mee. ↙

We hebben in Nederland ook
nog wel wat losse eindjes

Jaar in beeld
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27 JANUARI

Jan Mulder dirigeert een kunstwerk het Allard Piersonmuseum in voor het DWDD pop-upmuseum

Foto’s Daniël Rommens

13 FEBRUARI

Studenten klimmen via de ramen aan het Singel het zojuist bezette Bungehuis in.
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/V
M
VAN HET JA AR
2015

1 jaar, 2 bezettingen, 3 onderzoekscommissies die zich bogen over de 4 zetels van het
CvB, 5 decanen (en een student) in stoelendans om het voorzitterschap. 6 kleine talen
onder vuur, 7 innoverende domeinen, 8 mannen onder de 9 bobo’s die een nieuwe rector
moeten kiezen. We selecteerden er 10 onmisbare individuen uit die het jaar belichamen.

En de winnaar is...
illustraties Allan Edens
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SICCO DE KNECHT

Gentleman op de barricades

W

ellicht kent u zijn naam
niet. Maar als u dit jaar
bij een debat over de
toekomst van het hoger onderwijs
in Amsterdam bent geweest heeft
u waarschijnlijk zijn gezicht gezien;
het is bijna zeker dat u al eens een
idee of bespiegeling van hem las.
Hij promoveert op onderzoek naar
epilepsie, en is sinds jaar en dag betrokken bij ReThink UvA. Maar Sicco
de Knecht (28) is meer dan een
neurowetenschapper, en ook meer
dan een protesteerder. Hij is een
vooruitdenker – een belichaming
van het beste dat het afgelopen,
onrustige jaar ons heeft laten zien.
DNU en Rethink; de dappere
eerste honderd docenten die hun
handtekening zetten toen het
CvB de Bungehuisbezetters met
geldboetes probeerde uit te roken,
Robin Celikates op kop; natuurlijk
ook de mediagenieën in het
Maagdenhuis, het inhoudelijke geweten, gevormd door
docenten als Dan Hassler-Forrest, Natalie Scholtz,
Guy Geltner en Enzo Rossi. Zo
veel helden als de hervormingsstrijd
van het afgelopen jaar kende, zo
veel Don Quichots waren er ook.
Ondanks zijn grote hart voor de
zaak vervreemdde Rudolf Valkhoff
zijn medebezetters toen hij tegen
het eind van de Maagdenhuisbezetting – geslaagde onderhandelingen ten spijt – de megafoon pakte
en met ‘nieuwe en hardere acties’
dreigde. Het was die starheid, het
onwrikbare geloof dat de eigen idealen de enige juiste zijn, die ook aan
de andere kant van het slagveld

de ondergang van Louise Gunning
was. Inmiddels worstelen DNU en
zelfs Rethink om hun progressieve
programma’s niet tot dogma te
zien verzanden.
Des te belangrijker was het daarom
dat iemand als De Knecht naar debatten bleef komen: waar anderen in het
heetst van de strijd soms de neiging
hadden de deur dicht te slaan in discussies hield hij die juist open.

Open vizier
Toen in mei een debat over de
samenstelling van een nieuw CvB
verzandde in vijandigheden, liet De
Knecht zien hoe een onderzoeker
buiten de kaders denkt. ‘We kunnen overwegen CvB-leden aan te
stellen voor drie dagen in de week,’
opperde hij monter. ‘De rest van de
week kunnen ze dan onderwijs- en
onderzoekstaken verrichten. We

Hij is een
vooruitdenker
zouden dan kunnen denken aan
een CvB van tien of vijftien leden.’
Zulke inzichten zijn belangrijk, zelfs
als ze niet doorgevoerd worden: ze
veranderen het perspectief en heffen dogmatische patstellingen op.
De Knecht strijdt bovendien steeds
met open vizier: commentaren
schrijft hij onder zijn eigen naam,
in discussies leidt hij zijn scherpe
punten steevast in met ‘Ik ben
Sicco’ – een openheid van handelen
die tijdens bezettingen en protesten
niet voor iedereen vanzelfsprekend

was. En dat was niet omdat hij zich
verzekerd wist van een vast contract of onwrikbare positie binnen
de universiteit: als promovendus die
waarschijnlijk over een jaar achter
een nieuwe baan aan moet, steekt
De Knecht behoorlijk zijn nek uit.
Daarnaast presenteert hij, met
eenzelfde frisse, onderzoekende
insteek, de filosofische talkshow De
Idee, schrijft hij van meet af aan
voor platform DeFusie en maakt hij
op Radio Swammerdam geestige
columns over alles van wetenschapscongressen tot mediaschandalen. Waar velen sinds de zomer,
gedesillusioneerd of moegestreden, de strijd aan commissies en
achterkamertjes overlaten, vindt De
Knecht minstens elke week wel eens
tijd om naast zijn promotieonderzoek en vele nevenactiviteiten
mee te denken en te praten over
een universiteit waar we
allemaal mee verder kunnen.
Hij streeft naar helderheid
in het debat. Zoals bij de
bespreking van de conceptprofielen voor nieuwe CvBleden van de COR in oktober, toen
De Knecht riep om visionaire leiders;
‘mensen die een idee of een visie
hebben op wat de universiteit is en
moet zijn, nu en in de toekomst. In
het jaarverslag van de UvA komt
men aan met lijstjes en rankings
van hoe goed we zijn, maar ik
wil weten wat en wie we zijn.’ De
Knecht trekt hard van leer, maar
met een kwinkslag, empathie voor
zijn tegenstrevers en bovenal het
talent buiten de bestaande kaders
te denken. ↙ Bob van Toor
Filmpje? Folia.nl
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D

e rector van de HvA straalt
vertrouwen uit. Huib de
Jong (61) leidt de HvA als
herder door moeilijke tijden en is
het enige lid van het College van
Bestuur dat het woelige jaar geheel
zonder kleerscheuren wist door te
komen. Hij lijkt zelfs meer vertrouwen van studenten en medewerkers te genieten dan ooit tevoren.
De Jong, die geboren werd onder
de rook van Vlissingen, is een
Zeeuw in hart en nieren: nuchter,
hardwerkend en weloverwogen.
Op krachtige uitspraken zul je hem
niet snel betrappen; zijn woorden
zijn eerder zalvend. Mensen die
met hem werken zeggen dat hij
‘wars is van megalomanie’. ‘Bestuurders willen altijd iets achterlaten: een monument, een gebouw,
iets groots. De Jong heeft maar
één doel voor ogen: de HvA zo
goed mogelijk laten functioneren.’
Met zijn persoonlijke aanpak en
mild-ironische humor wist De
Jong in de tweeënhalf jaar dat
hij de HvA inmiddels leidt vrijwel
iedereen voor zich te winnen. Een
behoorlijke prestatie, want de
HvA stond er bij zijn aantreden
veel minder florissant voor dan de
UvA. Alle hogescholen in Nederland moesten van het ministerie
de kwaliteit van hun opleidingen
opkrikken, de uitval van eerstejaars was aan de HvA bijzonder
hoog en in studententevredenheidsonderzoeken kwam zijn hogeschool steeds slecht uit de bus.
Er was enkel nog een lont nodig

om het kruitvat te laten ontploffen.
De Jong wist de boel niet alleen te
sussen, maar onder zijn leiding zette
de HvA ook de weg omhoog in. Nu,
ruim twee jaar na zijn aantreden,
staat de Hogeschool van Amsterdam
er beter voor dan ooit. Steeds meer
studenten zijn tevreden over hun opleiding, alle opleidingen worden goed
of zelfs excellent beoordeeld en terwijl
de UvA in brand stond, bewaarde De
Jong de rust.
Hij sprak vlak na de Maagdenhuisbezetting met ongeruste studenten en
medewerkers bij de bijeenkomsten
van Rethink HvA. Belangrijker nog: hij
luisterde daadwerkelijk naar de zorgen van Rethink HvA’ers en ging met

2.HUIB DE JONG
Sussen met effect

hen in discussie zonder dat hij daarbij
eerst woordvoerders of beleidsmakers
moest raadplegen.
Misschien is Huib de Jong wel de
bestuurder die de UvA zo graag wil
hebben: dicht op de werkvloer, met
een luisterend oor en open voor een
echte dialoog. Het is dan ook niet
verrassend dat alle domeinvoorzitters van de HvA en medezeggenschapsraden als een blok achter Huib
de Jong bleven staan toen het college wankelde. Het mooiste steuntje in
de rug kreeg hij nog wel toen tijdens
één van de vele protestmarsen een
groep HvA’ers met het bord ‘I ♥ HvA’
meeliep. Eigenlijk stond daar namelijk I ♥ Huib. ↙ Henk Strikkers
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3.BEYLULA YOSEF

Kleurrijke assertiviteit

V

erlegen lachend sierde ze dit
voorjaar de cover van Folia.
Beylula Yosef (28), student
toegepaste psychologie aan de
HvA, was een van de genomineerden voor de Echo Award, een prijs
voor multiculturele talenten in het
hoger onderwijs. ‘Een echte bruggenbouwer’, noemde de HvA haar.
‘Een bijzonder talentvolle student,
die ondanks tegenslagen bijzonder
veerkrachtig, open en vechtlustig is.’
Nu zijn HvA’ers koning in het bejubelen van hun eigen mensen, maar
in het geval van Yosef geven we ze
gelijk: de van oorsprong Eritrese weet
op een originele manier aandacht te
vragen voor de culturele verschillen
die binnen de HvA en de UvA voor
onbegrip en problemen zorgen.
Onder het motto ‘niet lullen maar
poetsen’ organiseert ze campagnes,
poëzieavonden en debatten om de

discussie over culturele
diversiteit op gang te
brengen.
Zo richtte ze samen
met andere studenten
de ‘decolonial library’
op, een bibliotheek in
Amsterdam-Noord
met boeken die thema’s als het imperialisme, racisme en het
Afrikaans en Surinaamse slavernijverleden van een niet-westerse kant belichten.
Als commissielid van
studentenorganisatie
New Urban Collective
(NUC) organiseerde ze de ‘I too, I am
VU’-campagne, om
aandacht te vragen voor micro-agressie – subtiele vormen van
racisme. Ook geeft ze alternatieve
geschiedenisles aan kinderen uit
Amsterdam-Zuidoost.
Yosef was tien maanden oud toen
haar ouders uit Eritrea vluchtten.
Opgroeien tussen twee culturen was
een worsteling: ‘Ik was alleen maar
bezig me aan te passen aan de
Nederlandse norm, omdat ik dacht:
dat is de enige manier om te worden
geaccepteerd,’ vertelde ze eerder dit
jaar bij Amsterdam FM. Ze observeerde dat veel docenten nog altijd
een zekere ‘culturele competentie’
missen – maar Yosef gaf ook meteen
opbouwende tips om studenten
met een andere achtergrond dan de
Nederlandse meer bij de lesstof te
betrekken.
‘Ik word geacht kennis te reproduceren vanuit een westerse blik,’ zei

ze. ‘Op mijn studie leer ik vooral
over westerse, witte psychologen,
filosofen en wetenschappers.
We zouden ook moeten kijken
naar wetenschappers van andere
continenten. Zo geef je niet alleen
een completer wereldbeeld mee,
maar bereid je studenten ook
beter voor op de maatschappij
zoals die écht is.’
In haar columns en gedichten,
die ze op haar eigen website
publiceert, uit ze zich kritisch over
de door westerse wereldbeelden
gedomineerde Nederlandse samenleving. En ook daar blijft het
niet bij signaleren. Op 5 december
blies ze een nieuwe traditie in het
leven samen met ‘Pak je Avond’:
een alternatief sinterklaasfeest
met muziek, theater, poëzie en
lekker eten. Ook deed ze vrijwilligerswerk in de Vluchtkerk en
op de AMC tienerafdeling. Haar
bezigheden blijven niet onopgemerkt: in november werd ze
uitgeroepen ‘wereldburger van de
week’ bij het IKON-televisieprogramma De Nieuwe Wereld.
In Folia verklaarde Beylula haar
enthousiasme als volgt: ‘Je kunt
praten en praten, maar uiteindelijk verandert er alleen iets als
je zelf wat doet.’ Met die inzet
heeft ze op eigen houtje meer
voor elkaar gebokst dan menige
commissie dit jaar is gelukt. ↙
Nina Schuyffel

Tot zover Folia’s top 3.
Blader voor nog zeven toppers
door naar pagina 16.

ADVERTENTIES

AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE

WERKVELDDEBAT #2
PRIVACY IN TIJDEN VAN
TRANSITIE
DINSDAG 12 JANUARI, 16.00 – 17.30 UUR,
KOHNSTAMMZAAL
Het sociale domein is sterk in beweging.
Bestaande werkwijzen veranderen
ingrijpend: integraal werken wordt de
nieuwe norm en van burgers wordt een
grotere zelfredzaamheid verwacht.
Hoe staat het bij al deze veranderingen
met de privacy van burgers?

SPREKERS
Dr. Lia van Doorn, lector
Innovatieve Maatschappelijke
Dienstverlening, HU
Esma Curuk, coördinator leertrajecten
van Samen DOEN in de buurt-teams
Anita Hütten, beleidsmedewerker Ieder(in)

Praat op 12 januari mee met onderzoekers, docenten en (aankomend) professionals
uit het sociale domein. Inloop start om 15.30 uur en aansluitend is er een borrel.
Deelname is gratis. Meld je aan via www.hva.nl/akmi.

CREATING TOMORROW
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13 MAART

Een gemaskerde actievoerder probeert het Lieverdje op het Spui in brand te steken tijdens een demonstratie ten tijde van de Maagdenhuisbezetting.

Foto’s Daniël Rommens en Vera Duivenvoorden

11 APRIL

Demonstrerende studenten omsingeld door de ME tijdens de ontruiming van het Maagdenhuis.
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Aanjagers,
vechters
en vernieuwers

/V
M
H
VAN ET JA AR
2015

Ook de rest van Folia’s top 10 stond in 2015 in de frontlinie.
Ze voerden daar allemaal het gevecht om zichzelf of het onderwijs
vooruit te helpen en de wereld een beetje mooier te maken.
tekst Bob van Toor
illustraties Allan Edens

I

n stijlvolle hoofdtooi of hiphopshirt, maar steevast met
stralende glimlach, lijkt ze volgens haar studenten soms
net één van hen. Nog niet zo lang geleden was ze dat
ook, maar als student CMV sprong ze al in het oog. Zo
reisde ze in haar derde jaar af naar Marokko, om toekomstperspectieven van jongeren te onderzoeken in het
land waar haar wortels liggen.
Geen kwaad woord over Charlie Mulholland, die ten tweeden male Docent van het Jaar werd, maar genomineerde
Sameha Bouhalhoul had die eer ten deel moeten vallen.
Haar veelzijdigheid staat symbool voor de tomeloze energie en kleurrijke aanpak die de HvA op haar beste momenten kan hebben; de 28-jarige docent Culturele Maatschappelijke Vorming is behalve socioloog, docent, consultant
en organisator van de introductieweek ook muzikant. Alle
aspecten brengt ze in haar lessen naar voren.
En zo kun je als student in haar colleges zomaar verrast
worden door een optreden, of opeens zelf meezingen
met de heldere stem van je docent, of met muziek van
een cultuur die je niet kende. Want op die manier zet
Bouhalhoul haar academische kennis en brede culturele
achtergrond in: om studenten een dieper begrip bij te
brengen van stedelijke diversiteit en jeugdcultuur, favoriete onderzoeksthema’s, net als een intercultureel begrip en
etnografische onderzoeksvaardigheden.

4.SAMEHA BOUHALHOUL
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E

en jaar geleden betrad hij verkleed als Sinterklaas
het Maagdenhuis om te debatteren met de rector.
Hij kraakte de Spinhuiskantine toen die dreigde te
verdwijnen. En als hij zich niet had laten insluiten in het
Bungehuis aan de vooravond van de bezetting was er
misschien niets gebeurd. Toen het vorige maand gekraakte hoofdkwartier van actiegroep De Nieuwe Universiteit – een kek grachtenpandje aan de Oude Turfmarkt
– één dag later werd ontruimd, was Joris van Wouden
niet te beroerd nog snel een bescheiden eis te formuleren
(‘misschien excuses van de UvA, ik lag lekker te slapen’)
en vanzelfsprekend te dreigen met nieuwe acties.
Je moet het hem nageven: Joris van Wouden streeft
zijn idealen na met tomeloze energie. Over zijn middelen viel te twisten, een jaar lang. Hoewel hij het pad van
het compromis ook heeft bewandeld (hij zetelde in het
bestuur van studentenpartij en actiegroep Ons Kritisch
Alternatief en van de faculteitsvereniging van geesteswetenschappen, al was hij niet te beroerd ook een
maand handtekeningen in te zamelen tegen de bètafusie) liep hij naar eigen zeggen tegen zo veel muren van
bureaucratie op, dat hij het anders ging aanpakken.
‘Wil je iets veranderen? Oké, doe maar, kraak maar.’ En
zo geschiedde. Hoewel misschien niet het jaar van de
overwinning van de bezetter, was het wel een jaar van
bezetters – een gouden jaar voor Van Wouden.

N

iemand kan beweren dat ze slechts uit eigenbelang naar het Maagdenhuis ging: als onderzoeker en docent schitterde Amade M’charek
in elk van haar vele disciplines. Na biologie en politicologie verovert ze nu prachtige onderzoeksubsidies en
resultaten als hoogleraar wetenschapsantropologie.
Maar ze ging, verbolgen over de manier waarop het
CvB de Bungehuisbezetters behandeld had. Terwijl links
en rechts de idealen en emoties in het rond vlogen,
regelde zij een zaaltje waarin de actiegroepen en de
medezeggenschap voor het eerst bijeenkwamen.
M’charek is zéker niet de enige docent die het afgelopen jaar naast haar onderzoek en onderwijs vele uren
en energie gaf voor beter onderwijs, maar ze spant wel
de kroon. Ze leidde de precommissie voor democratisering & decentralisatie door woelige wateren, intussen
hield ze ook haar oratie als hoogleraar.
Ze bleef niet gevrijwaard van kritiek. Ze is beschreven
als pitbull en als eigengereid, zoals dat gaat met degene die bereid is kop van jut te worden. Zeker toen ze in
september, vlak voor de voltooiing van de commissies,
haar leiderstaak neerlegde om zich te kunnen richten
op haar prijswinnende onderzoeksinstituut. Na de
overwegend simpele heroïek van protesten en bezettingen daalde ze af in de politiek van de vergaderzalen;
‘ontzettend kwetsbaar,’ zoals ze het zelf beschreef.
Maar de commissies zijn er. En: ‘De geest is uit de fles,
en die gaat echt niet meer terug.’

6.AMADE M’CHAREK

5.JORIS VAN WOUDEN
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7.MARLOU VAN RHIJN

O

p haar vijfentwintigste was ze al Amsterdamse sportvrouw van het jaar, geridderd en
houder van een zwik wereldrecords. Afgelopen
oktober verdedigde ze met succes haar wereldkampioenschap op de 100 én de 200 meter in Doha. Na
Paralympisch goud in 2012 rijgt Marlou van Rhijn dit
jaar de wereldrecords aaneen. ‘Het wordt inmiddels
bijna een wekelijks ritueel,’ schreef sportverslaggever
Sebastiaan van de Water toen de paratleet weer eens
enkele tienden seconden van haar eigen topprestaties
af wist te sprinten op haar blades.
Ze is door de NOS genomineerd voor Paralympisch
Sporter van het Jaar en werd ook genomineerd voor de
Fanny, de prijs voor de beste sporter van Amsterdam. Ze
heeft als een van de weinige paralympische sporters een
eigen sponsorcontract, met Nike, en is de topfavoriet
voor goud op de Paralympische Spelen volgend jaar. Het
is indrukwekkend dat Marlou van Rhijn een dergelijke carrière in de topsport weet te combineren met een studie
commerciële economie, al is ze niet alleen in de trotse
UvA/HvA-equipe, die dit jaar als immer een enorme set
prestaties heeft geleverd in roeiboten, op rugbyvelden
en op de fietsbaan voor parafietsers. Ze is wel al drie jaar
bezig met haar afstudeerproject bij de Johan Cruijff University, niet bepaald een wereldrecord maar iemand die
zo graag wint, kopt haar studie vast binnenkort ook in.

A

ls dit het zomernummer van Folia was, had hij
allicht de cover gesierd. Wat een opluchting was
het aantreden van de gebalanceerde, immer
goedgeluimde rechtendecaan als vicerector democratisering in april. Na de harde woorden en dito acties
afgelopen zomer, ontaardend in het toch nog abrupte
vertrek van Louise Gunning als bestuursvoorzitter van
de UvA, smachtten we naar een stem van de rede. Du
Perron was de relatieve buitenstaander die met een
brede lach en een geestige opmerking op het juiste
moment de angel uit de moeilijkste conflicten wist te
halen, zonder op de inhoud in te leveren.
Maar Du Perron leek vervolgens verzwolgen te worden
in het drijfzand van commissies en praatgroepen. Goed,
dat was ook volgens plan: hij beloofde bij zijn aantreden
meer te luisteren dan te praten en zo goed mogelijk alle
belangen mee te nemen. Niettemin was er de hoop.
Op een plan, opgesteld in zijn zeer eloquente stijl; een
hoopgevende toespraak misschien.
Maar de tijden van de megafoon liggen nu eenmaal
achter ons, het tijdperk van de vergaderzaal is hier.
Maar hij zít er, en hij steekt beleefd zijn hand op om te
verduidelijken of te de-escaleren. Wie graag meer spetterende actie had gezien werd door Du Perron teleurgesteld (en had dan ook beter naar diens beloftes moeten
luisteren), maar de man heeft met een waar engelengeduld steeds drogredenen weerlegd, sensatie geluwd
en de discussie teruggeleid naar de kern. En geluisterd.

8.EDGAR DU PERRON
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9.DAVID NIEBORG

amification en digitale cultuur vormen een wetenschapsgebied dat zichzelf, net als veel andere
geesteswetenschappen, vaak moet verklaren, en
soms verantwoorden. David Nieborg kan zijn onderzoeken als geen ander toegankelijk maken, buitenstaanders
aan de hand meenemen en boeien.
Nieborg is een uomo nuovo – dat ligt in de aard van zijn
onderzoeksgebied, maar komt vooral naar voren in zijn
kwaliteiten. Hij is een toonbeeld van geslaagde internationalisering; als postdoc aan de UvA, het Massachusetts
Institute of Technology én de Universiteit van Hongkong
doet hij onderzoek naar App Economics.
Zijn brede engagement is een voorbeeld voor moderne
wetenschap, midden in het maatschappelijk veld, ver
van elke ivoren toren. Tegelijkertijd is hij in zekere zin een
klassieke public intellectual; vanuit zijn expertise en zijn
maatschappelijke betrokkenheid zette hij zich met evenveel passie in voor de (her)verkiezing van Barack Obama
als recentelijk tegen vrouwenhaat in de gamewereld.
Buiten diepgravend onderzoek vindt hij namelijk de tijd
om prettig leesbare artikelen en columns te schrijven in
NRC Handelsblad. En natuurlijk vindt hij ook nog tijd om
te gamen, vertelde hij in Folia.

E

r was geen bezetting nodig, geen gijzeling van bestuurlijke processen of protestmars, om een student
aan het roer te krijgen van de Centrale Medezeggenschapsraad. Het was helemaal te danken aan de
niet-aflatende inzet van Menno Oldenhof, en wellicht
zijn indrukwekkende cv. Als achttienjarige richtte hij een
studentenraad op voor zijn mbo-opleiding, diende als
penningmeester bij de Asva, was bestuurslid van de landelijke organisatie voor mbo’ers JOB en was actief bij FNV
Jong en CNV Jongeren.
Een politicus in hart en nieren dus, en daarmee ook de
beste docent maatschappijleer en burgerschap die zijn
leerlingen zich kunnen wensen. Zijn verdienste zit hem in
weloverwogen besluiten – al bleek zijn haastig in het leven
geroepen De Nieuwe Hogeschool nauwelijks levensvatbaar – en dossierkennis, meer dan in opruiende uitspraken. Anderzijds is hij zeker niet bang om buiten de kaders
naar oplossingen te zoeken, en af en toe een boude
stelling op te werpen. ‘Persoonlijk vind ik dat de HvA veel
beter een eigen CvB kan krijgen. Daar zijn wij als HvA
denk ik meer bij gebaat,’ zei hij koeltjes en verrassend in
een debat over de ideale UvA/HvA-bestuurder.

10.MENNO OLDENHOF
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THOMAS
VAN A ALTEN
Het jaar waarin ik 58 word
I

k ben een mateloos mens. Tot mijn achttiende leidde ik een leven van
een gemiddelde jongen uit de provincie. Verregende fietstochten naar
school, prank calls naar de conciërge (‘u bent niet op komen dagen bij
de cursus wapenleer in het buurtcentrum’), met een elektrische gitaar
op menig podiumavond een flater slaan met The Cure-covers, meedoen met een toneelclubje
en stukken schrijven voor een
schoolkrant die uiteindelijk niet
uitkwam omdat we flirtten
met nazipropaganda in combinatie met de burgemeester van
ons dorp: ‘Toe moeder, vertel
nog eens van Burgemeester
Lentjes…’ (hij heette trouwens
geen Lentjes, maar in die Gelderse contreien is Lentjes een
universele achternaam, net als Van Aalten).
Na mijn achttiende (in 2016 twintig jaar geleden) stapelden de ambities en plannen zich op en deed ik achterlijk veel.
In mijn volwassen leven heb ik zo’n beetje dubbele diensten gedraaid. Naast vijf banen heb ik rond de duizend artikelen geschreven
(van niets-aan-de-handberichtjes tot columns, interviews en grotere
reportages), twee filmscripts, talloze bijdragen voor verhalenbundels
en negen boeken (waarvan acht romans). Ik speelde in bandjes en trad
tientallen keren op (dikwijls halfnaakt). Als ik mezelf google, sterf ik een
beetje. Ik kwam op tv, op de radio en in de krant. Ik versleet vijf auto’s,
woonde in zeven huizen, trouwde, kreeg twee kinderen, scheidde en
kreeg later nog een kind.
Ik wil mezelf niet op de borst kloppen als iemand met een hoge productiviteit, het is namelijk even vaak op niets uitgelopen. Ik doe nu eenmaal twee keer zoveel als een gezond mens doet. Ook eten en drinken.
Toch meld ik me dikwijls bij een balie of loket en gaat het van: ‘Van
Houten, zegt u…? Nee. U staat niet in mijn systeem.’
Ik wil dan met pensioen. ↙

Als ik mezelf google,
sterf ik een beetje
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28 MEI

Het net geopende USC-filiaal aan de Wibautstraat staat blank na een lekkage.

Foto’s Daniël Rommens

1 JUNI

Verkiezingsstand van studentenpartij Mei. De partij was te laat met het inleveren van de kieslijst
en vertraagde de CSR-verkiezingen door hun deelname, tevergeefs, alsnog af te dwingen via een rechtszaak.

Terug naar Parijs

Place de la République

DECEMBER 2015

Je kunt niet
altijd bang
blijven
foto’s Daniël Rommens

Hij woont er al anderhalf jaar niet meer. Folia-redacteur Willem van Ewijk studeerde in
Parijs. Enkele weken na de aanslagen van 13 november keert hij terug naar zijn oude buurt,
bezoekt hij vrienden en gaat hij naar de plekken van de aanslagen om te zien of er iets is
veranderd. ‘Het is alsof je een klein druppeltje oplost in een groot glas water.’
WOENSDAGMIDDAG
‘Weet je nog die keer dat het zoveel gesneeuwd had,’ vraagt
Rodrigo als we tussen de hoge witte flats van het Quartier d’Amérique lopen. ‘De dagen na de aanslagen was het net zo stil
op straat als toen,’ zegt hij. Ik knik, want ik weet nog goed hoe
dat was, alweer een jaar of drie geleden. Op een vrijdagavond
wandelden we voetje voor voetje via de Rue de Seine naar het
Louvre. Eenmaal binnen, op de eerste verdieping, keken we uit
over de piramide en de Jardin des Tuileries. Alles was bedekt
onder een dikke laag sneeuw. Onaangeraakt nog, en dat zou
ook even zo blijven. Er was geen wandelaar te bekennen, geen
voetafdruk te zien.
Een uur voordat ik mijn vriend Rodrigo ontmoet, arriveer ik
in Parijs. Ik ben voor het eerst terug sinds ik vorig jaar wegging,
nadat ik er drie jaar had gewoond. Intussen hebben mannen
met machinegeweren op terrassen en een theater geschoten.

Toen mijn vriendin en ik op 13 november in Amsterdam
het nieuws van de aanslagen hoorden, hadden we net de film
The Lobster gezien in filmtheater Kriterion en liepen we door
de kou terug naar huis. We hadden besloten een extra grote
ronde te maken, toen mijn vriendin een sms van haar zus ontving: ‘Alles goed met de mensen die je kent in Parijs?’
‘Fuck,’ zei mijn vriendin. Daarop kwam het gevoel dat je
eens in de zoveel – zeg tien, misschien twintig – jaar hebt als
onverwacht een vriend of familielid overlijdt.
Na een uur of wat wisten we dat het met iedereen goed ging.
Even was er opluchting. Daarna voelde ik die spanning weer,
de bal vuur rond mijn borstbeen. Het was het gevoel dat ik in
de jaren dat ik in Parijs woonde altijd met me had meegedragen
–het filmcafé Le Reflet, om de hoek bij de Place de la Sorbonne,
waar je een croque madame kon eten met een glas Affligem erbij.
Boekhandel La Procure, bij de Place Saint-Sulpice, met zijn
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Place de la Sorbonne

Op weg naar Canal Saint-Martin

Papieren vlaggetje

Université Paris- Sorbonne

boeken over politieke filosofie en religie. Of Piano Vache, waar
ze iedere maandagavond zigeunerjazz speelden. Het was zo mooi
dat je bang was dat het zomaar weer zou kunnen verdwijnen.
Ik had er drie jaar rondgelopen, met maar zevenhonderd euro
per maand, net genoeg om het leven in de dure stad te kunnen
betalen. Toen ik eenmaal door stom geluk tijdelijk werk vond als
juridisch assistent op de Champs Élysées en wat meer geld ging
verdienen, raakte ik in de ban van de onophoudelijke stroom
nieuwsberichten over afgebrande Parijse appartementencomplexen. Ze waren berucht om hun gebrek aan brandveiligheid.
Ik kocht een rookmelder.
Een paar maanden later verlieten we Parijs.

‘Een week geleden heb ik me weer verzoend met Parijs,’
zegt Rodrigo. We zitten in zijn woonkamer. Zijn dochtertje
is naar de crèche, een paar straten verderop, en Rodrigo
werkt thuis aan zijn proefschrift. Na de aanslagen had hij het
helemaal gehad met de stad. En toen, na een seminar op de
Ehess, onze oude universiteit, besloot hij te gaan wandelen.
‘Jardin du Luxembourg, Place de la Sorbonne.’ Hij ging
langs alle mooie plekken. ‘Dat was fijn. Dat had ik veel eerder
moeten doen.’
Door het raam zien we de bloembakken die aan het raamkozijn hangen. Naast de roman Beyond sleep, de Hermans-vertaling die ik hem van de zomer gestuurd heb, liggen babyflesjes. We trekken onze schoenen weer aan. Rodrigo haalt nog
even snel het eten voor zijn dochtertje uit de vriezer.
‘In mijn wijk is het rustig,’ zegt Rodrigo als we zijn huis
uitlopen. ‘Maar als je straks bij het Canal Saint-Martin op een
terras gaat zitten, komt er iedere tien minuten wel een soldaat
voorbijlopen.’
Hier en daar is er een Frans vlaggetje van papier tegen de
binnenkant van een raam geplakt. We naderen de bocht van
het kanaal, bij de kleurrijke gevels van het boetiekje Antoine &
Lili, waar ik ’s zomers altijd aan de kade zat.
‘Een week na de aanslagen stopte de metro en was er een
lichtflits,’ zegt Rodrigo als we een buurtbistro binnengaan.
‘Ineens begon iedereen te gillen. Dat is toch bizar? De metro
stopt altijd.’ Ik knik. We drinken Beaujolais nouveau en eten
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biefstuk. De plekken van de aanslagen
zijn niet ver weg. We zitten er een uur,
met zicht op de straat, maar zullen geen
soldaten zien.
Rodrigo vertelt dat hij op de Place de
la République was, een paar dagen na de
aanslagen, toen er knallen klonken. ‘Een
vriendin belde me dat we moesten maken dat we wegkwamen,’ zegt Rodrigo.
‘We begonnen te rennen, minutenlang.
Toen dacht ik ineens: mais c’est de la folie.
En ik stopte.’
Hij zegt: ‘Je kunt niet altijd bang zijn,
niet wekenlang.’

Bomgordel
Ook in mijn oude buurt lijkt alles bij
het oude te zijn. Kapper Laurent is wat
grijzer geworden, in plaats van een five
o’clock shadow draagt hij een baardje.
Zijn moeder Carine wil dat ik haar
begroet met twee fatsoenlijke zoenen.
‘Ik moest aan je denken, Laurent.
Omdat er weer over jouw wijk geschreven werd in de kranten.’
‘Ja, ze hebben bij ons in een prullenbak die bomgordel
gevonden.’
‘Ben je dan bang,’ vraag ik.
‘We zijn allemaal-een-beetje-bang,’ zegt Laurent. ‘Maar we
gaan gewoon naar de bios, we drinken koffie.’
Het is een cliché-antwoord dat je kunt verwachten op een
typische journalistenvraag, denk ik.
Op het perron van de metro speelt een saxofonist ontspannen bossanova. Aan de overkant het zeurende geluid van een
Chinees snaarinstrument.
Het typische Parijse meisje
– één meter zestig, lang
haar, wijd uitlopend jasje en
bolle strakke kuiten – loopt
de trap van de metro op.
De bakker legt de pains au
chocolat op hun plaats in de
vitrine. Mager, voorover
gebogen, zoals dat altijd gaat. Niets wijst erop dat hier een
aanslag heeft plaatsgevonden.

zochten om te overleven en altijd hoopten dat ze nog een paar
maanden langer in Parijs konden blijven, wist ik. Die avond
konden ze niet allemaal ontkomen.
Twee vrienden van Francesco zaten te eten in Le Petit Cambodge, de Aziatische bistro waar op 13 november de mensen
met kalasjnikovs werden belaagd. Ze hadden met schotwonden in het ziekenhuis gelegen. Clémence vertelde dat ze ‘een
vriend’ was verloren. Van Alejandro hoorde ik later dat het
haar ex-vriend was.
Ik condoleerde haar via een Facebookbericht. Ze antwoordde: ‘Zoals hij zou hebben gezegd: there’s nothing to say.’
‘Alles lijkt weer als vanouds,’ zeg ik tegen de joodse supermarkthouder in de Rue des Cordelières, om de hoek van mijn
oude appartement. Het is een gezette man met witte baard en
keppeltje. Hij kijkt me aan en schudt verbaasd van nee. ‘Wat
dacht je,’ zegt hij. ‘Het is nog niet klaar hoor.’ De lamellen gaan
open. Schoolkinderen dringen zich naar binnen.
‘Maar na de aanslagen in Toulouse en Montauban drie jaar geleden was er nog heel veel politie op straat, nu niet meer,’ zeg ik.
‘Denk je dat echt? Het is nu nog erger. Heb je de soldaten
niet gezien?’ De winkelier wil iets zeggen, kapt zijn zin af als er
nog meer kinderen binnenlopen en stuurt ze weg. ‘Ça m’énerve,’
zegt hij.
Als we de joodse school naderen lopen drie soldaten gehaast
naar de opening van het hek. Ze gaan met z’n drieën op een rij
staan en gebaren dat we weg moeten blijven. Uit het open raam
hangt nog een militair, die onze paspoorten inneemt. Hij belt
met de officier en geeft onze namen door. We mogen geen foto’s
maken, zegt de sergeant, en we worden weggestuurd.

Veiligheidscontroles
Op mijn oude universiteit, de Ehess, is niets veranderd, op
wat extra veiligheidscontroles na. Midden in het hofje staat
een tafel, met twee bewakers met oranje banden om hun arm.
Ik moet mijn paspoort
laten zien en mijn naam en
aankomsttijd opschrijven.
Ze kijken nog even in mijn
tas en dan mag ik doorlopen. Binnen krijg ik zoals
altijd het gevoel alsof ik in
de jaren tachtig ben beland:
de oude houten stoelen, het
prikbord, alles lijkt vergeeld. De conciërge zit half slapend
in zijn hokje. Hij vraagt wie mijn oude docenten waren en
zegt dat die hier nog steeds lesgeven. Als ik bij de beveiliging
kom, vraag ik of ik me moet uitschrijven. De bewaker kijkt me
verbaasd aan. ‘Doe geen moeite,’ zegt hij, met lichte spot in zijn
stem, ‘doe geen moeite.’

‘Ze hebben bij ons in een
prullenbak die bomgordel
gevonden’

DONDERDAGOCHTEND
In de cafés aan het Canal Saint-Martin, waarvan er vrijdag 13
november vier beschoten zijn, zaten veel jongeren van in de
twintig en de dertig. ‘Génération Bataclan’ schreef dagblad
Libération op de voorpagina, met een foto van jongeren bij
lantaarnlicht. Het waren precies de jongeren die manieren

Ook bij de bibliotheek van Sciences Po, aan de Rue
Saint-Guillaume, worden tassen gecontroleerd. Alleen mensen
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met een pas mogen naar binnen. We onderhandelen een beetje,
terwijl studenten één voor één naar binnen gaan.
‘Maar de balie is daar, kan ik het niet even vragen en een
pasje regelen,’ vraag ik aan
de beveiliger. ‘Dat moet je
op internet aanvragen en
dan sturen ze je de formulieren op,’ krijg ik te horen.
In een land waar alles draait
op formulieren en lange
wachttijden gaan ze ook de
terroristen met papieren te lijf, denk ik, en loop de straat op.
Ik sla rechtsaf en ga de Boulevard Saint-Germain op. Een
donkere vrouw met rode hoofddoek en modieuze kleding loopt
me tegemoet. Vanachter een massief houten deur verschijnen
twee vrouwen en een man. Bij het zien van de vrouw steekt de
man zijn tong uit. De drie wachten tot ze voorbij is gelopen,
stappen de straat op en gaan verder met hun gesprek.

je je er ook heerlijk verschuilen. Zoals in café Télescope, waar
ik mijn zaterdagochtenden lezend doorbracht. Voor ik naar
de plekken van de aanslagen ga, drink ik er een filterkoffie
uit Honduras. Daarna een
espresso. Het meisje naast
mij schrijft in haar dagboek.
Een slanke jongen met ronde brilglazen zit kaarsrecht
op zijn stoel, Voyage au bout
de la nuit van Céline ligt op
zijn tafeltje.
Clément, de barista, zegt dat alles goed gaat en dat hij geen
vrienden is kwijtgeraakt.
‘Er is er een geraakt door een kogel. Meer niet.’
‘…’
‘Maar ja, dat is dan ook wel weer gek, dat je dan zegt dat er
eigenlijk niet zoveel aan de hand is,’ zegt Clément een beetje
beduusd. En dan: ‘C’est la guerre.’
‘En nu,’ vraag ik.
‘Het is rustiger. Parijs is ook geen dorp, hè? In een grote
stad gaat alles alweer snel zijn gang.’
Er zijn zo veel anderen die niets hebben meegemaakt, die
geen slachtoffers kennen. De stad werkt als een organisme. Het
is alsof je een klein druppeltje oplost in een groot glas water,
zegt Clément.
Als ik even later weer over de aanslagen begin, betrekt zijn
gezicht. Alsof ik iets heel ongehoords zeg.

‘Er is er een geraakt
door een kogel.
Meer niet’

President Hollande
Het is fijn om weer op de Place de la Sorbonne te zijn. Een student geschiedenis met krullenbos moet lachen als ik hem vraag
of het hem stoort dat er zoveel controles zijn. ‘Die veiligheidscontrole bij de deur? Nee… Je laat even je tas zien. Binnen is
het allemaal hetzelfde.’
Hij was bij de minuut stilte met president Hollande, zegt
hij, in het hofje van de Sorbonne. ‘Maar dat stelde niet veel
voor. Ze kwamen de cour oplopen, er werd geapplaudisseerd, er
was een minuut stilte en ze gingen weer weg.’

Plechtige stilte

DONDERDAGMIDDAG
Net zoals je in Parijs voortdurend dreiging kunt voelen, kun

‘Lola, 17 ans, on pense à toi.’
Het gezicht van een knap meisje dat bedachtzaam in de
camera kijkt, rode wangen, grote tanden, lang donker golvend
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haar. Wie de Place de la République oploopt, heeft het gevoel
een kerk te betreden: dezelfde mengeling van plechtige stilte
en overdaad aan stemmen.
‘Paris est plus fort que tout.’
Een ingelijste foto van ‘Elsa’.
Mensen kijken met eerbied, soms met vochtige ogen en
open mond. Een vrouw van rond de zeventig, in regenjas,
bordeauxrode lippenstift, kijkt verbaasd, alsof ze net pas van
de aanslagen heeft gehoord.
Een donkere man met Senegalees accent loopt over het
plein en zegt: ‘Il y a personne comme Jésus. Blesse les morts. Vous
n’avez pas peur.’
Twee mannen verkopen zelfgemaakte koekjes. ‘Pour le
bonheur,’ roepen ze. De marechaussee moet erom lachen.
Bij Café à la Bonne Bière, waar zo’n honderd kogels zijn afgevuurd, ruikt het naar lijm en
naar verf. Er ligt een boor op
de grond. Bloemen. Mensen
lezen de bordjes. Kalm,
geïnteresseerd.
‘Nothing will ever take
away the beautiful spirit of
Paris,’ staat op een briefje,
maar het staat er alsof de schrijfster ervan daar niet helemaal
in gelooft. Twee mannen in overall lopen langs, ze dragen een
twee meter lange glasplaat.
Aan de overkant, bij pizzeria Casa Nostra, zie ik dat kogels
van kalasjnikovs in ruiten een gat achterlieten van wel vier
centimeter doorsnee. Opgebrande waxinelichtjes liggen op de
weg, bijeengeveegd met rotte herfstbladeren.

‘Cloé’ – een foto van een jong vrolijk meisje. Anders dan de
vrienden van Francesco en Clément heeft zij het waarschijnlijk
niet gehaald. Een meisje met capuchon fronst. Ze kijkt naar de
overkant, naar le Carillon, en bijt op haar lip.
‘Je reviendrai au Petit Cambodge,’ staat op een briefje dat
tegen de dichte rolluiken is geplakt. Ik sta bijna met mijn neus
op het metaal om het te lezen. Dan ruik ik de zoete geur van
vanillekaarsen en heb ik heel even weer dat jankgevoel dat ik
had in de eerste twee weken na de aanslagen – bij het zien van
nieuws over alles wat er gebeurd was.

Bataclan
Die snik blijft hangen. Eventjes vind ik het fijn om dit te
voelen. Dan zucht ik om hem weg te krijgen en loop ik naar het
metrostation om naar het Bataclan te gaan.
Ook daar liggen bloemen, wel vier lagen dik.
Foto’s van slachtoffers.
Geurkaarsen. Iemand slaat
een kruisteken. Mensen
leggen nog meer bloemen
neer. Alweer dat prentje:
‘Lola, 17 ans.’ Een stoet trekt
voorbij. Ogen bewegen onrustig heen en weer over de bloemen
en kaarten, alsof ze iets zoeken.
Het trottoir is met hekken afgezet. Schermen ontnemen ons
het zicht op de gevel van het theater. Midden in de bloemenzee
staat een verkeerslicht. Door de barricades zal niemand hier
oversteken, denk ik. Maar het licht trekt zich nergens iets van
aan en springt van rood op groen. ↙

‘Nothing will ever
take away the beautiful
spirit of Paris’

Pagina 26 links: De poort van de Université Paris-Sorbonne
rechts: Affiche van de omgekomen 'Lola' op Place de la
République
Pagina 27 links: Bloemen bij restaurant Le Petit Cambodge
rechts: De straat voor theater Bataclan
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illustratie Folia
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START

4 Je mag je eersteklas vliegticket naar Brazilië declareren.
Dertien vakjes vooruit.
5 Helaas, je letterenstudie wordt opgeheven.
Drie vakjes achteruit.
9 In het heetst van de strijd schreeuw je ineens 'I Love HvA'.
Eén vakje achteruit.
12 Je hebt je yogamatje in de stilteruimte laten liggen.
Éen vakje achteruit.
13 Kleine kans, maar je hoogleraar is een vrouw.
Zet je pion één vakje voor de eerste man.
15 Je collegereeks van Rudolf Valkhoff valt uit.
Vier vakjes achteruit.
18 Je mag met de rector mee in de dienstauto van het CvB.
Acht vakjes vooruit.
19 Je imagomanager slaat een modderfiguur.
Sla één beurt over.
23 Je hebt seks in het Maagdenhuis zonder dat je
medebezetters het doorhebben. Twee vakjes vooruit.
26 Je slaapzak wordt gestolen. Sla één beurt over.
29 Je zit na de ontruiming van het Maagdenhuis in
vreemdelingendetentie. Twee beurten overslaan.
31 Alweer een nieuw flexcontract. Nog een keer gooien.
35 De medezeggenschap zegt het vertrouwen in je op.
Terug naar Start.
36 Je zit vast in een commissie. Drie beurten overslaan.
39 FINISH
Gefeliciteerd, je hebt het vege lijf weten te redden. Edgar du
Perron neemt het nu van je over.
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61 dagen
huisarrest in
Afrika
tekst Steffi Weber
foto’s Dutch UAS

Met hun jonge bedrijfje in drones reisden UvA-student Camiel Verschoor en zijn collega’s
naar Mozambique. Zonder te weten waarom werden ze gearresteerd en pas na twee
maanden weer vrijgelaten. Nog steeds weten ze amper wat er eigenlijk gebeurd is.
‘Je bent een pion in een systeem dat je niet begrijpt.’

M

ozambique, 5 augustus 2015: UvA-student Camiel Verschoor en zijn collega’s laden hun drone uit
de pick-up als er een politiebusje komt aanscheuren, dat in een stofwolk halt houdt voor hun guesthouse. Voor
ze het weten zijn drie studenten omringd door een tiental
politiemannen in zandkleurig uniform met kalasjnikovs over
hun schouders.
‘Ze praatten in het Portugees, we verstonden geen woord,’
vertelt de 25-jarige Camiel, masterstudent Artificial Intelligence. ‘Toen begon de opperbevelhebber te schreeuwen. Ik had echt
geen idee waar het over ging.’ Echte angst voelde Camiel op dat
moment niet, vertelt hij later, daarvoor was de situatie te absurd.

De jongens zijn zich van geen kwaad bewust. Ze kwamen net
terug van hun eerste testvlucht met hun drone, die rangers
moest helpen in de strijd tegen neushoornstropers. Dit móest
wel een misverstand zijn. Maar ze moeten mee naar het
bureau, waar de politie hun paspoorten en al hun spullen in
beslag neemt.
Zes uur lang moeten ze buiten wachten onder een afdakje
van golfplaten achter het bureau. De jongens proberen zich
te vermaken met een gevonden balletje en een stok. Als het
donker wordt mogen ze terug naar het guesthouse, onder de
strikte voorwaarde dat ze zich de volgende ochtend weer bij het
politiebureau melden.
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Kitso, Camiel en Pieter

‘Eerst dachten we dat het snel zou zijn opgelost,’ vertelt Camiel’, maar niets was minder waar. Bij het verschijnen van dit
artikel liggen hun spullen nog altijd in Mozambique. Waarom
ze werden opgepakt is evenmin duidelijk. Voor Camiel en zijn
collega’s blijkt de arrestatie het begin van een lange periode
vol onbeantwoorde vragen, frustratie en machteloosheid – en
dat in een land waarvan ze de mores niet kennen en de taal
niet spreken. Het blijkt het begin van 61 dagen huisarrest in
Mozambique.
En het was allemaal nog wel zo goed begonnen. Eind juni
vertrokken zeven studenten de start-up Dutch UAS naar
Zuid-Afrika om hun drones te testen waarmee ze neushoornstropers kunnen opsporen
en boeren kunnen helpen
bij het toezicht op de beesten in hun landbouwgebied.
Een deel van de studenten
blijft in Zuid-Afrika voor
testvluchten in een safaripark. Camiel Verschoor,
Kitso Epema en Pieter
Oranje reizen door naar Mozambique waar ze afspraken hebben met potentiële afnemers.
Het idee voor de neushoorndrone was twee jaar eerder
ontstaan toen TU Delft-student Kitso en Camiel samen
stageliepen in het dronelab van het Nederlands Lucht- en
Ruimtevaartcentrum in Amsterdam. Kitso was net terug uit
Zuid-Afrika, waar hij had gehoord over de commerciële neushoornstroperij. Stropers doodden vorig jaar in Zuid-Afrika een

recordaantal van 1215 neushoorns, zo’n 21 procent meer dan
het jaar daarvoor. De studenten kregen het plan om een drone
te ontwikkelen met een camera, die vanuit de lucht stropers
kon opsporen om zo de rangers te helpen bij het bewaken van
hun gebied.
Kitso’s idee heeft de studenten geen windeieren gelegd. De
prestigieuze bedrijvenvereniging Kairos Society riep Dutch
UAS dit jaar uit tot een van ’s werelds meest innovatieve
start-ups van 2015. ‘Ik hoorde het toen ik in Mozambique was,’
vertelt Camiel, die werd uitgenodigd voor de prijsuitreiking
op 13 oktober in Hollywood, Los Angeles. ‘Toen dacht ik nog:
oktober, dat red ik mákkelijk.’ De tickets boekt hij voor de
zekerheid nog niet.

‘Toen wisten we
dat we hulp nodig hadden’

Dat het probleem zich
niet vanzelf zal oplossen,
merken de jongens als er de
volgende dag cameraploegen op het politieterrein
arriveren. Camiel en zijn
collega’s halen het nationale
nieuws als ‘immigranten die betrapt zijn bij illegale activiteiten’. ‘Toen wisten we dat we hulp nodig hadden,’ vertelt
Camiel. Ze schakelen de ambassade in en bellen een advocaat.
Het lijkt te helpen: diezelfde avond nog worden ze op vrije voeten gesteld. Hun paspoorten en hun apparatuur ter waarde van
zo’n 10.000 euro moeten ze achterlaten op het politiebureau.
‘Toen begón het eigenlijk pas,’ zegt Camiel. Zonder paspoorten kunnen de jongens geen kant op. ‘In dat land lopen
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overal patrouilles. Als we waren betrapt hadden we pas écht
een probleem gehad.’ Ze vinden onderdak bij een bevriende
Nederlander – de directeur van het bedrijf waarvoor ze naar
Mozambique waren gekomen. De jongens zitten er prima –
ieder heeft een eigen kamer met wifi – maar ze weten nog altijd
niet waarvan ze nou eigenlijk worden verdacht.
Toch dachten ze dat het niet al te lang zou duren. De ambassade en de advocaat klinken hoopvol. ‘We hoorden telkens
dat het binnenkort zou zijn opgelost. “Alleen nog even een
verhoor” of: “nu nog even het visum laten checken en dán…”,
maar het liep altijd weer spaak.’ Slopend vond Camiel vooral de
machteloosheid. Het feit dat hij zelf niets aan zijn situatie kon
veranderen. ‘Je bent een pion in een systeem dat je niet begrijpt
en dat anders is dan alles wat je gewend bent.’
‘Na twee, drie weken stop je met hopen en pas je je aan,’
zegt Camiel. De studenten pakken hun oude gewoontes weer
op – ze gaan hardlopen en trappen af en toe een balletje met de
jongens uit het dorp. Van de directeur krijgen ze laptops om te
werken. ’s Avonds drinken ze biertjes voor de tv en kijken ze
Premier League op een betaalzender.
De weken kruipen voorbij. In september verstrijkt de
datum waarop Camiel had willen afstuderen (op het tellen van
koeien in Flevoland per drone) – dat doet hij nu in januari. Als
het even kan belt hij via internet met het thuisfront. ‘Mijn ouders hadden het er best moeilijk mee.’ Ze waren nooit in Afrika
geweest en konden zich maar weinig voorstellen bij de situatie
waarin hun zoon verkeerde. ‘Het was een rollercoaster voor ze.’
Twee oneindig lange maanden later krijgen de studenten
eindelijk te horen dat het onderzoek is afgerond – met welk
resultaat blijft onduidelijk. De ambassade oefent druk uit om
de paspoorten terug te krijgen, met succes. In ambassadeauto’s
rijden ze even later naar de hoofdstad Maputo, daar krijgen ze
nog een persoonlijke rondleiding door een Nederlandse diplomaat. Ze horen over de geschiedenis van het Zuidoost-Afrikaanse land, met name over gewelddadige dekolonisatie in de
jaren zeventig. ‘De Portugezen staken alles in brand voor ze
vertrokken. Heftig, om te horen over de wreedheid van onze
westerse voorouders.’ Voor het eerst ziet Camiel ook de mooie
kanten van het land waarin ze 61 dagen gevangen zaten. ‘Het
opvallendst vind ik de mensen. Ze leven in extreme armoede,
maar lijken zo gelukkig.’
Toch kunnen ze niet wachten om eindelijk in het vliegtuig
te zitten. De drones, camera’s en laptops laten ze achter en
ze machtigen de ambassade om de spullen later op te halen.
Ze willen maar één ding: naar huis; het vliegtuig in voor het
opnieuw misgaat.
Op de luchthaven stijgt de spanning opnieuw. Het stikt er
van de politiemensen. ‘Ik dacht de hele tijd: wat als ze zich
bedenken? Je wordt behoorlijk paranoïde als je twee maanden
vastzit zonder enig idee waarom.’ Hij vertrouwt het nog steeds
niet helemaal. Zelfs zijn tickets voor de Kairos, de prijsuitrei

DUTCH UAS
(UNMANNED AERIAL SOLUTIONS)
Naast Camiel, Kitso en Pieter heeft Dutch-UAS
nog een vierde lid: UvA-studente Anouk Visser. De
23-jarige student Artificial Intelligence zit tijdens
de arrestatie van haar collega’s in Zuid-Afrika,
waar ze rangers traint en de drones test.
Anouk, de enige vrouw in het team, is als hoofd
techniek verantwoordelijk voor de beeldherkenning. Zij zorgt ervoor dat de drone een stroper
kan onderscheiden van een neushoorn en een
neushoorn van een rotsblok of een olifant. Het
systeem kan bovendien leren, het wordt dus
beter naarmate het meer beelden verwerkt.
Drones met camera’s worden al langer ingezet
in wildlifebeheer, maar Anouks zelfontwikkelde
technologie maakt Dutch UAS uniek. Toch blijkt
de neushoornbeschermingsmarkt te klein; Dutch
UAS richt zich daarom ook op boeren, die de
drones kunnen toepassen om bijvoorbeeld hun
veebestand in kaart te brengen.
Het gaat goed met de start-up. Het businessplan
is af en Camiel is bezig een investering binnen
te halen van tussen de 100.000 en 200.000 euro.
Daarmee willen ze de techniek afmaken en de
eerste klanten werven.

king in L.A., heeft hij tot nu toe niet durven boeken. Dat zou
zijn vader voor hem doen zodra hij in de lucht is. ‘Eerst zien,
dan geloven, was het motto.’
Kort voor vier uur ’s middags stuurt Camiel een eerste
berichtje naar zijn vader: ‘Klaar om te boeken, pap?’ en even
later: ‘We rijden nu naar de startbaan.’ Om 16:04 uur voelt
hij hoe de wieltjes van het vliegtuig wankel de lucht in gaan.
Eindelijk is het zover: ‘We are airborne.’ ↙
Filmpje? check folia.nl

Jaar in beeld
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Foto Daniël Rommens

ZOMER

HvA-docent Klaas Boomars rijdt de Tour de France één dag voor het echte peloton uit. ‘Dit ga ik nooit meer doen,’ zegt hij achteraf.

33

INGEZONDEN MEDEDELING

35

DECEMBER 2015

OP Z’N
DUITS
Wonderen
I

k mopper veel over studenten. Ze zijn heus lief, maar ze kunnen ook strontvervelend
zijn. Zo had ik ooit een student die maar liefst twee grootouders verloor tijdens het
schrijven van zijn scriptie. Toen zij bij zijn buluitreiking levend aanwezig waren, feliciteerde ik de familie maar niet met deze miraculeuze wederopstanding. Ondertussen
ken ik alle smoesjes en word ik maar zelden verrast door studenten. In 2015 gebeurde er
toch iets dat me verbaasde, en dan niet zoals een koddige kat in een Buzzfeed-artikel
je verbaast.
In de winter sprak ik in het gekraakte Spinhuis een filosofiestudent die betrokken
was bij het toen net opgerichte Humanities Rally. Hij vertelde dat ze weer een nieuwe
ronde overleg gingen voeren met de faculteit. Ik schudde weemoedig mijn hoofd. Nog
meer praten zou de geesteswetenschappen
niet redden. De koers van de universiteit was
destructief en Nederlandse bestuurders willen
niks als een trein eenmaal rijdt.
Een paar weken later was het Bungehuis
bezet. Ik kon mijn oren niet geloven. Al jaren
klagen medewerkers steen en been over de
teloorgang van de universiteit. Bibliotheekkarren vol opinieartikelen waren er verschenen over de publicatiedruk, het rendementsdenken, de uitkleding van het onderwijs.
Mijn eerste bijdrage aan dat depot stamt uit mei 2010. Voor DeJaap schreef ik een stuk
waarin ik betoogde dat de opleiding communicatiewetenschap, waar ik toen nog werkte
als universitair docent, veranderd was in een onderwijsfabriek. Ik kreeg instemmende
reacties van collega’s en dat was al.
Al dat wijze geredeneer, al dat doorwrochte beklag mocht nooit baten. Maar ineens
was er actie. Echte actie. Om inspraak vraag je namelijk niet beleefd, inspraak dwing
je af. Het CvB pikte niet dat zijn eigen marketingslogans navolging vonden en zette
financiële dreigementen en politiegeweld in om zijn macht te laten gelden. Boos liep ik
mee in de protestmars. Het was prachtig om zoveel betrokkenheid te zien. Aan het einde
van de demonstratie gebeurde wat niemand op het Spui tien minuten ervoor had durven
dromen. De deur van het Maagdenhuis werd letterlijk en figuurlijk opengebroken.
De bezettingen van 2015 waren het kerstcadeau waar de academische gemeenschap
al jaren op zat te wachten. Dankzij een groep dappere studenten hebben bestuurders nu
eindelijk ook de alarmbellen horen rinkelen. Dankzij de competente rebellen van de UvA
luisteren universiteiten nu overal in het land beter naar medewerkers en studenten. De
demonstranten spraken niet voor een kleine groep, maar zorgden ervoor dat de alomtegenwoordige klachten nu ook buiten de wandelgangen gehoord werden. 2015 gaat mijn
boeken in als het jaar dat ik oprechte trots voelde voor de studenten van de UvA. Waarvoor
diepe dank. ↙

Boos liep ik mee in
de protestmars
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DE
GLAZEN
BOL
tekst Yannick Coenders en Timo Koren

In het nieuwe jaar verandert alles. Het leven zoals wij dat kennen verandert ingrijpend.
Wat op 29 december nog hip is, is op 2 januari belegen. Dus geef je Fritz-Kola maar aan
de hond, zeg je sportschoolabonnement vandaag nog op en annuleer je reis naar Zuidoost-Azië. Wij geven alvast weg wat het in 2016 helemaal wordt, zodat je je van trendvolger
tot trendsetter kunt ontpoppen.
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Lifestyle en hotspots
Uit: Speciaalbier
Als we heel eerlijk zijn: wij hebben het afgelopen jaar het
verschil tussen de lente- en de herfstbok niet geproefd.
En ook lukte het ons niet een Brouwerij ’t IJ-biertje te
onderscheiden van een Palm Deluxe. Bovendien begon de
ambiance ons wat tegen te staan: in al die ‘brouwerijen’
konden we elkaar temidden van rijen brullende overhemden nauwelijks verstaan, en die sloophouten picknicktafels
zaten eigenlijk helemaal niet lekker. Want laten we wel
wezen, picknicktafels zijn leuk als je Parijs voorbij bent en in
de Carrefour een stokbrood en een doosje La Vache Qui Rit
hebt gekocht, maar niet in het centrum van Amsterdam.
In 2016 drinken we weer vaasjes en fluitjes. Als we echt
willen tanken gaan we voor benzine naar Luxemburg, en
voor bier met hoge gisting naar België of Duitsland, want
de portemonnee wil ook wat.

In: Melk
In 2016 zijn we klaar met koffietentjes vol tweedehands
designstoelen en eerlijke tafels. We gaan weer voor
futuristisch design. Het drankje dat zich daar bij uitstek
voor leent zal helemaal terugkomen: melk. Dat zagen we
decennia terug al in de Korova Milk Bar in A Clockwork
Orange en nu weer in de Vietnamese hoofdstad Ha Noi,
waar het helemaal the way to go is om melk met onverklaarbare balletjes te drinken door een extra dik rietje. Turks
restaurant Konan in Nieuw-West is hierin een trendsetter:
ze hebben er Ayran op de tap, inclusief schuimkraag. Wij
verwachten volgend jaar een wildgroei aan
melkbars, met gelikte tafels en violette belichting, bij voorkeur in een penthouse.
En vooral zonder nostalgie. Geen
foto’s van koeien en polders, geen
foto van Beatrix en al helemaal
geen zelf-feliciterende borden
over ambachtelijkheid op de
stoep.

Uit: Het tussenjaar in
Zuidoost-Azië
Toegegeven, met dezelfde groep Australiërs,
Duitsers en Britten van
het ene slecht geventileerde hostel naar het
andere trekken klinkt
aantrekkelijk. Maar voor
kreeftkleurige Britse
toeristen en benauwde

hotels hoef je Amsterdam niet uit. En bovendien: staat een
hemd met een mix van oude en nieuwe zweetplekken wel
echt zo goed boven een wijde linnen broek? Je komt daar
in het Verre Oosten ook nooit echt tot rust. Telkens zijn
er weer die lokale kinderen waarmee je op de foto moet,
omdat je toch wil kunnen blijven meedoen op Facebook
en Tinder. De enige reden om toch dat tussenjaar in het
Verre Oosten door te brengen, is een gastronomische.
Vermoedelijk zijn de lokale gerechten heerlijk. Maar om je
daar zomaar aan te wagen vind je ook weer wat risicovol,
zeker na die voorlichting van de GGD. Dat wordt dus elke
avond burgers en patat in het backpackerhostel. En laat
dat nou net de culinaire specialiteit van elke Amsterdamse
horecagelegenheid zijn.

In: Een tussenjaar thuis
Thuisblijven is het nieuwe reizen. Het tussenjaar is essentieel voor je persoonlijke ontwikkeling. Hoe kom je er anders
achter wat je écht wilt? Maar dat betekent niet dat je naar
een ver oord moet om jezelf te kunnen vinden. Sterker nog:

vanaf de bank ligt, als je de tv maar aanzet,
de wereld aan je voeten. Ga maar na wat
je de komende zomer allemaal voorgeschoteld krijgt als je op de juiste zender
afstemt: tennis vanuit Parijs en Londen,
wielrennen in de Alpen, beachvolleybal
op de Copacabana en Formule 1 in
Azerbeidzjan. Voor het gemak
laten we Discovery Channel en
National Geographic dan nog
buiten beschouwing. Om de
wereld te zien doe je er dus
verstandig aan thuis te blijven.
Bijkomend voordeel is dat je
de aanvang van het nieuwe
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eredivisieseizoen niet mist. Het is
sowieso erg decadent om al die
negen vierkante meters waar je
zo fors voor betaalt maandenlang leeg te laten, terwijl je je
kapot zweet in een stapelbed in
Bangkok.

Relaties en
romantiek
Uit: De samenwoonrelatie
De seksuele revolutie, acht jaar Paars en de verrijking
van ons dagelijks leven met internetporno hebben ons
niet kunnen verlossen van de muffe spruitjeslucht van
de samenwoonrelatie. Wij vinden het nogal arrogant
om van iemand te verwachten dat diegene zin heeft
om met jou in een laaggeplafoneerd bovenhuis in De
Pijp een babykamer in te richten. Het is ook behoorlijk
onhygiënisch, twee volwassen lichamen in zo’n vergane
arbeiderswoning. Het enige voordeel dat wij kunnen bedenken is de dagelijkse seks. Echter, als er iets not done is binnen een samenwoonrelatie, is het wel om het quotum van
de drie dagen per week te overschrijden. Verder bestaan
relaties vooral uit het vooruitplannen van belangrijke levensgebeurtenissen: het avondeten, bridgen met de buren,
besluiten dat die camping van vorig jaar in Zuid-Frankrijk
wel voor herhaling vatbaar is en tot de conclusie komen dat
een samenlevingscontract toch echt minder romantisch is
dan het huwelijk. En dan kinderen, die zijn echt niet chill. Als
het je al lukt de meur van de jarenvijftigrelatie te doorstaan, dan heb je plots zo’n poepmachine in je klauwen:
niet te harden. Dat doen we niet meer.

In: De flexrelatie
Waar filosoof Simone van Saarloos denkt dat een einde aan
monogamie de oplossing is voor de verstikkende samenwoonrelatie zoeken wij naar oplossingen die beter passen
bij de denkkaders van de Amsterdamse jeugd. Daarom pleiten wij voor de invoering van de flexrelatie: de relatie voor
bepaalde tijd. Een vast contract is ouderwets, in de huidige
datingmarkt is een tijdelijk dienstverband veel reëler. Emotioneel is die minder heftig, terwijl je wel in je behoefte aan
intimiteit wordt voorzien. Met een halfjaarcontract, dat
bij wederzijdse tevredenheid maximaal één keer verlengd
kan worden, weet je waar je aan toe bent. Het wordt dan
tijd om ergens anders aan je competenties te werken en te
zorgen dat je multi-inzetbaar blijft. Het leuke is dat je dan
ook de kans hebt om af en toe van smaak te veranderen.

Want het zou zomaar kunnen
gebeuren dat een knotje plotsklaps niet meer sexy is.

Uit: Tinder en Happn
Daten is rendementsdenken.
De onenightstand die kan
volgen op een tinderdate vergt
vaak een te grote financiële en
sociale investering, in vergelijking met de opbrengsten.
Elke keer van tevoren je huis
stofzuigen en nadenken over
hoe je casual onverzorgd
maar toch verzorgd voor de dag
kan verschijnen is zwaar. Daarbovenop heeft daten met behulp van
je smartphone vooral nadelen. Het
scherm is klein en er is geen geluid, dus
je knijpt ’m steeds weer dat je opnieuw een hele avond naar een schorre
kopstem moet luisteren. Heb je het geluk
dat dit niet geval is, dan moet je interesse
tonen in de series die je gesprekspartner
wel kijkt maar jij niet. En omdat je interesse toont houdt
die ander niet op erover te praten. Ten slotte krijg je op het
hart gedrukt dat je de serie echt moet gaan kijken. Terwijl
je daar helemaal geen zin meer in hebt, omdat je gesprekspartner het einde al heeft verklapt. Tegen het einde van
de avond ben je aangeschoten, en dan moet je nog, tenzij
de ander niet wil, maar die kater krijg je hoe dan ook. Nee,
zo’n tinderdate is ons niks gedaan. Dan gaan wij nog liever
samen masturberen.

In: Speeddaten voor vrienden
Hoewel het buitengewoon niet-chill is, zijn er nog steeds
veel mensen die in een samenwoonrelatie stranden. Als zo
iemand ook nog eens een goede vriend van je is, kan de
vriendschap onder druk komen te staan. Je voelt dat je niet
meer één van de nummer-1’s bent, en dat hij of zij ineens
niet meer naar de bioscoop wil, maar gewoon gezellig iets
op de bank wil kijken. Als dat gebeurt moet je op zoek naar
nieuwe vrienden. Je wilt namelijk niet alleen maar met z’n
drieën, maar ook weleens met z’n tweeën afspreken. Dan
kun je het bijvoorbeeld eindelijk weer eens over seks hebben
zonder in algemeenheden te vervallen. Om dat gat op
te vullen, zal speeddaten voor vrienden in 2016 een hoge
vlucht nemen. Daar kun je iemand vinden die heel graag
met je naar de Star Wars-marathon wil, maar van wie
niet de onuitgesproken verwachting boven je hoofd hangt
dat het na zes maanden wel tijd is om elkaars ouders te
ontmoeten.
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Werk en studie
Uit: De slavernijstage
Tegenwoordig worden elke student gouden bergen beloofd,
je hoeft alleen maar een paar maanden stage te lopen.
Het gaat altijd hetzelfde: de eerste weken sta je de hele
dag kwetsbaar bij het kopieerapparaat. Na verloop van
tijd komt je baas grijnzend aangelopen om te vragen of je
meer verantwoordelijkheid wilt. Dat is wat je wil: inhoudelijk werk, het soort dat Lieke nu al mag doen. Dan begint
het avontuur echt. Je ploegt een aantal maanden voort,
in ruil voor wat schamele euro’s, terwijl je ’s nachts je
stageverslag schrijft. Als het einde in zicht is, hoop je dat je
mag blijven. Maar wanneer je dat aan je stagebegeleider
vraagt, antwoordt zij dat je wel in de flexwerkpool kan en
dat je haar altijd om een referentie kunt vragen. Je voelt de
teleurstelling opkomen. Precies op dat moment zegt ze dat
ze het wel jammer vond van die burn-out en adviseert ze
je die bij je volgende stage te voorkomen. Maar elk nadeel
heeft zijn voordeel: je hebt veel vrije tijd, want door je overwerk bij je stage ben je bij de cateraar ontslagen.

In: De bijstand
Je bent jong, hoogopgeleid en brandt van ambitie. Waarom zou je dan stage gaan lopen of proberen je carrière
naast een baan bij een cateraar op te bouwen? Neem een
voorbeeld aan de corpsballenmethode: dankzij hun
papa’s en mama’s ontvangen zij naast
een DUO-lening hun hele studietijd
(en vaak ook daarna) bijstand, en de
financiële zekerheid die dat oplevert
stelt ze in staat zorgeloos te zuipen en
mensen te leren kennen, wat doorgaans een
prima effect heeft op hun
carrière. Maar als er niet zo
veel geld door je genetische banden stroomt, zul
je het in je eentje moeten klaren. Dan kan de
overheid inspringen om het
playing field een beetje te
levellen. Er wordt vaak wat
stigmatiserend geoordeeld
over het ontvangen van
bijstand, maar gezien de
huidige arbeidsmarkt zal
dat in 2016 veranderen. Er
zijn nu eenmaal te weinig
vacatures en voor die leuke
mbo-functie had je toch
echt een vak moeten leren.

Uit: De studieverenigingborrel
Pfff, kut. Het is donderdagavond half zeven. Je hebt net
een prakje van de UvA-cateraar naar binnen gestouwd en
nu ga je biertjes van 1,50 euro achterover tikken omdat
je anders onmogelijk kunt netwerken en je je kansen op
een bestuursfunctie volgend jaar niet wilt opgeven. De
sportcommissie is leuk en aardig, maar een pronkstuk op
je cv is het niet. Om half negen is de penningmeester, een
gesjeesde vent die lijkt op een jonge Hans van Baalen, weer
dronken en brult hij vragend in je oor welke kant je op moet
en of je ook op de fiets bent. Omdat hij niet verstaat dat
je hem negeert, brult-ie het nog een keer, maar dan in je
andere oor. En als je dan door het gebral heen de muziek
hoort, kunnen we ons voorstellen dat je liever op andere
tonen zou dansen. Dat je liever op een plek zou zijn waar
het bij Seven Nation Army niet meteen over de geaardheid
van Duitsers gaat. Niet getreurd: het zal niet lang meer duren voor de borrel wordt opgeheven. Zeker omdat melk de
plaats zal innemen van bier en flexrelaties niet in de kroeg
zullen beginnen maar bij de notaris, waar het contract
wordt opgesteld.

In: Het ontbijt
Met ingang van 2016 draait het studentenleven om het
wekelijkse maandagochtendontbijt. Onder het genot van
een koel glas karnemelk en een croissant met roomboter is
netwerken stukken comfortabeler. Het is ook niet onprettig
dat de voorzitter zijn handen aan
het bestek heeft in plaats van
aan je billen. En omdat het
studentenontbijt dan nog
niet is afgelopen,
zullen colleges
niet meer om
negen uur
beginnen. Bovendien heb je
tijdens het college
geen last meer van
dat onsmakelijk kauwende
buurmeisje dat nog gauw wat
boterhammen met pindakaas smeert om ze vervolgens luidkeels naar binnen
te schrokken. Amsterdam is
met alle koffietentjes uitstekend toegerust op dit nieuwe
maandagochtendritueel en zo
kunnen we bovendien de bruine kroegen weer teruggeven
aan de Amsterdammers. ↙
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‘DE ESSENTIE
VAN DE
UNIVERSITEIT
GAAT
VERLOREN’
tekst Dirk Wolthekker
foto’s Bram Belloni

Universiteitshistoricus Peter Jan (Péjé) Knegtmans gaat na vijfentwintig jaar
onderzoek naar de UvA met pensioen. Op de valreep van zijn loopbaan een
gesprek over het nut van universiteitsgeschiedenis en over een UvA-jaar van
bezettingen en onrust.

I

n het piepkleine werkkamertje van
Peter Jan Knegtmans – van jongs af
aan ‘Péjé’ voor familie, vrienden en
collega’s – wijst niets op zijn aanstaande
pensionering. In het P.C. Hoofthuis is
de universiteitshistoricus nog volop in
bedrijf: honderden boeken binnen handbereik, een zoemende computer en er
wordt nog gesleuteld aan het afscheids-

college dat hij deze week geeft. Dit
college blijkt nog niet het echte afscheid
van de UvA. ‘Ik blijf nog enige maanden
als gastonderzoeker werkzaam om in
de boekenserie ‘Elementaire deeltjes’
het boek De Universiteit van Amsterdam
te maken in 35.000 woorden. Dat zal
in de toekomst worden uitgereikt aan
UvA-studenten wanneer ze afstuderen.’

Zelf studeerde Knegtmans in de jaren
zeventig politicologie aan de UvA,
op het moment dat de roemruchte
affaire-Daudt de UvA-gemoederen
nogal bezighield. Toenmalig hoogleraar
politicologie Hans Daudt weigerde in
die jaren zijn curriculum aan te passen
aan de marxistische tijdgeest. Zijn
studenten eisten een maatschappijkrities
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crisis in de jaren dertig. Toen ik – als
werkloze en dus in mijn eigen tijd – die
scriptie uitbouwde tot promotieonderzoek, kreeg ik de opdracht onderzoek
te doen voor iemand in Maastricht.
Daar bestond toen nog niet zo lang een
universiteit, dat wil zeggen er bestond
alleen een medische faculteit. Over die
zogenoemde ‘achtste medische faculteit’
was politiek gezien heel veel te doen geweest, vooral in de jaren zestig toen er in
de Kamer felle debatten waren gevoerd
over de wenselijkheid van zo’n faculteit.
Zo ontstond het idee om de geschiedenis
van de oprichting van die faculteit te
boekstaven. Het boek verscheen in 1992.’

Maar daarmee was u nog geen universiteitshistoricus van de UvA.
‘Nee, maar het idee voor een universiteitshistoricus ontstond wel in hetzelfde
jaar bij de historici Hans Blom en Piet
de Rooy, die veel reacties kregen op het
boek Een brandpunt van geleerdheid, een
lustrumboek ter gelegenheid van het
360-jarig bestaan van de UvA in 1992.
Zo groeide het idee een budget voor
universiteitsgeschiedenis in te stellen.
Met dat budget kon men mij aanstellen
als universiteitshistoricus. In diezelfde
tijd ontstond steeds meer concurrentie
tussen universiteiten, dus het was voor
de UvA ook aantrekkelijk dat er over de
universiteit werd gepubliceerd om zo
bekendheid te geven aan de universiteit
en ook de andere kant te belichten van
het rode imago dat de UvA had.’

curriculum en antikapitalisties onderwijs
en onderzoek. Daudt vond dat de eisen
en opvattingen van zijn studenten objectieve wetenschap in de weg stonden.
Zijn standpunt werd door studenten
niet geaccepteerd en hij belandde in de
marge van het politicologieonderwijs
aan de UvA.

Hoe kijkt u persoonlijk terug
op die marxistische jaren bij de
politicologieopleiding?
‘De acties uit die jaren verdienen zeker

geen schoonheidsprijs en voor de universiteit als geheel zijn het weinig productieve jaren geweest. Maar de discussies
over de inrichting van het onderwijs en
over de boekenlijsten waren voor mij
zeer inspirerend, omdat ze ons dwongen
veel te lezen.’

Hoe bent u als politicoloog universiteitshistoricus geworden?
‘Ik had al een zekere historische belangstelling en studeerde af op een scriptie
over het socialisme in de economische

De UvA is geen rode universiteit
meer?
‘Dat hangt ervan af over welke faculteit
je het hebt. Bij de geesteswetenschappen
en de maatschappij- en gedragswetenschappen liepen en lopen nog steeds
veel mensen rond die je als “links” zou
kunnen bestempelen, bij de natuurwetenschappen of rechten lag en ligt dat
anders. Amsterdam is geen universiteitsstad, maar een grote stad met een
universiteit. De problemen van de grote
stad bereiken ook de UvA. Daardoor is
de UvA misschien linkser dan andere
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universiteiten. Dat zie je ook terug in
het studentencorps: dat is aan de UvA
linkser dan elders.’

Waren de bezettingen van dit jaar
in historisch opzicht herkenbaar?
‘Ja en nee. Ja, omdat evenals bij de
Maagdenhuisbezetting in 1969 ook dit
jaar een grote onvrede heerste bij de
wetenschappelijke staf. Onvrede onder
de staf is voor studenten meestal een
goede voedingsbodem om tot actie over
te gaan. Studenten kunnen dan samen
met hen optrekken. In 1969 hadden
gewone, al dan niet wetenschappelijke,
medewerkers niets te vertellen, de
hoogleraren bepaalden alles. Nu is het
eigenlijk nog een graadje erger: het
zijn de directeuren en afdelingsvoorzitters die alles bepalen. Die trend is al
vijftien jaar zichtbaar en dit jaar geëxplodeerd. Maar de Maagdenhuisbezetting van 2015 was tegelijk onvergelijkbaar met die van 1969; toen ging het
om een grote internationale culturele
revolutie, waar de hele westerse wereld
mee te maken had en die gekaapt
werd door de politiek, in Nederland
vooral door de CPN. Dit jaar was de SP
zichtbaar aanwezig, maar dat zie je niet
terug in studentenaanhang of in de
studentenpolitiek.’

Een ander belangrijk thema de
afgelopen maanden was de huisvesting. Hoe moet het daarmee
verder?
‘Voor zover die er nog niet zijn, moeten er goede gebouwen komen voor
studenten en medewerkers. Wat nogal
eens wordt vergeten is dat wij hier
decennialang in zeer slechte onderkomens hebben gezeten, ook studenten.
Je kunt mensen niet steeds maar in
keten, kelders en loodsen onderbrengen. Dat was echt niet goed en dat
moest ook veranderen. Het vastgoed
was tot in de jaren negentig grotendeels van het rijk, maar dat heeft alles
afgestoten. De UvA kreeg het onroerend goed voor niets, maar moest zelf
maar het vastgoed beheren. Dan kan

ik wel begrijpen dat er op de afdeling
huisvesting opeens twintig mensen
rondlopen. Het dilemma is: of je haalt
vastgoedspecialisten in huis, maar die
weten niets van de UvA, of je laat het
de UvA zelf beheren, maar die heeft
geen verstand van vastgoed.’

Uw afscheidscollege gaat over ‘rendementen aan de universiteit sinds
1877’. Rendementsdenken was
altijd al een belangrijk thema?

Peter Jan
Knegtmans
1950 Geboren in Soerabaja,
Indonesië
1980 doctoraal examen
politicologie UvA.
1989 Proefschrift Socialisme en
democratie: De SDAP tussen
klasse en natie, 1929-1939
1992 De medische faculteit
Maastricht.
1996 Collaborateurs van niveau.
1998 Een kwetsbaar centrum van
de geest
2000 Tot nut en eer van de stad
2003 Theologen in ondertal
2007 Professoren van de stad
2011 Amsterdam. Een
geschiedenis
2014 Geld, ijdelheid en hormonen

‘Nee, in mijn afscheidscollege wil ik
laten zien hoe laag het rendement
een eeuw geleden soms was en wat dit
zegt over de universiteit. Het rendementsdenken waar we het in 2015 over
hebben is betrekkelijk nieuw. Universiteiten maken zich de laatste dertig jaar
meer druk over studieduur dan over
studiekwaliteit. Het geld volgt de studentenaantallen met de slogan “beginnen = meedoen = afmaken”. Die visie
heeft ertoe geleid dat je je kunt afvragen
wat een universiteit nog voorstelt. Als
het er vooral om gaat dat iedereen zo
snel mogelijk zijn diploma haalt, wat
is dan nog het vormingsideaal van de
universiteit? Wordt de universiteit dan
niet gewoon een hogeschool, waar maar
een kleine link is tussen onderwijs
en onderzoek? Goede onderzoekers
worden vrijgesteld van onderwijs en
minder goede onderzoekers geven
alleen onderwijs. De essentie van de
universiteit gaat zo verloren.’

Uw eigen faculteit wordt diepgaand
hervormd: veel talen worden omgebouwd tot regiostudies en andere
talen verdwijnen of zijn al verdwenen. Wat vindt u daarvan?
‘Dat vind ik niet goed. Het is de taak
van universiteit en overheid om ervoor te
zorgen dat alle Europese talen minimaal
op één universiteit op masterniveau
kunnen worden gevolgd. En dat geldt
ook voor oude talen als Aramees of
Hettitisch.’

Ook met uw eigen functie gaat het
niet goed: u wordt niet vervangen.
‘Dat is heel jammer en het is ook niet
goed. De UvA is dadelijk de enige klassieke universiteit in Nederland die geen
structurele aandacht voor de geschiedenis van de eigen instelling heeft. Het
UvA-geldpotje waar ik al die jaren uit
ben betaald, zal worden verspreid over
verschillende afdelingen. Wie straks nog
iets wil weten van de universiteitsgeschiedenis zal zelf het initiatief moeten
nemen. Ik heb er gelukkig veel boeken
over geschreven.’ ↙

Jaar in beeld
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17 SEPTEMBER

Ingezamelde goederen voor vluchtelingen in het Wibauthuis.

Foto’s Daniël Rommens en Bram Lammers

23 OKTOBER

Zuid-Afrikaanse studenten protesteren in Pretoria voor gratis hoger onderwijs, een belofte die regeringspartij ACN nooit inloste.
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Wegkijken was
geen optie

tekst Mirna van Dijk

Het beeld van hulpeloze vluchtelingen op het Griekse Lesbos liet
HvA-medewerkster Mariëlle Schilder niet meer los. Dus probeert ze op haar
vakantieadres al maandenlang te redden wat er te redden valt. ‘Ik kan dit
doen, dus ik moet het doen.’
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I

s dit Europa?’ dacht Mariëlle Schilder toen ze deze zomer,
zoals elk jaar, op het Griekse eiland Lesbos aankwam. Ze
trof een chaos aan in de haven van Molyvos, normaal een
idyllisch tafereel van terrasjes en blauwwitte vissersbootjes. ‘Ik
heb hier veel vrienden wonen, dus ik wist wel wat er speelde.
Maar dat het zo erg zou zijn...’
De dagelijkse aankomst van duizenden vluchtelingen uit
voornamelijk Syrië, Afghanistan, Irak en Iran had ‘haar’ eiland veranderd in een humanitaire ramp. Toeristen zag je niet
meer in de haven. De tienduizenden vluchtelingen werden opgevangen in provisorische kampen, er was gebrek aan alles. ‘Ik
was verbijsterd. Waar waren de grote organisaties? Het Rode
Kruis, Artsen zonder Grenzen? De hulp die er was, kwam van
vrijwilligers. Zonder middelen en zonder coördinatie.’
Na de verbazing en het ongeloof kwam de woede. En het besef dat ze wilde helpen. ‘Ik kon me
er niet van wegdraaien. Natuurlijk, als je twee
kilometer verder reed, zag je geen vluchteling
meer. Maar je gaat dan toch niet lekker op het
strand liggen?’

klein transitkampje bij de haven ontstaan, waar we de mensen
droge kleding konden geven en iets te eten en drinken. Ook
konden ze er even rusten voordat ze – meestal te voet, want als
illegalen mochten ze niet met het openbaar vervoer – doorreisden naar de hoofdstad 75 kilometer verderop om daar op de
boot naar Athene te komen.’
Eenmaal terug in Nederland na de zomervakantie liet wat
ze op Lesbos had gezien Schilder niet meer los. ‘Ik kon niet
gewoon doorgaan met mijn leventje in Nederland. Ik begon
na te denken: waarom zijn wij op deze planeet? Het enige antwoord wat ik kon verzinnen, was: om anderen te helpen. Ik
ging mijn bed, mijn vrijheid en al mijn keuzemogelijkheden
anders bekijken. Zo vanzelfsprekend is het allemaal niet.’ Het
besluit was snel genomen: ze zou teruggaan. Eerst in oktober,
want ze had nog vakantiedagen over. Maar ook toen wist ze:
ik ga terug. En dan langer. ‘Mijn dochters zijn het huis uit,
het gaat goed met me, ik kan dit doen, dus ik moet het doen;
mezelf drieduizend procent geven voor mensen die hulp
nodig hebben.
‘Vlak voor ik terugging
naar Griekenland had ik met
mijn twee volwassen dochters
een lang gesprek over het
onrecht dat vluchtelingen
meemaken en hoeveel geluk
wij eigenlijk hebben, puur
omdat we ergens anders ter
wereld zijn geboren. Niet lang daarna stond ik in oktober op
het strand van Lesbos en haalde ik een Syrische moeder met
twee dochters uit een boot. En ik dacht: dit hadden wij kunnen zijn. Waarom zij wel,
en ik niet? Met die moeder
heb ik trouwens nog
contact via Facebook. Ze
zit nu met haar dochters in
Scandinavië.’

‘Ik kon niet gewoon
doorgaan met mijn leventje
in Nederland’

Voor Schilder (48),
administratief medewerker bij het onderwijsbureau van
HvA-domein Economie & Management,
kreeg de geplande
strandvakantie een andere invulling. Met de bevriende
eigenaars van restaurant Captain’s Table spendeerde ze
haar tijd aan het verzamelen van hulpgoederen en het
opbouwen van het provisorische kamp in de haven. ‘Ik
heb ook nog wel een dagje echt vakantie gevierd hoor,’
zegt ze lachend aan de telefoon vanuit Lesbos, waar ze
inmiddels voor drie maanden is neergestreken om meer
vrijwilligerswerk te doen. Dat betekent nu vooral: elke dag
in haar gehuurde jeep naar de verschillende opvangkampen
rijden om te kijken waar hulp nodig is.
En hulp is bijna altijd wel ergens nodig op
Lesbos. De stroom vluchtelingen naar de
Griekse eilanden dicht bij de Turkse kust
werd in de loop van de zomer en vooral in de
herfst steeds groter. In de haven van Molivos
kwamen met name vluchtelingen aan die in
overvolle rubberen bootjes door de havenpolitie
waren gespot omdat ze dreigden te zinken. Zij
werden aan land gebracht en gearresteerd. Het
registreren van de vluchtelingen – een voorwaarde
om verder te mogen reizen richting Athene – liet de
havenpolitie al snel over aan vrijwilligers, ze konden
het werk zelf niet meer aan. ‘In de zomer was er een
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Actueel Laatste dagen Maagdenhuis
In oktober heeft Schilder samen met de restauranteigenaars, die inmiddels een NGO voor de hulpverlening hadden
opgericht, een beter opvangkamp gemaakt. ‘We hebben ons de
kolere gewerkt,’ vertelt ze met Rotterdamse tongval. Een fatsoenlijk kamp is onontbeerlijk, omdat veel vluchtelingen kleddernat uit de boten komen: de rubberbootjes met een capaciteit
van 25 man vervoeren vaak zo’n vijftig tot zestig vluchtelingen.
En met het intreden van de herfst wordt de zee ruiger, en de
nachten kouder. Schilder:
‘Als zo’n bootje onderweg
in problemen komt gooien
mensen vaak hun tassen in
de zee om zelf te kunnen
overleven. Of er springen
mannen overboord die proberen zwemmend de kust te
bereiken.’
De van nature goedlachse
Schilder windt zich regelmatig enorm op, vertelt ze. Over de
media, die volgens haar een scheef beeld van de vluchtelingencrisis schetsen. ‘Sinds het voorjaar ging het hier helemaal
los met vluchtelingen. Maar dat verhaal zag je nergens. Ja,
pas toen dat verdronken jongetje op het strand van Bodrum
aanspoelde.’
Ze windt zich ook op over de onmenselijke situaties waarin
vluchtelingen dankzij smokkelaars terechtkomen. ‘De
zogenaamde life jackets die in Turkije
aan vluchtelingen worden verkocht,
zijn volgepropt
met spul dat
water opzuigt.
Terwijl de meeste
vluchtelingen niet
kunnen zwemmen.
Het is onbeschrijfelijk.’
De ellende kan ze
goed delen met andere
vrijwilligers. ‘Je begrijpt en steunt elkaar.
Ik ben niet gelovig, maar
als ik langs een kapelletje rijd, brand ik een
kaarsje voor alle vluchtelingen. Heel simplistisch.
Ik parkeer de ellende in dat
kapelletje en dan ben ik het even kwijt.’
Voor de Griekse eilanden nabij Turkije – naast
Lesbos zijn dat onder meer Chios en Kos – betekent de vluchtelingenstroom een economische
ramp, omdat de toeristen wegblijven. ‘De locals

zijn ook getraumatiseerd door wat ze zien. Iedereen doet wat
hij kan, maar er zou veel meer ondersteuning moeten zijn. De
meeste projecten komen tot stand dankzij crowdfunding.’
Zelf wendde Schilder zich ook tot haar omgeving voor ondersteuning. Ze heeft drie maanden onbetaald verlof genomen
en zit tot 1 maart op Lesbos. Met crowdfunding haalde ze 1600
euro op voor kleding en goederen, en er komt nog steeds af en
toe geld binnen.
Dit najaar had Schilder een
week een Iraakse vluchteling in huis die ze op
Lesbos had leren kennen en
inmiddels in de opvang in
Brussel zit. Zodat hij, zegt
ze, ‘even rust had’. Met hem
voerde ze lange gesprekken
over verschillende culturen,
religie, en respect. Dat
laatste is volgens haar de sleutel tot een betere wereld. ‘Het is
zo makkelijk, als je maar naar elkaar luistert. Toen Abdul bij
mij logeerde vroeg hij me het hemd van het lijf. “Question!”
riep hij steeds. Waarom woonden mijn kinderen niet bij me?
Hadden we soms ruzie? Wie zou er dan voor mij zorgen als ik
oud werd? Wisten mijn lesbische buurvrouwen wel dat ze met
veel bidden van hun homoseksuele ziekte af konden komen?
Misschien moest hij het ze even gaan uitleggen? Je bent
een lieve schat, zei ik toen, maar als je dat doet, mag je je
spullen pakken. Haha.’
Als het even later over Lesbos gaat, is Schilder minder
opgetogen. ‘De kinderen die van de boten komen, lachen
niet meer zoals in de zomer,’ zegt ze. ‘Nu is het koud. Ze
komen vaak in het donker aan; weggaan uit Turkije is
steeds lastiger. Het leed dat je soms op die gezichtjes
ziet… ’ En even later: ‘Ik verbeter niet de wereld,
maar ik hoop de mensen die ik help een klein beetje
hoop, warmte en liefde
te geven. Ze gaan
door een hel, vaak
hebben ze de dood
in de ogen gekeken.
Als je die mensen
uit een boot helpt,
ze iets te eten geeft,
de weg wijst, of als je
hun onderkoelde kind
droogwrijft en een
snoepje geeft, zie je wat
dankbaarheid betekent.
Als je ze in de ogen
kijkt en kunt zeggen:
je bent veilig. Je bent
welkom.’ ↙

‘Soms brand ik een kaarsje
voor alle vluchtelingen, heel
simplistisch’

facebook.com

/kanikopjereken

en
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Stukje in de marge
V

rijwel ieder geletterd mens wil columnist worden. Niet één keer ontving ik
de afgelopen jaren als redacteur een sollicitatie met de wens diepte-interviews te schrijven of journalistiek onderzoek te doen. ‘Een column graag,
met mijn portret erboven.’ Net zoals ik dat wilde, zes jaar terug en nog steeds.
Waarom? Er zijn al veel te veel columnisten en het betaalt beroerd. Je maakt je
voortdurend druk om de beledigingen aan je adres, of erger, het gebrek daaraan. Mijn seksleven is niet significant verbeterd sinds ik columnist ben. Het is
maar een beetje bladzij. En toch wil je het, hè?
Dus nu moet je maar aantonen waarom je deze plek verdient. Hoe kun je
de jury overhalen? De redactie gaf mij de eer
om dat op te schrijven. ‘Túúrlijk doe ik dat,’ zei
ik, met diezelfde gespeelde nonchalance als
waarmee ik zes jaar terug deze column accepteerde. Maar met de vraag wat ik van jouw
column verwacht stelde ik onvermijdelijk ook
mijzelf de vraag wat ik verwacht van de mijne,
en wat ik daarvan heb waargemaakt. Het
werd dus een confronterende week. Wat zijn in
vredesnaam de regels, of de richtlijnen?
1. Lijstjes zijn lui; 2. Mensen zijn dol op
lijstjes; 3. Decoreer niet (tenzij het verfraait, natuurlijk) en 4. Wees altijd jezelf,
tenzij 5. Iemand anders je beter lijkt. 6. Durf persoonlijk te zijn maar 7. Val ons
niet lastig met jezelf. 8. Onthoud je van schuttingtaal behalve als krachttaal je
punt bijzet en 9. Show don’t tell, maar 10. Vertel absoluut wat onzichtbaar is.
Het enige wat vaststaat is dat je nooit ofte nimmer een column mag schrijven
over je zoektocht naar een onderwerp.
Om regels te gebruiken moet er eerst een wereld bestaan waarbinnen ze
werken. En dát is zo aantrekkelijk aan het veroveren van dat gebiedje in de
marge. Er is niemand nodig die je voorschrijft hoe dat moet, want je gaat er
zelf een rijk met eigen wetten oprichten. Er heerst een orde waar geen ontkomen aan is. Je bent niet bang om het verkeerd te doen of ons tegen het
zere been te stoten. Jíj bent het dictatortje van dat gebied in de marge en als
wíj zien wat jij ziet, dan schrijven we ons voortaan vrijwillig in om ons door jou
tegen het zere been te laten stoten. De marge is van jou. ↙

Er zijn al veel te veel
columnisten en het
betaalt beroerd

COLUMNWEDSTRIJD
Studeer jij aan de HvA
of de UvA en zie je jezelf
als geboren columnist?
Stuur voor 15 januari een
column van maximaal 300
woorden aan redactie@
folia.nl. Mogelijk sta jij
per februari op deze plek.
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International

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

COLD
LANDINGS
IN THE LOW
LANDS
text Willem van Ewijk
photos Vera Duivenvoorden

Internationalisation! There is nothing the UvA likes to put on its brochures
and policy plans as much as ‘curiosity without borders’ or ‘international
classrooms’ – but how does our institution treat scholars from abroad,
once lured in? Not too bad, it appears – as long as you pick up the
language in a few months, and don’t expect too much warmth from
colleagues. ‘Maybe the Dutch never get so close to each other themselves.’

DECEMBER 2015

‘S

ome top scholars from the United Kingdom and the
United States just didn’t apply,’ Francesco Berto says.
Academics who come to work at the UvA are obliged
to learn Dutch within two or three years. Berto – a philosophy
professor from Italy who came to the Netherlands two years
ago and has since sat on a few job committees – saw that this
obligation worked as a deterrent for scholars to come work at
the UvA. Since the university’s
administration and undergraduate teaching are all predominantly in Dutch, not mastering the
language can be an impediment
to advancing on an academic
career.
‘Having to learn Dutch in two
years is simply unrealistic,’ assistant professor in neuro philosophy Julian Kiverstein says. Learning Dutch is a challenge
for many. ‘Especially if you want to be able to teach in Dutch:
to teach, you really have to be at home with a language.’ With

about a third of the academic staff at the UvA coming from
abroad, however, it seems many people have had the courage to
face that challenge. How do they manage?

Trade off
Take Italian philosophy professor Federica Russo who left
Italy for a job at the UvA one year ago. Her department
paid for the first two or three
extensive language courses
she enrolled in; and for the
first year of her contract, she
was exempt from some of her
teaching and research duties
in order to allow her to focus
on learning the language. Now
that she’s started giving some courses, however, she says
her schedule is full. Instead of money for courses, what she
really needs is time. Russo takes the evening course at the
Institute for Dutch Language Education two times a week,

‘Having to learn Dutch
in two years is simply
unrealistic’
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from 18.30 to 21.30. And if that wasn’t enough: ‘We also have
to do homework.’
But language courses aren’t enough, according to Julian Kiverstein. ‘To really master Dutch, you have to use it in everyday
life’. According to the philosophy teacher, frustratingly, this
never happens in the Netherlands. ‘The Dutch always answer
in English,’ he says. Therefore,
although he’s been living in the
Netherlands for five years, he believes he still only has a passive grip on
the language.

their way. ‘At the UvA, the obligation to learn Dutch can be
an impediment for the first two or three years, but isn’t in the
long run,’ he says. Perhaps for Berto it went faster than for the
average international. When he started as a professor two years
ago, he almost immediately had to handle a lot of administrative duties. ‘They asked me to become an “opleidingsdirecteur”
almost from the start,’ he says. Berto had to go to meetings
that were held in Dutch and had
long bureaucratic documents to
read. ‘This helped me a lot to
improve,’ he says.

‘The Dutch tend to
think that no one
knows Dutch’

‘The Dutch tend to think that no
one knows Dutch,’ professor in
medieval history Guy Geltner says. ‘But if you are a little
active and insist, “Please respond in Dutch”, it works. I’ve
been in the Netherlands for six and a half years now and
ik vind het geen probleem meer,’ Geltner says. Geltner, who
is originally from Israel, had the same approach in his
teaching. He began by letting his students talk in Dutch
and answered in English. It takes some effort, but ‘it’s a
trade-off,’ he says. ‘In fact it wasn’t a problem for anyone,’
Geltner says. ‘I don’t know if it’s the same at all faculties,’
he adds. ‘My faculty is unique I guess: in the humanities
there’re a lot of gifted linguists.’

Necessity
As Geltner implies, not all academics get the chance to plunge
themselves into the sea of Dutch language. ‘It goes too slow,’
Kiverstein says, who works for the UvA institute for logic. ‘If
the language is so important, why doesn’t the UvA organise
more meetings and conferences in Dutch?’ Her colleague
Francesco Berto thinks internationals will eventually find

Could an answer for the UvA, instead of more time for language
courses, be to give responsibility
instead, and in Dutch? ‘In the end, necessity is the best instrument to learn a language,’ Julian Kiverstein acknowledges. ↙
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A

lmost a third of the academic staff at the UvA comes
from abroad. Let’s call them academic expats. At first
sight they have pretty much every reason to live and stay in
the Netherlands. According to a survey by expat community platform Internations, most expats feel safe and enjoy
the good transportation systems and infrastructure. Local
schools are good and, according to another survey – by the
international bank HSBC – expats in the Netherlands enjoy
a great work-life balance. But do the international academics really enter expat-paradise when they come and live
in Amsterdam?
On both rankings, the Netherlands isn’t even in the top 20
when it comes to personal happiness. And there seems
to be a very specific reason for this. In the Netherlands,
unlike countries like Mexico or Ecuador or the USA, it seems
very hard to befriend locals. Only 14% of the expats in the
Netherlands find it easy, whereas the global average is
27%, making the Netherlands bottom third in the Ease of
Settling of Internationals Index: 42nd out of 61 surveyed
countries. On the HSBC ranking, the Netherlands is only
number 35 of the 39 surveyed countries when it comes to
making friends. These low scores make it difficult to enjoy
a sense of home and belonging both reports warn. With
so many international professors and researchers at the
UvA, it’s time to ask some of them what they think: are the
Dutch in Amsterdam easy to befriend? And how do they
feel about it?

ERIC SCHLIESSER (44) Professor of Political Science
the Netherlands/United States of America
‘I have many
friends that are
expats and they
all confirm that
Amsterdam is a
very unfriendly
city when it
comes to making
friends amongst
working or more
mature, say,
thirty year old
locals. The Dutch
are perceived to
be extremely rude and not very welcoming to outsiders.
When you go on holiday to Amsterdam you can have a
great time. But when you work here as a professional,
you can have a hard time. It has to do with the way social
cohesion works here. People have to bump into you many

times before acknowledging you. Social life here is not
spontaneous: if you want to make a plan, you both first
have to pull out your agendas. In most cosmopolitan places
or cultures, welcoming strangers is socially demanded.
But here [in the Netherlands, and Amsterdam] keeping
strangers at arm’s length seems to be part of the culture.’
GEOFFREY UNDERHILL (56) Professor of International
Governance | Canada
‘I find Amsterdam to be a very
expat-friendly city.
I don’t expect it
to be easy to get
to know locals in
any foreign city;
if one is an expat
in a Canadian
or an English
city, one would
also find it takes
time to get to
know locals. One
needs to make an effort and, if one has young children, the
opportunities to meet locals multiply. I first lived in the Bergen-Schoorl area and my children went to an international
school. Well, obviously, you don’t meet many locals there.
When we sent them to a Dutch school it became easier.
The faculty of Social Sciences is very international: half of
the professors I meet come from abroad, the other half
comes from the Netherlands. After I moved to Amsterdam
I also developed good contacts with my neighbours. The
people in Amsterdam are conservative in inviting you to
their homes though, but I don’t think that’s any different
from cities like Paris or London. In Amsterdam, when I walk
through other neighbourhoods than the one I live in, people
still look you in the eye and say “hello” or “good morning”.
Whereas in London or New York, everybody looks the other
way. In that respect it is also a difference between a big
town or small town; Amsterdam is still a neighbourhood
friendly city.’
VIGJILENCA ABAZI (27) PhD-student/lecturer
European Union Law | Macedonia
‘When I came in Amsterdam five years ago as a master’s
student, I was first part of the international bubble. Later
on, I either got invited to dinners where I was the only international person or to parties full of international people
and just one or two Dutch. My Dutch friends and I often
talk about cultural similarities or differences and we also
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discuss how open
they are to new
friendships with
internationals.
One of the reasons for the lack
of closer bonds is
pragmatic: internationals ‘come
and go’. Yet two
of my best friends
are Dutch. People
in Amsterdam are
open and generally friendly. Although they speak English very well, in social
settings they just want to relax. At these times, Dutch is
easier to express nuance or humour. I think it also depends
on your hobbies and interests; for example, I’ve met Dutch
friends through my race bike class. We tend to compare
places with our other experiences so for me, it seems that
there’s less space for spontaneity than in Macedonia where
I come from, and you’re less likely to meet people from different walks of life as in New York City, where I’ve lived. The
Dutch also have a different lifestyle. For example, planning
everything weeks in advance. So, I adapted my lifestyle.
Now I even schedule going out for a coffee weeks in advance – otherwise it would be impossible to meet with friends.’
JONATHAN ZEITLIN (60) Professor of Political Science |
United States of America
‘I have experienced the city as
friendly and welcoming, especially
in terms of everyday interactions.
My neighbours
in our apartment building in
Oud-West have
been extremely
kind and helpful,
as have many
service personnel with whom I have come in contact. I have personal
conversations with the physiotherapist and the hairdresser
for example. I also feel that I have many friends within the
academic community: we go out for drinks and dinner.
At the same time, however, I have not developed close
personal friendships with many Dutch people, and I am
rarely invited to the homes of my colleagues. The Dutch
have a different style of socialising than, let’s say, the

Americans. I think the Dutch style could be comparable to
the UK, where I have also lived for many years. The British
have the tradition of socialising in public places, like pubs or
restaurants. Whereas in the USA, professors are more ready
to invite one another for dinner at their apartments. Some
of this also has to do with my personal circumstances: my
children are grown up, and my partner lives in Cologne, so
I am away from Amsterdam many weekends, and have
not met locals outside the university through school and
children as I did in earlier phases of life. But it may also
confirm the broader picture that local Amsterdam society
is not that open to expats beyond a certain surface of
friendliness and cordiality.’
GIULIA DE LUCA (28)
PhD-student microscopy development | Italy
‘As an international at a Dutch
university, I think
you have a privileged position
compared to
internationals in
other industries.
The academic
staff is used to
speaking English
and you can
therefore work at
a university for
years without speaking Dutch. Also, when you go out for
drinks or dinner with colleagues, the locals easily switch
between Dutch and English. It made me feel very welcome
from the start. Two and a half years ago I met a Dutch
guy at the gym and he is my boyfriend now. It only made
it easier to meet locals, yet I feel it’s difficult to develop
close bonds with Dutch people. If, for example, I would get
sick, I would rather ask one of my Italian friends – besides
my boyfriend – to get me something from the pharmacy.
Maybe the Dutch never get so close to each other themselves, and maybe I haven’t been in the Netherlands long
enough to experience that, but I think in the Italian culture
it is more common to do such things for one another. I also
find it funny how the Dutch deal with their agendas. “Can
we have a beer tonight?” “No I’m busy, how about in two
weeks?” But that doesn’t affect my feelings: since I arrived
in the Netherlands, I have had positive experiences meeting
locals.’ ↙

Opinions, questions, suggestions, or want to share
your ‘Keys to the city’? Email redactie@folia.nl.
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HUIZE FRANKENDAEL
KUNST - GASTRONOMIE - LOCATIE IN AMSTERDAM

Huize Frankendael is het laatste buitenhuis van
Amsterdam. Gebouwd in de 18e eeuw, werd het huis
gebruikt door notabelen om van natuur en
vriendschap te genieten.
Partijen en vergaderingen
In Huize Frankendael zijn prachtige authentieke
ruimtes beschikbaar voor groepen van 2 tot 200
personen. Bijzonder geschikt voor huwelijken,
vergaderingen en private dining. De keuken van
Merkelbach verzorgt de culinaire invulling hiervan
met bereidingen volgens onze slow food filosofie.
Kunst en Cultuur
Het gehele jaar zijn er kunst exposities in het huis.

Meebewegen met de seizoenen, werken met
duurzame producten en respect hebben voor de
dieren die ons vis en vlees geven, dat is de Slow
Food filosofie van de keuken van Merkelbach.
Groene beleving
Restaurant Merkelbach bevindt zich in het koetshuis
van het 18e-eeuwse Huize Frankendael. In de
stijltuin, waar wij terras hebben, beleef je de
seizoenen in de stad. Ons restaurant is een unieke
plek in Amsterdam om ontspannen te genieten van
lekker eten en verfijnde smaken.

Slow Food
Bij Merkelbach omarmen we de waarden van Slow
Food. We kennen onze producten en producenten.
Het vlees voor onze gerechten komt van boerderij
Lindenhoff uit Baambrugge. We werken uitsluitend
met authentieke rassen en verwerken het hele dier
van kop tot staart.
De vis wordt gevangen door de Ô Goede
VissersÕ , rechtstreeks op de veiling gekocht en
dezelfde dag nog geleverd, altijd vers.
Onze met zorg geteelde groenten komen van de
koude grond en veel van onze kruiden uit Park
Frankendael.
Huize Frankendael, Middenweg 72, 1097 BS Amsterdam
+31 (0) 20 423 39 30 ,info@huizefrankendael.nl
www.huizefrankendael.nl
www.restaurantmerkelbach.nl
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ASIS
AYNAN
Op een onrustig 2016
I

n 2016 wordt mijn haar dunner en mijn verstand voller. Allebei vind ik
jammer. Het laatste betreur ik het meest. Ik word weer een jaar ouder:
bedachtzamer en rustiger. Wijsheid komt met de jaren, zeggen ze, maar
de saaiheid die dit vergezelt, laten ze achterwege.
Het rustige vaarwater strookt geenszins met mijn oerkarakter, eerder
het landschap met ruige meeslepende bergen.
Ik weet nog hoe ik een aantal jaar geleden behoorlijk in de war
tegenover mijn huisarts zat.
Hij verwees mij door naar de
zielkundige. Het liefdesverdriet
stroomde voortdurend uit mijn
poriën. Mijn huisarts dacht
dat ik homo was, want de
psycholoog trok een teleurgestelde blik toen de gesmolten
melkchocolade op de fauteuil
zei dat hij hetero was.
In die periode schreef ik mij
in voor een proefles pilates. Ook ik viel ten prooi aan het cliché dat spirituele bewegingen mijn verdriet goed zouden doen. Volgens mij zitten al
die beweegstudio’s vol met kapotte relaties.
Ik ben nooit naar de pilatesles geweest, omdat ik dacht dat de
bewegingsmethode duizenden jaren geleden door een wijze Griek was
bedacht, maar het was een halve Duitser die in de Eerste Wereldoorlog
inspiratie had opgedaan. Daarom ging ik maar bikramyoga doen.
In de ruimte waar het 40 graden was, boog ik mij voorover, drukte het
hoofd tegen de vloer en stond op, dit herhaalde zich constant. De bewegingen kwamen mij bekend voor. Ik moest jarenlang iedere dag meerdere keren verplicht het islamitisch gebed uitvoeren van mijn ouders. Ik was
enorm opgelucht dat ik het huis uit ging en nooit meer hoefde te bidden.
Mijn vader vertelde dat de gebedslozen naar de onderwereld, het
eeuwige vuur, zouden gaan om daar alle salat in te halen. En ik stond nu
in een bloedhete ruimte salatoefeningen te doen. Ik was in de hel.
Terugkijkend op die knotsgekke tijd wens mijzelf nog veel zinnige gejaagdheid toe. Op een onrustig 2016. ↙

Volgens mij zitten al die
beweegstudio’s vol met
kapotte relaties

Jaar in beeld
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16 NOVEMBER

Studenten en medewerkers van de HvA zijn een minuut stil voor de slachtoffers van de aanslagen in Parijs.

Foto’s Daniël Rommens en Vera Duivenvoorden

7 DECEMBER

Storing aan het toegangssysteem in REC-B/C: noodgedwongen werken in restaurants en trappenhuizen.

cursussen
voorjaar 2016

Als je nog niet weet wat je wilt:
kom naar de presentaties
17 tot 24 januari in het CREA theater

www.crea.nl

Schrij
je NU f
in!

