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ADVERTENTIE

Website
live now!

Aan de slag met jouw loopbaan?
UvA-Studenten
Ben jij UvA-student en je aan het
oriënteren op je loopbaan? Ga dan naar
carriere.uva.nl voor praktische
practische tips
tips en
en
tools om zelf mee aan de slag te gaan.
Bekijk ook welke begeleiding de UvA
nog meer aanbiedt in jouw weg van
student naar starter.
Heb jij tips en ideeën om het
carriereplatform nog beter te maken?
Laat het weten via de website.

International students
Are you an international UvA
UvA-student
student
and want to find out how you can take
control of your career
job search?
orientation?
Check out
career.uva.nl
Check
out career.uva.nl
for more information
for more and
practical tipsand
information
thatpractical
can helptips
youtoshape
take
your future.
steps
and shape your furture.
Do you have tips or ideas how we can
improve the career
Careerplatform?
platform? Please
share them with us via the
de website.
website.

NL: carriere.uva.nl | EN: career.uva.nl
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Waterdragers
en wetbrekers
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Tegenover de wetgever kun je je net
zo machteloos voelen als tegen een
tentamen statistiek. Niet Joran, Nina,
Marlou, Luca en Tijn: ze sleepten
tussen de colleges door de beruchte
Sleepwet ter verantwoording tegenover heel Nederland. De droom van
Leon en Joris van duurzamer water
in de kantines leek water naar de zee
dragen, ze wisten toch het tij te keren.
Zij zijn Folia’s UvA’ers en HvA’ers
van het Jaar, met nog vele doorbijters, hemelbestormers en een lieve
koffieheks.

Jaar in beeld
Hoogtepunten van dit jaar op UvA en
HvA. Zie ook pagina’s 31, 39 en 47.
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Folia is in 2011 voortgekomen uit Folia
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Sterk uitgedrukt
De laatste papieren Folia is een nieuw begin, maar maakt toch wat nostalgisch. Een
bezoek aan onze Belgische drukker laat nog één keer zien hoeveel vakmanschap en
liefde in elk van de twaalfduizend magazines gaat, als ze sissend, dampend, krimpend en
netjes op maat gesneden van de band komen. ‘Papier is een levende materie.’

32

Sanne van der Most, Linda van der
Pol, Stijn Schenk
EINDREDACTIE / CORRECTIE
Mirna van Dijk, Bob van Toor
UITGEVER Stichting Folia Civitatis
REDACTIEADVIESRAAD Jelke
Bosma, Hester Hinloopen, Mirjam
Prenger (vz), Saskia Stoker, Ward
Wijndelts
BESTUUR Hans Amman, Xandra
Hoek, Daisy van Kesteren, Geleyn
Meijer, Freek Rebel, Alexander Rinnooy Kan (vz), Bert Westenbrink
SECRETARIAAT Stephanie Gude
DRUKKER Roularta Printing,
Roeselare, België
ADVERTENTIES LANDELIJK
Bureau van Vliet, 023-5714745,
zandvoort@bureauvanvliet.nl
REGIONAAL Wouter Breebaart,
06 24431287 of wouter @folia.nl
BINNEN UVA-HVA stephanie@
folia.nl
Folia probeert altijd de recht
hebbenden van fotomateriaal te
contacteren. Hebben wij u niet
kunnen bereiken? Mail dan naar
redactie@folia.nl.

INTERVIE W

Vallende blaadjes
Is het verdwijnen van de magazines in het hoger onderwijs teken van gezonde vernieuwing, of symptoom van een dodelijke kaalslag? Hoofdredacteuren Wieneke Gunneweg en
Francine Bardoel, van de Rotterdamse en Tilburgse Universiteit respectievelijk, reflecteren met Folia’s eigen Altan Erdogan. ‘De universiteit zie graag minder kritische verhalen,
meer mooie en positieve stukken.’
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Milou en #metoo
In het jaar dat vrouwen zich massaal uitspraken
tegen slutshaming en seksueel wangedrag, stond
student Milou Deelen in de frontlinie. Ze maakte een filmpje nadat ze in het Groningse corps
als ‘lage slet’ was toegezongen – en heeft het
geweten. In het beeldverhaal over haar jaar wordt
duidelijk dat nog een lange weg te gaan is. ‘Alsof
ik terug in de tijd was gegaan naar een wereld
zonder emancipatie, vrijheid en beleefdheid.’

En verder…
6-7 Het Jaar
9 Column – Linda Duits
16 Column – Asis Aynan
22 Objectief: unieke covers 2011-2018
30 Column – Moo Miero
38 Thomas van Aalten
46 Column – Linda van der Pol

5

Redactioneel

F

olia Magazine is dood. Dat is geen
nieuws: al zeventig jaar komt Folia bij
de lezer via het medium van dode bomen.
Als je het zo bekijkt, is de overstap naar
volledig online nieuws op Folia en HvanA
vooral reden voor vreugde – erg vrolijk
werden we niet van overblijvende stapeltjes
papier op een hogeschool en een universiteit
die stevig verduurzamen (vaak van onderop,
bijvoorbeeld door onze HvA’ers van het Jaar).

De eerste papieren Folia,
13 oktober 1948

Toch kunnen we als redactie enige nostalgie
niet onderdrukken. Vooruit: ook al is het geen
vaarwel maar een ‘tot ziens’, staan we even stil bij wat is
geweest. Grandioze covers, het gevoel van pas gedroogde
inkt en ook het hopeloos ouderwetse genre van een
Hoofdredactioneel komen online niet terug.
We kijken vol vertrouwen de toekomst in, en zwelgen geen
seconde in het verleden. Folia is als elke student, en rent
lachend naar colleges en vergaderingen met papier in de ene,
en Twitter, Facebook en altijd parate camera in de andere
hand – ook als je ouderfiguren na vijftien jaar gaan scheiden
en je maandinkomen even niet is wat je had gehoopt. Wel
staan we, net als de kritische denkers die we bedienen, stil
bij die ontwikkelingen. We houden de scheidslijn tussen
‘stroomlijnen’ en ‘uitkleden’ scherp in de gaten: digitaal
nieuws voorkomt kaalslag van de bossen, maar moet
geen journalistieke kaalslag verhullen. In dit nummer
reflecteren drie hoofdredacteuren daarom op het belang van
doortastende onderwijspers, columnist Linda Duits schittert
als immer op de barricaden tegen de onophoudelijke
bezuinigingen op onderwijs. Gelukkig krijgen fantastische
columns als de hare online nog meer bereik en reacties – hoe
onbeleefd ook.
Als redactie zijn we net zo’n allegaartje als de
gemiddelde instelling voor hoger onderwijs. Achter een
Windowscomputer en een telefoon met krulletjessnoer zit
een journalist die Nixon nog van gezicht kent en Snapchat
alleen van naam, naast een jonge hond die nieuws najagend
en hard lerend af en toe een Youtube-sensatie kan uitleggen
aan collega’s. Bij elkaar genomen zijn we eigenlijk, kortom,
millennial: overal tussenin. Vandaag is vrolijk en triest; de
toekomst vol mogelijkheden, en uitdagingen. Gaan we de
inkt en de dode bomen missen? Natuurlijk – maar we hebben
het afscheid van de walkman en de stufi ook overleefd.
Folia is niet langer dood: leve online!
De redactie

www.folia.nl

@Folia

FoliaNL

FoliaTV
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Nepnieuws, werkdruk en ruimtegebrek

A

ls er ooit een jaar van fake news en hoaxes was,
dan was het wel 2017. Er waren pizzagates, er
waren retweets van Trump en er was angst voor Russische inmenging in de Nederlandse verkiezingen. De
UvA en HvA ontsnapten ook niet aan deze trend.
Het jaar was nog geen drie weken oud toen bleek
dat de HvA voor haar open
dag adverteerde op de
website Nine for News. Dat
begon ooit als nieuwssite
over ‘chemtrails, UMTS,
straling, vaccinaties en
buitenaards leven’, maar
bericht tegenwoordig over
‘wat de elite allemaal doet om mensen klein en onwetend te houden’. Tussen artikelen over ‘duizenden
meisjes die een slopende ziekte kregen na een vaccinatie tegen baarmoederhalskanker’ en koppen als
‘Aanslag op Charlie Hebdo in Parijs uitgevoerd door

CIA?’ prijkte een uitnodiging om op zaterdag 14 oktober naar de open dag van de hogeschool te komen.
Maar HvA-studenten konden er zelf ook wat van.
Zes studenten van de opleiding media, informatie &
communicatie wisten binnen twaalf weken meer dan
tienduizend volgers te verzamelen met een Instagram-account van een
nep-influencer. Op het profiel van Nykkie van Zessen
stonden foto’s van gezonde
ontbijtjes, felgekleurde
ijsjes en dure wijntjes. Dat
is klaarblijkelijk wat de
mensen willen, niet alleen
op Instagram maar ook op de HvA: de studenten
slaagden met vlag en wimpel voor hun vak.
Zo probeerde ook Sebastian Roy Osumanu zichzelf
te presenteren; als een succesvol onderzoeker. Osumanu zou naar eigen zeggen aan de UvA gepromo-

De UvA is hot en hip.
Dat heeft de
universiteit geweten
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veerd zijn in de financiële economie en bovendien
niet minder dan vijf PhD Awards hebben gewonnen.
Er was alleen één dingetje: niemand aan de UvA kende Osumanu. En bovendien heeft de UvA helemaal
geen PhD Awards. Toen Osumanu door een journalist
met zijn leugens werd geconfronteerd, reageerde hij
furieus. Volgens de bolleboos zou hij aan de UvA tot
persona non grata zijn verklaard omdat hij weigerde
hoogleraren in contact te brengen met donkere vrouwen.
Ach, het is logisch dat Osumanu een graantje probeert mee te pikken van de populariteit van de UvA.
De UvA is namelijk hot en hip en stijgt in de ranglijsten en dat veroorzaakt buitenlandse interesse. Dat
heeft de universiteit geweten, want behalve Osumanu kwamen er in september nog eens duizenden
en duizenden buitenlandse eerstejaars naar de UvA.
De instroom uit het buitenland groeide naar liefst
82 procent meer eerstejaars dan in 2016. En voor
volgend jaar lijkt de teller alweer uit te slaan naar
een nieuw record. Het is
te hopen dat de UvA vast
wat tenten reserveert.
Niet alleen bij de UvA is
het zoeken naar onderdak,
ook de HvA heeft gebouwenproblematiek. De Faculteit Techniek krijgt geen
eigen Conradhuis, maar moet wel uiterlijk in 2020
vertrokken zijn uit de Leeuwenburg. Dat betekent
dat er een paar duizend studenten op straat komen
en deze decembermaand moet beslist worden of
die terecht kunnen in de herberg die het Wibauthuis
heet, of dat het kribbeke van menig start-up toch
ergens anders komt te staan. Wie dacht dat de AIVD
Kerstpuzzel de moeilijkste opgave van december was,

kan maar beter niet aan het huisvestingsdossier van
de HvA beginnen.
Daar komt nog bij dat de meeste docenten niet
eens de tijd hebben om daarover na te denken. De
werkdruk aan de HvA loopt namelijk de spuigaten
uit, bleek dit voorjaar. Studenten Engineering, Design
& Innovation startten een petitie voor hun docent
Rogier Haas die dreigde aan
de stress ten onder te gaan.
Er waren dit jaar weinig
zinnen op Folia.nl die indrukwekkender waren dan: ‘Na
één blik op zijn werkrooster
stuurde de bedrijfsarts Haas
direct naar huis om een
maand rust te nemen’. Niet veel later bleek uit de
medewerkersmonitor dat vijf op de zes docenten op
de HvA te veel werkdruk ervaren. Het bestuur van de
HvA was er als de kippen bij om geld toe te zeggen
voor een ‘vliegende brigade’ die de pieken in de stress
op de werkvloer zou aanpakken. Wellicht was bij de
samenstellers van die brigade de werkdruk ook te
hoog, want tot op heden is ze nog niet op de hogeschool gesignaleerd.
Zoals bij zoveel nieuws dit jaar bleken HvA en UvA
ook op het gebied van werkdruk elkaars pendanten.
Zijn het op de hogeschool vooral jonge docenten
die de HvA verlaten en er de brui aan geven, dit
jaar werd in Folia ook de psychische problematiek
die bij veel promovendi speelt duidelijk. Drie promovendi deden hun horrorverhaal over begeleiders die
onderzoeksdata opeisen voor eigen onderzoek of
hun promovendi op andere wijze zo tartten dat ze
eetstoornissen en burn-outs ontwikkelden. En hoewel
het schokkend was, en het vlak voor Halloween werd
gepubliceerd, was dat allerminst een hoax. ↙

Kan Techniek terecht in
de herberg die het
Wibauthuis heet?

tekst Henk Strikkers

INGEZONDEN MEDEDELING

ASVA ACADEMY
TRAININGEN VOOR
STUDENTEN

ASVA Academy biedt trainingen aan voor Amsterdamse studenten die actief
zijn in een commissie of bestuur. Wil jij een training volgen in bijvoorbeeld
sollicitaties afnemen, acquisitie, effectief vergaderen of Photoshop?
Ga naar www.asva.nl/academy
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OP Z’N DUITS
Een stukje
beleving naar
de minister toe

O

oit leerde ik bij aardrijkskunde over bevolkingspiramides. Het was aan het begin
van de middelbare school, rond
1990. Het diagram van Nederland
zag er verontrustend uit: er zat
een dikke klodder in het midden,
terwijl de onderkant
veel smaller was.
Die klodder was de
babyboom en die zou
leiden tot vergrijzing,
legde mijn docent uit.
Als beginnend
puber vond ik het
een geruststellend idee dat we dit onheil al in het
vizier hadden. Onze bestuurders hadden immers
ruimschoots tijd om een oplossing te bedenken,
zodat AOW en zorg betaalbaar zouden blijven. Ik
was duidelijk nog weinig kritisch en snapte nog niks
van politiek. In al die jaren zou het Rijk de klodder
hoger en hoger laten klimmen, steeds maar ouder
en ouder wordend, zonder maatregelen te treffen.
Ook ik werd almaar ouder, en ik zag het hoofdschuddend aan.
Hetzelfde ogenschijnlijke gebrek aan inzicht zien
we in de manier waarop politiek omgaat met onderwijs. Al decennialang wordt er bezuinigd, terwijl
het aantal leerlingen en studenten stijgt. Tegelijkertijd moet de sector steeds meer verantwoording afleggen voor bestede gelden. Tel die twee bij elkaar
op, en je hebt het onderwijswoord van het jaar:
werkdruk. Iedere brugklasser zal beredeneren dat
de gevolgen daarvan niet ten goede komen aan
de samenleving.
2017 was het jaar waarin docenten van alle
niveaus vriendelijk hebben laten weten dat de
werkdruk de pan is uitgerezen. De ballon barst.

Er kan niets meer bij. Dat weet de
overheid natuurlijk allang. Het
probleem is bekend en er wordt
heus aangewerkt. De neoliberale
psychobla-begrippenkit is allang
van stal gehaald.
Zo zijn er handige tools waarmee de beleving van werkdruk
aangepakt kan worden, zoals ‘job
crafting’: de docent gaat aan de
slag met de eigen inzetbaarheid en
werkmotivatie. Uiteraard proactief. Je
kan ook een ‘verbeter-ritmiek’ creëren.
Dan begint de dag met een ‘standup’-meeting van een kwartier bij een
verbeterbord om vervolgens de taken uiteen te
zetten op een balansbord. Er is een overvloed
aan bedrijven die cursusen coachingspakketten aanbieden om de
werkdruk te lijf te laten
gaan door degene die er last van heeft.
Docenten zelf weten wel beter. De hoge werkdruk is niet hun schuld, maar die van de overheid.
De oplossing moet dan ook uit die hoek komen
en is uiteraard helemaal niet ingewikkeld: meer
tijd en meer geld. Dat betekent uren naar werk en
loon naar uren. Het kabinet denkt echter verder
te kunnen gaan op de gekozen weg. Minister Van
Engelshoven bezuinigt gewoon door in het hoger
onderwijs, en stelt dat we dat wel trekken door – je
verwacht het niet – doelmatiger te werken.
Petities en stakingen mochten dit jaar niet
baten. Misschien is het een idee om alle brugklassers een essay te laten schrijven over de gevolgen
van de werkdruk op korte, middellange en lange
termijn. Vervolgens dient de minister die allemaal
na te kijken, binnen tien werkdagen, aan de hand
van een gestandaardiseerd beoordelingsformulier.
Wie niet luisteren wil, moet maar beleven. ↙

De ballon barst. Er kan
niets meer bij.

Linda Duits (1976) is een ‘weggelopen wetenschapper’ en
gespecialiseerd in populaire cultuur, vooral op het gebied
van gender, seksualiteit en jongeren.
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Folia blijft >
tekst Altan Erdogan

Nu de UvA en HvA dit jaar bestuurlijk uit elkaar zijn
gegaan, is het ook tijd voor twee aparte media:
Folia en HvanA. Een historische stap, zeg dat wel.
Twee keer 4 vragen over het nieuwe jaar.
Verdwijnt Folia na bijna 70 jaar?
Geen sprake van. Folia blijft, maar slaat wel een nieuwe weg in. We maken de overstap
naar online. De interessante stukken die je van ons gewend bent – reportages, interviews
en nieuwsverhalen –blijven we maken. Niet meer met een uitgebreide site én een relatief
duur blad dat we voor de universiteit en de hogeschool op ruim vijftig locaties neerleggen.
In overleg met de UvA en HvA vinden we dat het magazine te vaak blijft liggen (papier
weggooien is niet duurzaam) en dat we veel studenten en medewerkers steeds beter
kunnen bereiken via internet en sociale media. Het is ook een geldkwestie: Folia wordt
via de instellingen gefinancierd met overheidsgeld, en dat willen we zo doelmatig
mogelijk besteden.
Wat verandert er nog meer?
Het belangrijkste is dat we meer achtergronden en duiding gaan brengen over
ontwikkelingen op de universiteit. We gaan, in jargon, ‘dichter op de doelgroep zitten’.
We willen Folia laten uitgroeien tot hét platform waarop studenten, wetenschappers en
medewerkers op een inhoudelijke manier meningen en kennis uitwisselen. Daar hebben we
trouwens de hele UvA-gemeenschap voor nodig: om opinies voor ons te schrijven en online
mee te discussiëren, en om ons tips, foto’s, filmpjes en verhalen te sturen. We hebben jullie
hulp en betrokkenheid dus hard nodig om het vernieuwde Folia tot een succes te maken.
Kan ik als UvA-student vanaf januari niets meer lezen over de hogeschool?
Jawel, op HvanA.nl (zie ook de pagina hiernaast). We weten zeker dat de journalistieke
verhalen van de universiteit en de hogeschool nog beter tot hun recht komen op een eigen,
apart medium – zoals dat voor 2011 was. We reorganiseren dan ook onze redactie en gaan
werken met aparte redacteuren voor Folia en HvanA.
Hoe kan ik Folia de komende tijd vinden?
Natuurlijk zoals gewoonlijk via de site Folia.nl, en door je in te schrijven op de wekelijkse
nieuwsbrief. Maar ook door ons op Facebook, Twitter en andere sociale media in de gaten te
houden. Al vinden we het nog leuker als je langskomt op de redactie (REC, gebouw J/K) met
ideeën of verhalen. Mailen kan ook: redactie@folia.nl.
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HvanA komt
hvana.nl

HvA’ers: doe mee!
HvanA? Komt het oude blad Havana weer terug op de HvA?
Nee, niet helemaal. Al zouden vooral enkele medewerkers op de hogeschool dit
toejuichen. Het is niet de bedoeling om terug te kijken, maar om na zeven jaar
iets nieuws te beginnen. HvanA dus: speciaal gemaakt voor en door HvA’ers.
Daar hebben we de afgelopen tijd hard aan gewerkt.
Waarom?
Na de splitsing van UvA en HvA vroeg het College van Bestuur van de HvA
aan Folia of we na wilden denken over een nieuw, apart medium. Dat vonden
we een mooie opdracht. De hogeschool staat weer op eigen benen en wil
dit met trots uitdragen. Ook bleek uit onderzoek dat HvA’ers Folia toch nog
vaak als ‘dat blad van de UvA’ zagen. We zijn als redactie met zoveel mogelijk
mensen op de campussen gaan praten: directeuren, studenten, docenten en
deskundigen uit de mediawereld. Het resultaat is in januari te zien.
Voor en door de HvA. Hoezo?
We gaan vanaf de grond iets geheel nieuws en hopelijk iets moois opbouwen.
Dat gaat over jullie opleidingen, jullie faculteiten en jullie hogeschool.
Uiteindelijk is het ook jullie HvanA, dus willen we dat zo veel mogelijk HvA’ers
mee gaan doen. Op de zeven faculteiten door heel Amsterdam gebeuren veel
mooie dingen – en valt vast ook nog van alles te verbeteren – en dat horen we
graag van jullie. Hoe mooi zou het zijn als studenten en docenten bijvoorbeeld
als een studieopdracht samen met ons een mooi online journalistiek project
kunnen maken? De HvanA-redactie komt trouwens ook letterlijk naar je toe
vanaf 2018: we gaan werken met een mobiele redactie die afwisselend vanaf
de opleidingen aan de slag gaat.
Dus ook op de HvA-locaties verdwijnen de bakken met papieren Folia’s?
Ja, net als op de UvA. Maar daar komt wat ons betreft veel moois voor terug.
Hou HvanA vanaf het nieuwe jaar in de gaten op de site, via Facebook,
Instagram en dus misschien wel live op jouw opleiding of faculteit. En maak er
samen met ons een succes van.
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tekst Carlijn Schepers en Bob van Toor
illustraties Joost Dekkers

HvA’ers
VAN HET JAAR
Een strijdbaar duo op de
eerste plek van de meest
opvallende HvA’ers van
2017. Nipt achtervolgd door
lectoren, een sporter en
strijders voor studenten
met een beperking.

V

olstrekt belachelijk vinden
HvA-studenten Joris Kemna
(33) en Leon ten Have (27)
het: in de UvA- en HvA-kantines
worden duizenden flesjes bronwater
per jaar verkocht, terwijl Nederland
het beste kraanwater ter wereld
heeft. Leidingwater is bovendien
gratis en stroomt sinds 2011 ook uit
de meer dan vijftig tappunten van
Join the Pipe op de UvA en HvA. De
twee studenten – Joris (mensendieck
oefentherapie) en Leon (communicatie) – komen elkaar tegen tijdens
de minor Sustainable Leadership &
Entrepreneurship in februari 2016. Ze
gaan voor een opdracht aan de slag
met het initiatief. Join the Pipe is een
stichting die wereldwijd het drinken
van kraanwater wil stimuleren om het
gebruik van milieuvervuilend bronwater in verpakkingen tegen te gaan.
Als halverwege 2016 blijkt dat
de UvA en HvA een nieuwe cate-

13

13 DECEMBER 2017

raar krijgen, zien de studenten hun
kans schoon. Ze gaan in gesprek
met Cormet over de verkoop van
de duurzame waterflesjes van Join
the Pipe. Ze maken zich zorgen over
de opwarming van de aarde, de
wereldwijde opstapeling van afval
en de plasticsoep in de oceanen. Ze
overtuigen de cateraar en spreken
af dat de flesjes van Join the Pipe
voor een gereduceerd tarief, op een
duidelijke plek en met een bewustwordingscampagne in de kantines
terechtkomen. Maar de jongens
moeten ook op bestuurlijk niveau
mensen overtuigen, want de faculteiten beslissen zelf wat ze in hun kantines aanbieden. Dat is zo gemakkelijk
nog niet. Ze noemen de HvA een
‘mammoettanker’ die niet zomaar bij
te sturen is. Maar ze houden vol.
Het tweetal druipt van het idealisme. Ze gaan overal langs om te
praten, staan met een kraampje op
Kersvers en delen gratis flessen uit bij
de tappunten. Daarmee boeken ze
succes: zo kopen de opleidingsmanagers van twee HvA communicatieopleidingen duizend Join the Pipe-flessen om uit te delen. Ook de Centrale
Medezeggenschapsraad besluit
voortaan de hervulbare waterflessen bij vergaderingen te gebruiken.
Het duurt wel even voordat ze ook
in de kantines verkrijgbaar zijn. Dan
ineens worden ze er verkocht, zonder
dat de jongens er vooraf van horen.
Alleen staan ze op een niet goede
plek, kosten ze acht euro en is er
geen bijbehorende campagne zoals
afgesproken. De jongens gaan weer
in gesprek met Cormet. De cateraar belooft verbeteringen voor het
komende schooljaar.
Inmiddels zijn we een half jaar
verder en is er veel veranderd. Joris en
Leon zijn niet gestopt met hun campagne na het behalen van de minor
en de bijbehorende studiepunten. Ze
zijn nu bijna afgestudeerd, maar het
onderwerp heeft ze nog niet losgelaten. Inmiddels liggen de flessen voor

2,95 in de schappen, een enorme
vooruitgang. Ook komen ze op korte
termijn in de drankautomaten. Alleen
zijn de studenten nog niet tevreden
over de zichtbaarheid. Zo liggen de
flesjes bijvoorbeeld niet in de koeling
en zo verliezen ze het sowieso sneller
van hun koude bronwaterconcurrenten. Ook is de campagne die voor
meer bewustwording moet zorgen
nog niet van de grond gekomen.
Maar daar zijn ze mee bezig. Ze blijven Cormet aan de jas trekken.
Ook zijn ze met activiteitencentrum Floor van de HvA bezig een
evenement te organiseren over
duurzaamheid en bronwaterflessen.
Hun intrinsieke motivatie houdt ze
met het project bezig, hoewel ze ook
nadenken over hoe ze er op termijn
hun werk van kunnen maken, nu ze
zijn afgestudeerd. Met hun campagne hebben Joris en Leon niet alleen
laten zien gemotiveerde en betrokken
studenten te zijn, ook hebben ze
bijgedragen aan het milieubewuster
maken van twee grote onderwijsinstellingen en hun studenten. Het
tweetal noemt de milieuproblematiek het grootste probleem van de
mensheid en ze zijn niet van plan hun
strijd voor een duurzamere wereld
zomaar op te geven.

1

JORIS KEMNA &
LEON TEN HAVE

WATERDRAGERS
VOOR
DUURZAMERE
KANTINES
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2

BIANCA BUURMAN

WONDER
WOMAN IN
ZORG EN
WETENSCHAP

E

en persoon-van-het-jaarverkiezing is per definitie vluchtig:
de groten van dit jaar kunnen
volgend jaar alweer bijna vergeten
(of afgestudeerd) zijn. Maar sommigen verdienen de accolade juist
voor volhouden over een periode van

3

JEFFREY MEIJER &
PHILIP KRAANEN

ZIJ HEBBEN
BEPERKINGEN
ÉN BALLEN

‘I

k heb ADHD en ben met drie
studies gestopt. Daar leer
je van; the hard way.’ Philip
Kraanen (29, maatschappelijk werk &
dienstverlening) steekt zijn functiebeperking niet onder stoelen of
banken, en gelukkig maar: zichtbaarheid is hard nodig en kan anderen
erg helpen. Met Jeffrey Meijer (20,

jaren, zelfs decennia. Zoals Bianca
Buurman (40), die zich van verpleegkundige opwerkte tot hoogleraar
zonder ooit van het bed van haar
patiënten te wijken.
Twintig jaar geleden koos zij
ervoor om anderen te genezen en
verzorgen. En ze bleef daarvoor
kiezen: toen ze werd uitgeloot
voor geneeskunde (en het jaar
daarop weer, en toen wéér).
Tijdens haar studie verpleegkunde; later in het AMC; en toen
ze daar opmerkte dat ouderen
na behandeling van de radar
verdwenen, ook bij haar promotieonderzoek over dat onderwerp.
‘Je ziet soms mensen naar huis gaan
van wie je je afvraagt of het wel
goed gaat als ze thuis zijn,’ vat ze
haar vakgebieden Transmurale en
Acute Ouderenzorg nuchter samen.
En zelfs met hoogleraarschap
én lectoraat, gezin met kinderen
en managerstaken slaagt Buur-

rechten) richtte hij het platform
Limitless op. Na wat pittige pizzasessies moest Huib de Jong op de
Onderwijsconferentie toegeven ‘dat
homo-zijn, vrouw-zijn, dat autisme
niet vanzelfsprekend geaccepteerd
wordt’. Platformen schoten in 2017
uit de grond en te hulp. Een Student
Disability Platform op de UvA, een
platform Inclusie van Folia-persoonvan-vorig-jaar Jacob Eijkelboom én
Limitless, dat op diezelfde onderwijsconferentie werd geroemd voor
hun mentorschap. Daar stond Jeffrey, met negentien jaar en medelid
Lotte van der Meer op het podium,
studeren met Asperger zichtbaar
te maken. Dan heb je ballen,
én hart voor de zaak. Zoveel
hart, dat Jeffrey zijn tijd
efficiënt moest gebruiken
om naast zijn inzet als
klassenvertegenwoordiger, voor participatie-eve-

man erin wekelijks haar patiënten
persoonlijk te verplegen. Daarmee is
alleen de werk-privébalans wel een
dingetje voor professor doctor zuster
Buurman. ‘Het zit hem in vaker
“nee” zeggen, want ik ben ook geen
Wonder Woman.’ Wij wagen het te
betwijfelen.

nementen en HvASamen zijn jaar te
halen. ‘Anders moet ik weg. En dat
wil ik niet.’ Inmiddels is de propedeuse binnen – dat mag een opluchting
zijn voor Jeffrey, maar toch zeker ook
voor de HvA.
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4

WALTHER PLOOS
VAN AMSTEL

DUIZENDPOOT
OP TWEE
VOETEN

A

ls het aan de lector ligt, ‘krijgt
de voetganger hier prioriteit
en is de fiets te gast.’ Hij
voegde daad bij woord: dit was het
jaar dat Walther Ploos van Amstel
(55) zijn auto wegdeed. De lector
City Logistics is, zoals Folia-journalist
Laura Cardona het dit jaar uitdrukte, een duizendpoot maar bovenal
een tweevoeter. Hij wandelt graag,

5

LIZA VAN DER MOST

HOLLANDSE
LEEUWIN BIJ
AJAX

S

inds dit jaar is onomstotelijk
duidelijk: wie Nederland wil
zien zegevieren op het veld,
moet bij de vrouwen zijn. De
HvA is hofleverancier topsporters, maar zelfs in het illustere
gezelschap van medaillisten
en sterparalympiërs spant
Ajax-voetbalster en Europees
kampioen Liza van der Most (24,

en zet zich in voor een stad die zich
graag laat bewandelen. Het zou
zomaar kunnen dat een of twee van
je favoriete plekken in Amsterdam
hun prettige doorstroom te danken
hebben aan professor jonkheer Ploos.
Neem de vriendelijke chaos achter het Centraal Station: gedeelde
ruimte zonder stoepen is een van zijn
stokpaardjes – en een razend succes
in het buitenland.
Blijven er nog 998 pootjes over:
Ploos van Amstel schuift
niet alleen graag aan bij de
gemeente Amsterdam, ook
aan de TU Delft en het
Amsterdam Institute for
Advanced Metropolitan
Solutions is hij een graag
geziene sparringpartner over mobiliteit in
de stad. In de weekenden staat hij bovendien
achter de draaitafel, als
dj Big General. ‘Een manier

om tussen alle stadslogistiek en het
werken door stoom af te blazen.’
Maar centraal staat natuurlijk lesgeven, want studenten dragen hem op
duizend handen.

sociaal pedagogische hulpverlening) de kroon. En die kroon merkte
haar talent op. Niemand minder
dan de koning sommeerde Liza met
het hele team naar het Haagse
Catshuis, waar ze werd geridderd.
Premier Rutte sprak over de enorme
impact van hun Europese winst op
Nederland had, de koning kwam
een praatje maken. ‘Hij was superaardig!’ was de nuchtere conclusie
van de uit Colombia afkomstige
verdediger. En dat terwijl 2017
eigenlijk niet lekker ging voor Liza.
‘Ik speelde niet goed en raakte
geblesseerd. Pas de laatste
wedstrijd van het seizoen
maakte ik succesvol mijn
comeback voor Ajax. Meteen
daarna werd ik opgeroepen
voor Oranje, waarmee we
dus het EK wonnen.’ Een
echte Hollandse Leeuwin
worstelt en komt boven. ↙
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ASIS
AYNAN
Ontzag
O

p een regenachtige avond, die tegen december aan schurkte, fietste ik
naar de Amsterdamse binnenstad. Rivieren van fietsers haastten zich
door de smalle straten van de hoofdstad naar hun volgende bestemming.
Ik zette mijn ijzer op wielen tegen de muur van Perdu, een theater voor
poëzie. Sinds januari 2017 maak ik deel uit van het Perdu-bestuur.
Ik was te vroeg voor de vergadering, neusde wat rond in de boek
handel van het theater en kocht de bundel Kwaad gesternte van Hannah
van Binsbergen.
Vorig jaar december sprak ik met de voorzitter Jan Langman, die peilde
of ik bestuurslid wilde worden van het enige poëzietheater in Nederland.
Tijdens mijn studententijd was ik regelmatig te vinden in het theater en
leerde veel over de dichtkunst, omdat ik in contact kwam met verschillende vormen en stijlen
van poëzie.
Na anderhalve
minuut praten was het
in kannen en kruiken.
Ik was verguld van
blijdschap dat deze
eer mij ten deel viel. Ik
verwonder mij vaak over
de kansen en uitdagingen die de vlucht van mijn ouders naar dit land biedt.
Mijn vader hoedde in zijn jeugd andermans schapen en moeders was een
boerenmeid die de harde zeden van het leven in de heuvels het hoofd bood.
Bij het vergaderpunt wat-verder-ter-tafel-komt pakte de voorzitter een
papier erbij en las zijn afscheidsbrief voor. Na twaalf jaar voorzitterschap
was het klaar en genoeg geweest voor de tachtigjarige Jan Langman.
Op de fiets terug naar huis speelde het afscheid zich meermaals in mij
af. Ik voelde geen somberte, maar een mengeling van bewondering voor
het jarenlange onbezoldigde werk van de voorzitter en ontzag en angst
voor de voortschrijdende en niet te vatten tijd.
Bij thuiskomst opende ik het dichtwerk van Hannah van Binsbergen en
las: ik weet nog niet waar ik aan werk/ ik hoop dat het iets nuttigs is. ↙

Op de fiets speelde het afscheid
zich meermaals in mij af
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Jaar in beeld
De momenten die 2017 aan de UvA en HvA kleur gaven. Feestjes, prijzen, openingen, al
dan niet ludieke acties, evenementen en een tent. Op deze en andere pagina's in dit blad de
mooiste beelden. tekst en foto's Daniël Rommens
25 januari
De commissie Democratisering &
Decentralisering, die bestuurlijke
vernieuwing aan de UvA
onderzocht, presenteer t haar
eindrappor t in Crea.

ja n u a r i
2 februari
Zangeres Ilse DeLange (met gitaar) bezoekt een
muziekles op de Pabo in het kader van een programma
voor de versterking van muziekonderwijs.

f e b r ua r i
2 maart
Zes kandidaat-Kamerleden debatteren op de HvA tijdens
het Floor-verkiezingsdebat onder leiding van journalist
Joost Karhof (op de rug gezien).

maart

18

FOLIA 10

tekst Sterre van der Hee en Bob van Toor
illustraties Joost Dekkers

UvA’ers
VAN HET JAAR
Niet een, maar vijf winnaars beklimmen het erepodium tijdens
de uitreiking van Folia’s personen van het jaar. Zij sloegen de
handen ineen om een referendum te realiseren tegen de sleepwet.
Ook in de top-5: alleskunners, dappere helden, zachte krachten en
sfeermakers.
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1

JORAN VAN
APELDOORN,
NINA BOELSUMS,
MARLOU GIJZEN,
LUCA VAN DER KAMP &
TIJN DE VOS

STRIJDERS
VOOR
DEMOCRATIE
TUSSEN
COLLEGES
DOOR

J

e hebt studenten die, gewoon,
studeren. Je hebt actieve studenten, die zich inzetten voor een
studie- of studentenvereniging. Én je
hebt studenten die, naast hun studie,
ook nog even de Nederlandse wetgever ter verantwoording roepen.
De UvA-bètastudenten Luca van
der Kamp (22, Master of logic), Marlou
Gijzen (23, Master of logic), Tijn de Vos
(20, wiskunde), Nina Boelsums (22,
Industrial Design) en promovendus
Joran van Apeldoorn (23, Quantum
Computing) verzamelden 407.582
handtekeningen voor een referendum
over de ‘sleepwet’.
De vijf UvA-bèta’s die in augustus het referendum over de in juli
aangenomen wet initieerden, hadden
vooraf niet écht verwacht dat het zou
lukken. Of in elk geval: niet zo snel.
‘Het leek vooraf vooral zonde om niets
te doen,’ zeiden ze destijds in Folia.
‘Maar tienduizend handtekeningen is
al heel veel.’ In twee maanden waren
de benodigde 300.000 formulieren
binnen, verzameld via sleepwet.nl.
Niet verwonderlijk, achteraf bezien:
deze studenten waren boos. Boos op
de ‘sleepwet’: de vernieuwde Wet op
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten,
waarmee de diensten meer bevoegdheden krijgen, zoals het hacken
van apparaten, het uitwisselen van
informatie met buitenlandse diensten
of het inzetten van ‘sleepnetten’,
waarmee communicatie van niet-verdachte burgers kan worden uitgelezen.
‘Het doet denken aan de film Das
Leben der Anderen,’ vinden de studenten. ‘De wet ondermijnt de vrijheid van
meningsuiting. Het is naar dat je kunt
worden afgeluisterd. Als je aan privacy
morrelt, brokkelt de basis van de
maatschappij af.’ En wat als er opeens
een andere regering komt, vragen
ze zich af. ‘Die gebruikt de gegevens
wellicht voor andere doeleinden.’
Leuk, dat idealisme, maar om de
300.000 handtekeningen te verzamelen, moesten ze de studenten
ook gewoon héél hard werken. Ze

vergaderden ’s avonds (of ’s nachts),
schreven organisaties aan, updateten
de website, regelden flyeracties met
vrijwilligers, stuurden vliegtuigjes met
spandoeken de lucht in en stonden –
steeds meer – media te woord. Plots
was college een bijzaak, net als sociaal
contact. ‘Onze oude vrienden-appgroep is in augustus overleden. Vijf
mensen zijn toen héél hard gaan
werken.’ Ook borrels schoven ze aan
de kant: geen tijd. Op één biertje na,
backstage bij RTL Late Night. ‘Als je 24
uur niet slaapt, kán je niet meer’ – iets
dat veel studenten wellicht wél zullen
herkennen.
Ja, ze zijn best ‘maatschappelijk
betrokken bèta’s,’ zeggen ze zelf. Ze
houden van discussie, van politiek,
zitten bij de studievereniging of de
studentenraad, en begeven zich ‘ook
af en toe búiten de Science Park-bubbel’. En als ze zich vastbijten, bijten ze
zich vast. Zo zitten Luca en Joran op
een late zondagavond, als het Zondag
met Lubach-item over de sleepwet
wordt uitgezonden, urenlang op het
Science Park om de servers in de lucht
te houden. Ruim een week later, op 9
oktober, was het referendum een feit.
Uiteindelijk verzamelden de studenten
407.582 handtekeningen. Dat is – of
je het thema nou steunt of niet – een
knappe prestatie te noemen.
Wat er nu gebeurt, is onduidelijk.
Eind oktober zeiden het CDA, de VVD
en de ChristenUnie in de Volkskrant
dat zij een ‘nee’ bij het referendum
zouden negeren. Onze studenten
waren ‘wel wat gefrustreerd’ over het
nieuws. Maar het debat is uiteindelijk
het belangrijkste, besluiten ze. ‘Dit
onderwerp is te weinig in de media
geweest. Nu weten veel meer mensen
ervan. De wet wordt in elk geval niet
achter onze rug doorgevoerd.’ Ze
zullen zich nu richten op het referendum. Want dat komt er, op 21 maart
– tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen. Dan heb je als student toch
een tastbaar stuk directe democratie gerealiseerd.

20

FOLIA 10

2

SULAYMAN EL MATHARI

DRUKKE
ALLESKUNNER
BLIJFT
BESCHEIDEN

D

e universitaire Echo-Awardwinnaar van 2017 is niet alleen
geneeskundestudent, die
verenigingen bestuurt en naar Oeganda afreisde met een zorgmissie.
Sulayman el Mathari (24) is ook een

kersverse echtgenoot. Vrijwilliger voor
Amnesty. Mentor voor scholieren.
Maar ook wekelijks gewoon op de
vloer van zijn plaatselijke supermarkt
als teamleider te vinden, of bij de
buurtpreventie in zijn native Almere.
De Leonardo da Vinci van onze tijd
zou zich wel eens onder ons kunnen
bevinden – waarschijnlijk in de intercity tussen Weesp en Duivendrecht.
Hoewel El Mathari die bovenstaande vergelijking ongetwijfeld
bescheiden zou wegwuiven,
belichaamt hij alfa en bèta. Zijn
ouders spreken Nederlands als
tweede taal, zelf stotterde hij als
kind. ‘Als je stil bent, zie je veel. Ik
uitte me op papier. Door te schrijven
over stotteren kon ik het van een
afstand bekijken. Ik heb me eruit
geschreven.’ En zo kreeg de Echo-jury
twee A4’tjes vol passie, getypt op de
dag van de deadline.
Vlak voor hij de prijs kreeg, dichtte
El Mathari: ‘Hoe hoog ik ook zal vlie-

3

LYLE MUNS

KRACHTIG,
KWETSBAAR EN
AMBITIEUS

D

e persoon van het jaar gaat om
de kwaliteit, niet de kwantiteit.
Maar als het een wedstrijdje
‘de meeste…’ was, won Lyle Muns (23,
politicologie) in de categorie coming-outs. Hij heeft al drie keer diep
ademgehaald en de waarheid gezegd:
als homo, toen als sekswerker. Dit jaar
postte hij een video, onder het kopje
#bepositive. ‘Ik ben Lyle, ik studeer
politicologie, ik werk bij de gemeen-

gen, / ik zal nooit vergeten, / waar ik
ben opgestegen.’ Geen lege strofen.
Tussen al zijn activiteiten (én de vaste
dag die zijn echtgenote zelfbewust
opeiste) door geeft hij gratis huiswerkbegeleiding, seksuele voorlichting en carrièrehulp aan scholieren.

teraad in Amsterdam en ik heb drie
maanden geleden te horen gekregen
dat ik hiv-positief ben,’ was de even
simpele als dappere boodschap.
Sinds dat filmpje delen meer
jongeren hun verhaal over hiv; met
Muns, maar ook met de buitenwereld. De zeer kwetsbare opstelling is
een risico voor een ambitieus politicus met toekomstplannen, maar ook
een grote kracht – GroenLinks prijst
zich rijk. Voorlopig slaagt Muns er gelukkig in om zijn 32-urige baan bij de
partij te combineren met een actief
studentenleven aan de UvA.
Een vuriger politicoloog is er niet: zo
voert Muns onvermoeid actie voor een
positieve benadering van seks, en om
hiv-voorbehoedsmiddel Prep eindelijk
vergoed te krijgen. ‘Als ik was toegelaten tot het eerste onderzoek met
Prep in Amsterdam, had ik nu geen hiv
gehad.’ Kwaliteit dus – die door een
jaar als dit bij Muns slechts groeit.
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4

ARNE BRENTJES

ZACHTE
KRACHT OP DE
ACHTERGROND

G

rote kans dat zijn naam bij
u niet meteen een belletje
deed rinkelen: Arne Brentjes
(62), hoofd Strategie & Informatie
van de UvA, sprong nooit al te veel in
de spotlight. Des te vaker stond hij er
vlak naast, als adviseur en rapporteur. Voor het ‘vergroten van het
bewustzijn van de kosten maar ook
van de waarde van de taken en bezittingen van de universiteit, en het

5

MARINA LANDWEHR

UNIEKE
SFEERMAKER
MET KARAKTER

N

iet alleen Edgar du Perron
pinkte een traantje weg bij
de sluiting van het Binnengasthuis en de Oudemanhuispoort.
Vele koffieliefhebbers zagen met lede
ogen het Atriumcafé en De Heksenketel verdwijnen: als de mensa het
hart was van de UvA, was Marina de
ziel. Of, zoals een student Cultural Analysis concludeerde na zijn
onderzoek naar de vervreemden-

bevorderen van goede, strategisch en
financieel onderbouwde besluitvorming,’ in zijn eigen woorden. Want
behalve een tovenaar met cijfers is
Brentjes enthousiast schrijver: hij
verschafte de universiteit waar
mogelijk helderheid en advies.
Zo schreef hij bijvoorbeeld in
reactie op het democratiseringsrapport van Lisa Westerveld
op eigen initiatief een eigen rapportage van maar liefst vijftien
pagina’s.
Het afgelopen jaar trad
Brentjes naar voren in twee
gigaprojecten van de UvA. Terwijl
de critici wier modderige voetsporen
nog maar net uit het Maagdenhuis
waren gedweild en ondergetekend
journaille de messen al slepen, toonde Brentjes de kracht van gedegen
werk en ervaring. Het flexstuderen
werd vlekkeloos ingevoerd. Al even
complex was de bestelling van een
‘senaat-nieuwe stijl’, maar ook die

de eenheidsworst van de UvA- en
HvA-kantines: ‘de Heksenketel ging
dat uniforme UvA-beleid tegen door
er zelf iets van te maken. Marina is
niet inwisselbaar. Ze gaat met iedereen anders om.’
Maar zoals de faculteiten
op Roeterseiland hun deuren
heropenden, bleek ook Marina
slechts slachtoffer van een
transplantatie – naar het
P. C. Hoofthuis, waar zij van
de Leeuwenkuil het warmste koffiehol van de stad maakte. ‘Ik kom zo
bij je schat!’ Een hele opluchting, of
zoals zij het zelf op haar karakteristieke wijze omschreef: ‘Klote! Ik vind
er geen moer aan.’ Goddank wist zij
verplaatsing naar een suf kantoorbaantje te voorkomen, maar het zal
even duren voor zij op haar nieuwe
honk zozeer haar stempel heeft gedrukt als op haar Heksenketel, waar

kreeg de UvA van Brentjes op een
presenteerblaadje.
De stilte van geen schandalen,
geen ruzies en bescheidenheid is niet
onopgemerkt gebleven.

bordjes, ansichtkaarten uit Berlijn en
zelfs een bezem de muren sierden.
Maar uiteindelijk zijn dat maar materiële zaken: de spirit van Marina leeft
voort. ↙
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Objectief
Ontroerend, chocquerend,
intrigerend - of gewoon mooi. De
afgelopen zeven jaar maakte de
redactie van Folia honderden covers.
Hierbij een kleine bloemlezing van
omslagen uit de periode 2011-2017.
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LAATSTE
INDRUK
Nog eenmaal de papieren glansrol voor Folia

In één minuut mailen we de pdf van de Folia naar onze
drukker. Voordat het blad vervolgens terug is in Amsterdam,
moet het 282 kilometer afleggen. Wat gebeurt er tussen die
twee momenten? De papieren versie van Folia verdwijnt, dus
bezoeken we voor de allerlaatste keer onze drukker in België.
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tekst Carlijn Schepers
foto’s Daniël Rommens

O

m tien uur worden we verwacht. Dat betekent om zes
uur ’s ochtends wegrijden
uit Amsterdam om op tijd aan te
komen in het Belgische Roeselare –
slechts twintig kilometer verwijderd
van de Franse grens. Als we de stad
van 61.000 zielen inrijden doemt
al snel het grote witte gebouw
van Roularta Media Group op. Het
hoofdkantoor van de drukkerij met
driehonderd medewerkers staat
middenin een woonwijk. We worden
hartelijk ontvangen door Matthias
Heimerdinger. Al 21 jaar werkt hij
voor Roularta, eerst in de fabriek en
nu als de salesmanager voor Nederland en Engeland.
Folia wordt al zes jaar bij Roularta gedrukt. Het magazine ontstond
na de samensmelting van UvA’s
medium Folia Civitatis (opgericht
in 1948) en HvA’s Havana (vanaf
1996). Beide media werden gedrukt
bij Dijkman in Diemen tot ze in 2011
werden samengevoegd. 197 Folia’s

zijn er tot nu toe bij Roularta geproduceerd. Vandaag drukken we nummer 198 en het eindejaarsnummer,
199, wordt het laatste magazine dat
hier op papier wordt gezet en de
lange weg naar Amsterdam aflegt.
‘Het is een drukke periode. Er
wordt veel gelezen aan het einde
van het jaar, er zijn specials, magazines met meer pagina’s en meer
advertenties,’ vertelt Heimerdinger
terwijl we door een lange gang
naar een vergaderruimte lopen.
Voor Folia maakt hij met plezier een
dag vrij. Hij is trots om zo’n mooi
magazine voor twee belangrijke Nederlandse onderwijsinstellingen te
mogen drukken. ‘Dat kan ik nu wel
zeggen. Het is geen verkooppraatje, want jullie stoppen toch met
papier,’ zegt hij met een lach.
Ze zijn hier gisteravond al begonnen met de voorbereiding, toen
om zes uur het pdf-bestand van de
Folia binnenkwam. Er is gekeken
of alles klopt en de juiste pagina’s
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zijn naast elkaar gezet. Toen is het
definitieve document klaargezet om
te drukken. De volgende stap is het
maken van aluminium drukplaten.
‘We drukken niet digitaal, zoals de
printers die we thuis hebben staan,’
vertelt Heimerdinger. Voor een Folia
worden er acht drukplaten gemaakt. De helft van de pagina’s op
een plaat voor de ene zijde van de
papierrol en de andere helft van de
pagina’s op een plaat voor de andere zijde. Van deze twee varianten
worden vier platen gedrukt. ‘Een per
kleur, want we printen in vier kleuren: geel, zwart, cyaan – oftewel
blauw – en magenta – oftewel roze.
Na het eenmalige gebruik worden
de platen gerecycleerd.’

Cockpit
We moeten nog even wachten in
het kantoortje tot we de drukkerij in
mogen. ‘De bevalling van de Folia is
al wel ingezet,’ zegt Heimerdinger.

DE DRUKKERS WORDEN LIEVER
NIET GESTOORD. ‘HET IS NET
ALS IN EEN COCKPIT’
‘De drukplaten worden nu op de
pers geplaatst en specificaties zoals
het gewicht en de breedte worden
ingesteld.’ Maar de drukkers worden
hierbij liever niet gestoord. ‘Het is
net als in een cockpit, daar mag je
ook niet kijken. De drukkers staan
onder grote druk en moeten snel
werken, dus ze worden afgeleid als
er mensen rond de pers hangen.’
Dan wordt er aangeklopt. Een medewerker steekt trots de eerste Folia
naar binnen. De pers is op gang en
wij mogen komen kijken.
Als de deuren van de fabriekshal
openschuiven worden we overweldigd door een hard kabaal. Gezoem,

geratel, gesis en het geluid van
snel draaiende rollen. Een geur van
papier en inkt komt ons tegemoet.
Deze roept meteen herinneringen
op van bladeren door een nieuw
boek of toen we vroeger onze neus
in een verse Donald Duck drukten. Al snel zien we waar het gesis
vandaan komt. Op verschillende
plekken wordt er nevel de ruimte
in gespoten. ‘Dat is vocht,’ vertelt
Heimerdinger. ‘Papier is een levende
materie met vezels. Het krimpt als
het droog is en zet uit als het vochtig is. Daarom zorgen we hier voor
een constante luchtvochtigheid van
zo’n vijftig procent.’
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We lopen netjes over de gele
stickers van voetstappen op de
grond richting de drukpersen. Dat
aparte loopgedeelte is er niet voor
niets; in hoog tempo scheuren er
mannen rond in heftrucks met
oranje zwaailichten.
Het drukproces begint bij een
enorme rol wit papier. Verpakt in
een laag karton komen de rollen de
drukkerij binnen. Eenmaal opgestapeld vormen ze een enorm ‘bos’ van
bruine rollen hoger dan vijf meter.
‘Het papier komt van bomen uit
Scandinavische landen, waar ze
speciaal worden gekweekt,’ zegt
Heimerdinger, leunend tegen een
rol. ‘Al onze leveranciers hebben een
duurzaam milieukeurmerk.’
Even later zien we hoe een
papierrol in de drukpers wordt
gehesen. Een rol weegt 2500 kilo.
‘Dat is evenveel als twee Volkswagen Golfs,’ schreeuwt Heimerdinger boven het lawaai van de
machine uit. Het papier wordt in
hoog tempo afgerold en gaat snel
door vier druktorens. Daarin krijgt
het eerst een laag zwarte inkt, dan
cyaan, dan magenta en als laatste
geel. Dan gaat het papier, nat
van het water en de inkt, door een
oven. Hij wijst naar een enorme
grijsgroene machine. ‘Het vocht
verdampt en de inkt wordt in het
papier gebakken.’

Papierstof
Vervolgens wordt het papier in
meerdere banen gesneden, gevouwen en gelijmd tot een tijdschrift.
We mogen op de stellage naast de
machine klimmen om het proces
van dichtbij te zien. Als je je wel
eens hebt gesneden aan papier,
begrijp je dat je hier moet oppassen
dat je de razendsnel voorbijkomende pagina’s niet aanraakt. Niet voor
niets hangen er overal waarschuwingen: ‘Pas op, roterende onderdelen.’ Ook staat er op elke verdieping een brandblusser. ‘We werken

EEN PAPIERROL WEEGT
EVENVEEL ALS TWEE
VOLKSWAGEN GOLFS
met papier en warmte, dus er kan
natuurlijk een brand ontstaan,’ zegt
Heimerdinger, terwijl we de trappen
weer afdalen. Eenmaal beneden zijn
onze handen en broek een beetje
wit. ‘Dat is papierstof, dat vrijkomt
bij het drukken. Er is er zoveel dat
er, ondanks een stofafzuiging, niet
tegenop te poetsen is.’
Heimerdinger wijst op een scanner die automatisch controleert of
bijvoorbeeld de kleuren kloppen. In
de controlekamer aan de andere
kant van de machine wordt dit ook
door mensen gedaan. Achter hen
rollen de Folia’s een voor een uit de
machine. Voordat ze aan haakjes
aan een rail omhoog gaan wordt er
af en toe een uitgehaald en opengevouwen voor een proef. ‘Ze kijken
of de rasterpuntjes wel precies op
elkaar liggen, of de kleuren goed
staan en of het allemaal met elkaar
in balans is. Gezichten mogen niet
te rood worden, luchten niet te
blauw, en er moeten nog voldoende

details te zien zijn in de donkere delen.’ De drukkers passen de hoeveelheid van een bepaalde kleur aan,
waarna de machine direct wordt
bijgesteld en meteen Folia’s met de
nieuwe instellingen uitspuugt.

Blokkade
Omdat de pagina’s alleen kunnen
worden bijgesteld als de drukpers
aan het drukken is en dat ontzettend snel gebeurt, zijn gemiddeld
de eerste 1.500 Folia’s onbruikbaar
– en in uitzonderlijke gevallen zo’n
12.000. ‘De inschiet noemen we dat.
Maar we recyclen alles hier hoor,’
benadrukt Heimerdinger. ‘Er zijn
acht verschillende recycleerstromen
voor het papier.’ Dan gaat er even
iets mis en snellen de mannen naar
de machine. Alle hens aan dek. Er
zit ergens een blokkade. Maar omdat aan de andere kant nog steeds
magazines gedrukt worden, moeten
ze die nu halsoverkop weghalen.
Sommigen blijven kalm, anderen
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trekken een moeilijk gezicht als ze
grote stapels Folia’s van de loopband trekken en op de grond gooien. Nu begrijpen we waarom we er
eerder niet bij mochten zijn. Er is
opperste concentratie nodig en een
klein foutje kan het hele proces verstoren. De pers blijft doorrollen en
draait supersnel. Tijd is hier letterlijk
geld. ‘Veertigduizend Folia’s zou
hij uitspuwen als de drukpers een
uur draait. Maar voor het drukken
van jullie oplage van 12.000 staat
hij meestal maar een kwartiertje,
twintig minuten aan. Tenzij er dus
iets misgaat.’
Inmiddels is het probleem verholpen en vloeien de Folia’s weer soepel
uit de machine. De grond is nu wel
bezaaid met magazines, maar die
worden vlug opgeruimd. ‘Dat dat nu
net gebeurt als jullie bij de machine staan,’ verzucht Heimerdinger.
‘Normaal gebeurt dat een keer per
week ofzo.’ De pers waarop de Folia
wordt gedrukt is achttien jaar oud
en kostte tien miljoen euro. ‘Meestal presteert hij goed, maar er kan
altijd iets fout gaan. Een blokkade
zoals net, of een rubberdoek dat
scheurt. En dat kan dan gepaard
gaan met het nodige gevloek.’
Bovendien kan een vertraging
de planning van het drukken van
de andere media totaal in de
war schoppen. Ze printen hier
enorm veel media, zoals Belgisch
nieuwsmagazine Knack, Spoor, het
magazine van de NS en magazine
360. ‘Net als op een luchthaven
hebben we hier ook slots, waarin
we printen. Daarom is het ook zo
belangrijk om op tijd je materiaal
aan te leveren.’
Er is nog een laatste stap te gaan
voordat de Folia’s naar Amsterdam
kunnen afreizen. De witte rand
moet er nog netjes worden afgesneden in een machine. Aan de
ene kant stopt een medewerker de
‘bruto’ Folia’s – met rand – erin, aan
de andere kant komen ze er zonder

‘PAPIER IS RUSTIGER AAN
JE OGEN EN MEER EEN
BELEVING’
rand weer uit en verbindt een andere medewerker de stapels met een
strip. De bundels komen op twee
pallets die vannacht in de vrachtwagen richting Nederland gaan.
Voor de een na laatste keer. Hierna
wordt alleen het eindejaarsnummer
nog gedrukt en dan splitsen we op
in het online medium Folia voor de
UvA en HvanA voor de HvA.

Tastbaar
Natuurlijk vindt Heimerdinger het
jammer dat het papieren magazine
verdwijnt. ‘Het leest toch lekkerder.
Het is rustiger aan je ogen en is
meer een beleving om iets tastbaars
te lezen. Maar dat is mijn mening. Ik
begrijp wel dat bepaalde media zich
concentreren op online. Veel papierfabrieken gaan daardoor doosjes of
tissues maken. Ook de toekomstvisie van Roularta is “kleiner maar
fijner”; minder volume, doelgerichter

drukken en minder weggooien.’ Zelf
is hij niet van plan te stoppen bij een
drukker. Zijn vader had een drukkerij
en ook Heimerdinger heeft zijn hart
eraan verloren. ‘Zo lang er drukkerijen bestaan, zal ik er blijven werken.’
Op weg naar de uitgang van de
drukkerij raapt Heimerdinger een
klein propje papier op. ‘We verwachten dat onze drukkers op de kleinste
details letten, dus moeten we zelf
het goede voorbeeld geven.’ Achteloos gooit hij het papiertje in een
grote blauwe bak. ‘Die leidt naar
de ondergrondse papieropvang.’
Een stukje verder komen we langs
het bordje ‘Papier is een waardevolle grondstof. Geen papier op de
grond.’ Vanuit dat oogpunt is het
in ieder geval goed dat Folia vanaf
2018 digitaal verdergaat. ↙
Maak de reis van Folia met
#chickdie allesregelt op folia.nl
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MOO
MIERO
Kerst zonder sneeuw
H

ij sjouwt een zak met fleurig ingepakte pakjes mee. Hij heeft een schijthekel
aan de feestdagen, want iedere avond dat er iets gevierd moet worden
denkt hij aan het meisje met wie hij het graag gevierd had, maar dat besloot
om haar pakjes aan de andere kant van de wereld uit te pakken. Iedere kerstmis
sneeuwt het – als het meezit schuldgevoel en anders regent het spijt. Er is niets
erger dan je eenzaam voelen, behalve je eenzaam voelen en alleen zijn. Daarom
koopt hij elk jaar cadeautjes in overvloed en kijkt hij met Oud en Nieuw samen
met zijn familie naar Paul de Leeuw. Daarna drinkt hij zoveel bier dat hij met een
beetje geluk in de club iets in iemand ziet dat hij in zijn meisje zag, zodat hij zich
die nacht wat minder alleen zal voelen.
‘Ik kan niet de kerstman spelen als ik straks geen diploma heb en zonder werk
op de bank zit,’ zei hij toen ze hem in zijn tentamenweek voor de derde keer
vroeg of hij mee wilde gaan naar Ikea om een kerstboom te kopen. Het was niet
de kerstboom die ze dat jaar
niet hadden die haar een ongelukkige kerst had bezorgd,
maar de eenzaamheid die ze
tijdens de kerst had ervaren.
Met Oud en Nieuw schoot
hun relatie met een rotvaart
de lucht in en knalde als een
duizendklapper uiteen.
Relaties lijden vaak onder ambitie, maar er is niets erger dan lijden onder een
lucht vol gekleurde vonken die je herinneren aan de dag dat je je eigen geluk in
rook op zag gaan. December 2017 zou de maand zijn dat hij zijn scriptie af zou
maken, dat hij de wereld in zou stappen als afgestudeerde en zou beginnen aan
zijn glansrijke carrière. In plaats daarvan loopt hij met een bezwete synthetische
baard en een zak vol met cadeautjes en vuurwerk een drukke onbekende straat
in. Hij bedankt de echte kerstman voor de iPhone die hij vorig jaar kreeg, want
zonder Google Maps had hij zijn bestemming nu niet bereikt. Hij kijkt naar binnen en ziet door de lamellen een opgetuigde palmboom in de tuin staan. Stiekem hoopt hij dat zij bij de boom op hem zit te wachten en opgetogen opspringt
als ze hem ziet. Maar als ze in al die jaren besloten heeft dat ze niet meer in hem
gelooft, dan kan hij de komende jaren als hij weer naast de kerstboom zit in
ieder geval denken aan december 2017, de maand waarin hij besloot dat hij ook
zonder diploma de kerstman spelen kon. ↙

Met Oud en Nieuw schoot
hun relatie de lucht in
en knalde uiteen
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Jaar in beeld
8 april
De traditionele naakte duik tijdens de Varsity.
Nereus wint de 134ste editie van de prestigieuze
roeiwedstrijd op het Amsterdam-Rijnkanaal met
een tijd van 9.48,74 over drie kilometer.

ap r il
11 mei
Studenten van de UvA voeren actie tegen het
investeringsbeleid van de universiteit. De UvA
moet volgens hen de investeringen in fossiele
brandstoffen stoppen.

mei
27 juni
HvA en UvA openen in Diemen een
logistieke hub, waarvandaan de
grootste leveranciers van de instellingen hun goederen laten distribueren.

juni
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Uitgeprint
Waar blijft de onderwijsjournalistiek na het papier?
Folia is niet het enige onderwijsmedium in Nederland dat grote veranderingen doormaakt.
Ook Erasmus Magazine in Rotterdam gaat vanaf 1 januari volledig online verder. Erasmushoofdredacteur Wieneke Gunneweg en hoofdredacteuren Francine Bardoel (Univers), en
Altan Erdogan (Folia en HvanA) over de kansen en bedreigingen voor de journalistiek in
het hoger onderwijs. ‘Je moet als redactie stevig in je schoenen staan.’

tekst Altan Erdogan en Hannah Hamans
foto's Sanne van der Most

F

olia is op bezoek in Rotterdam,
bij Erasmus Magazine. Aan
de muur in de werkkamer van
hoofdredacteur Wieneke Gunneweg
hangt een eerste versie van de cover
van het komende eindejaarsnummer.
Net als deze editie van Folia is dat
hun laatste magazine in print; ook
Erasmus Magazine gaat vanaf 2018
online verder.
Op de cover staat een vrouw in
kleurrijke popartstijl afgebeeld. Ze
huilt, eronder de voorlopige werktitel:
Last christmas edition. Gunneweg:
‘We halen misschien nog een van
die tranen weg. Het is namelijk niet
alleen kommer en kwel, we gaan net
als jullie in Amsterdam een nieuwe,
spannende tijd tegemoet.’
We praten op de campus van de
Erasmus Universiteit met Gunneweg
en met Francine Bardoel, hoofdredacteur van Univers (Tilburg University).

Dit jaar nam Bardoel de voorzittershamer over van Gunneweg bij
de Kring van Hoofdredacteuren van
media in het hoger onderwijs.
Ter discussie: vier stellingen, we
beginnen actueel.

1 • Altan Erdogan: Papieren tijdschriften zijn achterhaald...
Francine Bardoel: ‘En bedankt, wij
maken ze nog gewoon hoor!’
AE ‘Ik maak de stelling even af: …
voor media in het hoger onderwijs
ligt de toekomst online. Erasmus Magazine, Folia en straks HvanA gaan
volledig digitaal, wil Univers daar nog
niet aan?’
FB: ‘Voor Univers is zichtbaarheid via
de magazines belangrijk. We maken
er nog maar 3.000 – op een publiek
van ongeveer 14.000 – want we willen
geen papier weggooien. Het is, naast

onze sterke site, een visitekaartje;
goed voor de naamsbekendheid.
Vooral onder oudere studenten en
medewerkers.’
Wieneke Gunneweg: ‘Hoewel we
bij Erasmus stoppen met print, zijn
tijdschriften niet achterhaald. Papier
geeft een heel andere beleving en
ervaring en is inderdaad van belang
voor de zichtbaarheid. Je kunt met
tekst en beeld in een blad prachtig
combineren of thema’s maken. Maar
het is ook fijn om met een relatief
kleine redactie te focussen op de site.
Als je alles blijft doen, eist dat z’n tol.
Linksom of rechtsom gaat dat ten
koste van de kwaliteit.’
AE: ‘Ook ik ben nog steeds een
groot voorstander van print, en mijn
hart als bladenmaker bloedt bij de
gedachte dat we voorlopig de laatste
Folia op papier maken. Het is vooral
een financiële kwestie. Daarnaast
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Francine Bardoel (MIDDEN) EN
Wieneke Gunneweg ZIJN
NOG STEEDS VOORSTANDERS VAN PRINT.
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blijven er te veel bladen ongelezen
in de distributiebakken liggen. Dat
is niet duurzaam, en je wil het geld
ook doelmatig besteden. Vooral
studenten op de hogeschool lezen
weinig op papier, daar moeten we
het hebben van online en van sociale
media. Overigens verwacht ik dat
we veel reacties krijgen op
het historisch besluit om te
stoppen met print.’
FB: ‘Ik moet toegeven: bij
ons is veel creativiteit om
financiële redenen uit de
magazines verdwenen.
Goedkoper papier, alles in
een stramien.’
WG: ‘Ik ben blij dat we
niet, zoals bij een commerciële uitgeverij, winst
hoeven te maken en het geld in het
verbeteren van onze media kunnen
stoppen. Maar als je zegt: doe het
papier er maar uit want dat is veel
goedkoper, is dat niet helemaal waar.
Je bent extra geld kwijt aan ander
werk. Sociale media vullen, adverteren op Facebook, veel hogere kosten
om meer beeld en video te maken,
noem maar op.’

2 • Onze redacties vormen de
journalistieke waakhond voor
universiteiten en hogescholen.
De stelling: deze rol is in gevaar.
FB: ‘De universiteit ziet graag dat je
minder de waakhond bent en meer
een pr- of communicatiefunctie

nergens genoemd in het beleid van
het kabinet bijvoorbeeld. Om die
reden heb ik namens de hoofdredacteuren een lobbybrief geschreven, om
onze positie duidelijker te maken.’
WG: ‘Onze lezers zien het verschil
vaak niet tussen een bericht van de
afdeling marketing en onze verhalen,
dat is zorgelijk. Dit kan
aan onszelf liggen, en het
scherpt me om kritisch
naar onze verhalen te
kijken.’
AE: ‘Of beter uit te leggen
wat we aan het doen zijn.
Zeker in de huidige tijd met
discussies over bijvoorbeeld
nepnieuws, kun je er niet
zomaar vanuit gaan dat
studenten onze informatie
vertrouwen.’
WG: ‘Dat geldt ook voor medewerkers op de instelling. “Jullie zijn
toch ons blad, waarom moet dat zo
negatief?” hoor je dan. Ik kan daar
niet zoveel mee.’
FB: ‘We doen toch beide? We schrijven ook over een wetenschapper als
die een geweldige prijs wint. En positief nieuws wordt goed gewaardeerd.’

‘Als je mensen opleidt
tot kritisch nadenken,
moet je dat ook
faciliteren’
vervult. Minder kritische verhalen,
meer mooie en positieve stukken.
De buitenwereld weet niet dat dit
gevaar speelt trouwens.’
WG: ‘Dat is niet erg. Je maakt de
verhalen niet voor de buitenwereld,
maar in eerste instantie voor de
studenten en medewerkers.’
FB: ‘Er mag best aandacht voor zijn.
Media in het hoger onderwijs worden
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WG: ‘In een lezersonderzoek hebben
we gevraagd of het Erasmus Magazine lukt om onafhankelijk te zijn. Ja,
zegt 75 procent, en 60 procent zegt
dat het “voldoende” lukt om kritisch
te zijn.’
AE: ‘In theorie is die onafhankelijkheid gewaarborgd. Maar je moet, bij
elk nieuw onderwerp, die
onafhankelijkheid steeds
in de praktijk verdedigen
tegenover de instelling. Je
moet als redactie stevig
in je schoenen staan. Dat
hoort erbij, en daar wil ik
eigenlijk mijn lezers niet
mee lastig vallen.’
FB: ‘Ja, maar soms ben
je zó lang met een artikel
bezig. Neem de televisiejournalistiek. Als geïnterviewden daar willen
meekijken in de montage zeggen
ze: ben jij gek! Hoe vaak alles bij ons
wordt teruggelezen... Hoe is dat bij
Folia, wordt jullie rol als waakhond
erkend?’
AE: ‘Ja. Je hoopt dat dit zo blijft,
want onze universiteiten en hogescholen leiden mensen op met het
idee dat ze als onafhankelijk denkende, kritische studenten en burgers
verder kunnen. Voor de instellingen
is het dus ook heel belangrijk dat wij
er zijn.’
WG: ‘Sterker nog, dat staat in onze
missie, daartoe zijn we op aarde. Als
je mensen opleidt tot kritisch nadenken, moet je dat ook faciliteren.’

keting- en communicatiewereld met
journalistieke middelen en redacteuren het verhaal van de instelling.
Ze schrijven de verhalen die wij ook
maken, gaan de campus op om
reacties van studenten te halen of
om wetenschappers te interviewen.
Dit doen ze vanuit een heel ander

waar het kan meer samenwerken
met de UvA en de HvA.’
WG: ‘Dat is opletten geblazen. Voor
je het weet zegt iemand van hogerhand: als je zoveel overlapt, doe het
dan maar samen.’
FB: ‘Ik hoor dat sommige redacties
gewoon de kant van communicatie
op worden ingetrokken. Dan
heb je opeens meer geld
en faciliteiten. Maar een
redactiestatuut is vervolgens
nergens meer te bekennen,
en inhoudelijk worden allerlei
restricties opgelegd.’
AE: ‘Hoe doe je dat als
tegelijkertijd de budgetten
teruglopen? Dat maakt ons
toch kwetsbaar?’
WG: ‘Ja. Je wil ook niet in de
rol worden gedrukt van een
klein, boos blaadje.’
AE: ‘Nee, dan is de waakhond een
zuur keffertje dat niet meer wordt
gehoord.’

‘Lopen de
studentenaantallen terug
omdat we schreven
over Diederik Stapel, of
omdat hij hier werkte?’

3 • Dat brengt ons op het geld.
De derde stelling: voor alle
media in het hoger onderwijs is
minder geld beschikbaar. Blijft
onze vorm van journalistiek
overeind?
WG: ‘Dat heeft met geld te maken,
maar ik zie ook een ander gevaar.
Steeds meer hogescholen en universiteiten zetten een eigen newsroom
op. Dan vertellen mensen uit de mar-

belang: de universiteit in de etalage
zetten voor nieuwe studenten of voor
bedrijven die mee kunnen betalen
aan wetenschappelijk onderzoek. Dat
is hun goed recht, maar het raakt
aan onze bestaansgrond. We komen
in elkaars vaarwater. Vaak hebben
die newsrooms een groter budget, en
dus meer kracht en macht.’
AE: ‘In Amsterdam ken ik dit fenomeen niet. Ik weet dat grote bedrijven dit al langer doen als publiciteitsstrategie. Hoe is dat in Tilburg?’
FB: ‘We hebben er een één gehad, en
die heeft Univers weggespeeld. Met
anderhalve man en een paardenkop.’
AE: ‘O ja, hoe dan?’
FB: ‘Door steeds nieuws te brengen
en sneller en inhoudelijker te zijn.
Communicatie en journalistiek zijn
verschillende vakken.’
WG: ‘Het sterkt ons ook in ons
bestaansrecht. We moeten onze
onafhankelijke rol meer uitspelen. En
we gaan het gesprek aan om in ieder
geval geen dingen dubbel te doen.’
AE: ‘Dat is bij ons één van de doelen:
beter de grens afbakenen tussen
communicatie en journalistiek, én

4 • We worden allemaal betaald
door de instellingen waar we
over schrijven. Stelling 4: universiteiten en hogescholen mogen
invloed hebben op wat wij publiceren, zeker als de instelling
schade dreigt te lijden.
FB: ‘Mag ik eerst? Ik heb een aantal
redactiestatuten opgezocht van
verschillende bladen en dan zie je dat
dit vaag is geformuleerd. Dat soort
clausules met uitzonderingen wordt
vaak misbruikt, al zullen onderwijsinstellingen dat nooit openlijk doen. En
wanneer lijd je schade? Lopen de studentenaantallen op onze universiteit
terug omdat we hebben geschreven
over Diederik Stapel [de frauderende
hoogleraar, red.], of omdat Stapel er
werkte? Ik denk het laatste. Die zaak
was toch wel publicitair gaan rollen,
ook zonder ons.’
AE: ‘Hoe ging dat toen?’
FB: ‘Eerst werd ons gevraagd om
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het 24 uur stil te houden. Daar zijn
wij in meegegaan, want we kenden
de feiten nog niet. Dus ik zei tegen
communicatie: akkoord, maar daarna gaan we los. Toen is geprobeerd
publicatie langer tegen te houden en
was het een maand oorlog. De rector
heeft uiteindelijk gezegd dat erover
schrijven gewoon onze taak was.’
AE: ‘Hoe is dat bij Erasmus,
heb jij wel eens iets niet
gepubliceerd omdat het
schadelijk zou kunnen zijn
voor de universiteit?’
WG: ‘Nee. Ik kan me wel
herinneren dat ik in onderhandelingen heb gedacht:
beter iets dan niets, om
toch te kunnen publiceren.’
AE: ‘Dat herken ik. Je gaat
niet in gesprek met je
rug naar de instelling toe als er iets
gevoeligs speelt.’
WG: ‘We hebben hier de kwestie
gehad rond Tariq Ramadan, daar is
wel stevig over heen en weer gebeld.
Ramadan was in dienst van de
gemeente en was hier gasthoogleraar. Hij werd vrij plotseling door de
universiteit ontslagen en dat is heel
rommelig gegaan. In het verleden
speelde een verhaal over een hoogleraar die aan kleine jongens had
gezeten. Mijn voorganger is onder

druk gezet om er niks mee te doen.
Vervolgens stond het in de Telegraaf.
Soms helpt het als landelijke media
over een zaak schrijven, dan kunnen
wij er op onze manier mee verder.’
AE: ‘Bij ons staat in de redactiestatuten dat we ook tot doel hebben
een samenbindende rol te spelen
op de universiteit en hogeschool.

‘Met columnistenvrijheid kan onze
doelgroep moeilijk
overweg’
We hebben een andere rol dan de
landelijke media. Het lijkt af en toe
op hyper-regionale journalistiek. Je
maakt een stukje over de bakker om
de hoek, en die staat even later voor
de deur met commentaar. Ons publiek reageert veel heftiger op onze
columnisten.’
FB: ‘Columnistenvrijheid, daar kan
onze doelgroep moeilijk mee overweg. Veel mensen hebben een nogal
tere ziel, die voelen zich persoonlijk
aangevallen of zijn boos als het niet

op een “politiek correcte” manier in
Univers is beschreven. Zo loopt er
een flinke discussie over safe spaces
op onze universiteit. Is de uni een
veilige omgeving als iedereen zijn
mening mag geven, of is dat het als
meer mensen hun mening voor zich
houden? Ik denk dat eerste, maar
iets wordt al heel snel racistisch of
seksistisch genoemd. Je kunt niet
eens meer het woord “meisjes” schrijven, zonder voor seksist te worden
uitgemaakt.’
AE: ‘Bij ons speelt dit bij het onderwerp diversiteit: ras, gender, seksuele gelijkheid. Als wij schrijven dat
chocoladeverpakkingen in kantines
worden weggehaald omdat er zwarte pieten op staan, en dat bericht
belandt bij GeenStijl, opent zich een
riool. Dan zijn we de rest van de week
aan het modereren om alle racistische of op de man gespeelde reacties
weg te halen. Wij bekijken voor Folia
en HvanA hoe we dat kunnen veranderen.’
FB: ‘Of seks, zoals bij #metoo. Wij
werken alleen nog maar
met een reactiemogelijkheid op Facebook. Dat
houdt het aantal scheldpartijen beperkt. En ik zie
ook veel reacties die het
voor ons opnemen; voor
de persvrijheid, de vrijheid
van meningsuiting en onze
onafhankelijkheid.’
AE: ‘Je wil dat zo veel
mogelijk studenten, medewerkers, wetenschappers en docenten meedoen aan een inhoudelijke
discussie op niveau.’
FB: ‘Wat we vaak doen, is mensen
die zich boos maken de ruimte geven
om een opinie over het onderwerp
te schijven. Dat is ook prima, graag
zelfs. Dat verrijkt je medium.’
WG: ‘Juist omdat het niet een hele
grote gemeenschap is, hoop je dat
mensen elkaar bij de les houden en
ervoor zorgen dat niemand uit de
bocht vliegt.’ ↙

SO-HIP-studie
Sensortechnologie bij de revalidatie van ouderen na een heupfractuur

Winnaar
Research
Awards 2017

Researchawards.mijnhva.nl
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THOMAS
VAN A ALTEN
Om-zich-heen-kijker
I

k mag graag om me heen kijken in een café of restaurant. Dat is een
luxe! Ik ben een liefhebber van luxe. O, nee, niet van een duur horlogemerk of auto’s. Verschrikkelijk. Vrijwel alle pakken die ik draag zijn
tweedehands (na een keer stomen blijft het heus een Corneliani) en
eigenlijk geef ik alleen aan eten en boeken veel geld uit. Nee, ik bedoel
iets anders. Ik houd van de luxe die ik ervaar wanneer ik observeer.
Mensen vínden vaak
zoveel – ik vast ook,
maar ik vind nog
niet dat een ander
dat moet vinden. U
moet eens opletten
hoeveel zelfverklaard revolutionairen, duiders, morele
schuldeisers, roergangers, demonstranten, ietsvinders, neeroepers,
representanten van de nieuwe deugdelijkheid vinden dat hoe zíj het
zien, het enige juiste is.
In het café hangt een televisie. Er is een herhaling van een talkshow.
Ik verbaas me over de felheid waarmee we onze identiteit verdedigen.
Over honderd jaar kan toch niemand het meer navertellen. Hoe harder
u tegen me zult brullen, hoe vaker ik de schouders ophaal. Hoe meer
angst u verspreidt, hoe vrolijker ik dans. Wat een weelde, wat een genot
om te zien hoe alles voorbij dobbert.
En ondertussen zet de ober de muziek wat harder. Een geur van espresso en gebakken knoflook in het etablissement. ‘Vindt u ook niet dat
de mensen zich zo druk maken om niks?’ vraag ik. ‘Zoals wat?’ vraagt
de ober. ‘Max Verstappen die niet wint. Of Ajax. Het afschaffen van
vuurwerk. Dat Piet straks niet meer zwart is. Die hele identiteit van de
Nederlander. Het houdt de mensen zo bezig! Mij niet. Wat een luxe.’
‘Ja, maar u hébt die luxe misschien,’ stelt de ober.
‘Wegkijker,’ snauwt een andere gast.
‘Nee, om-zich-heen-kijker,’ zeg ik. ↙

Hoe harder u brult, hoe vaker ik
de schouders ophaal
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Jaar in beeld
6 juli

Voormalig Minister van
Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap Jet Bussemaker
lanceer t de campagne
Students-4-Students voor
meer inclusiviteit in het hoger
onderwijs, tijdens een seminar
in Crea.

ju l i

25 augustus

Leden van dispuut Viator aan de Keizersgracht tijdens de
introductietijd van het Amsterdamsch Studenten Corps.

augustus
1 september

Louise Gunning, hoogleraar en oud-voorzitter van het
College van Bestuur van de UvA, krijgt de Zilveren
medaille van de stad Amsterdam. Toenmalig loco-burgemeester Kajsa Ollongren reikt de medaille uit wegens
Gunnings ‘grote bijdrage aan de Amsterdamse gezondheidszorg, kinderopvang en wetenschap.’

september
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Slutshaming
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Verhaal: Milou Deelen
Artwork: Amanda van Laar
Productie: Stijn Schenk
Onderdeel van “Prachtige Vrouwen”
www.grafischeverhalen.nl
Mede mogelijk gemaakt door
Het BankGiro Loterij Fonds.

ADVERTENTIES

"Een tablet is voor jou handig.
Voor mij een betere toekomst.”
LINDIWE (8 JAAR), MALAWI

DingemansVanderKind is een Amsterdams advocatenkantoor met 13
advocaten, gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Wij zijn per direct op zoek naar een gedreven:

Secretaresse (m/v)
Die beschikbaar is op de vrijdagen en flexibel is om ook in voorkomende
gevallen op andere dagen te werken.
Wij bieden een informele werksfeer en goede arbeidsvoorwaarden.

HELP MEE!
SMS ‘UNLOCK’ NAAR 4333
EN GEEF EENMALIG 3 EURO

Verdere informatie over ons kantoor kunt u vinden op www.dvdk.nl
U kunt uw reactie met CV per e-mail sturen aan
Jaklin Besiktaslian (jaklin@dvdk.nl). Voor eventuele vragen: 020 344 64 54.

VOORUITGANG STARTEN
DOOR KENNIS TE DELEN

VSO_Unlock_77x100_offline_fc.indd 1

StudiJob wenst iedereen de beste wensen voor
een gezond en voorspoedig 2018!
Houd ook komend jaar onze website in de gaten
voor de meeste gave kennisbijbanen.
www.studijob.nl.

08-12-17 14:2
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LINDA VAN
DER POL
Watertrappelen
Z

o begon het, zo eindigt het, als we nu tenminste een punt achter 2017 zetten:
hardlopend door de sneeuw. In januari aan de oevers van de bevroren Emajõgi in
uitwisselingsstad Tartu, nu langs het Amsterdam-Rijnkanaal de polders in.
Weer op dezelfde profielloze sportschoenen. ’t Ene onzichtbare pad na het
andere, hagel die op mijn rug timmert. Drie keer glij ik onderuit, de laatste keer
expres. Hoe pathetisch ook – dit zijn mijn favoriete momenten, zo zou het eeuwig
door mogen gaan. Maar ‘hardloper in de sneeuw’ ben je niet het jaar rond.
Met mijn fonkelnieuwe leesclub las ik laatst Witold Gombrowicz’ debuut
Ferdydurke uit 1937, dat me trof in z’n herkenbaarheid. Hoofdpersoon Jozio, een
jonge soort-van-schrijver, wordt getergd door zijn tantes (‘oprecht liefhebbende
kwartmoeders’), die hem smeken iets concrééts te worden: advocaat of ambtenaar,
desnoods rokkenjager of paardengek. Zijn onbestemdheid doet hen pijn, immers:
zolang ze niet weten wat hij is, weten ze niet hoe ze met hem moeten praten.
Ook ik rommelde dit jaar
eens hier wat aan, dan weer
daar. Ik was niets, hooguit een
hosselaar en ook ik heb een
ongedurig legertje vol tantes en
nichtjes en een moeder die zich
koortsachtig afvragen wie en
wat ik ben.
De roep om labels en
etiketten (letterlijk, bij Hema)
was zo luid dit jaar dat
‘genderneutraal’ nota bene tot het irritantste woord van 2017 werd gekozen.
Misschien houden we zo van definiëren en rubriceren omdat onze identiteit tot
stand komt in interactie met anderen. Wie ben jij nog als iederéén een doodnormale
reiziger is? En omgekeerd: als er veel meer te zijn valt dan man of vrouw alleen, loop
je dan de kans zelf buiten die geruststellende binariteit te vallen?
Wellicht is de oppositie gewoon wat bang. Niet voor de niet-conformerende
ander, maar voor de ‘ik’ die plots óók minder gedefinieerd raakt, nog wat
onbeholpen watertrappelt in de nieuwe vrijheid die voor hem ligt.
Enfin, I rest my case, voor nu. Híer zijn de zaken plots helder. Vanaf mijn huidige
werkplek zie ik uit op de universiteitsbieb op het Singel, wetende dat ik er vanaf
januari aanschuif als scriptant: een residentie in een wel heel nauw hokje, dat ik nog
veel enger vind dan buiten de lijntjes kleuren. ↙

Drie keer glij ik onderuit,
de laatste keer expres
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Jaar in beeld
27 oktober

De tent die twee maanden
als vervangende collegezaal
op pontons in de Nieuwe
Achtergracht dreef,
wordt afgebroken.

oktober
1 november

De nieuwe voorzitter van de VSNU, Pieter Duisenberg,
komt praten met bestuurders van de UvA. Studenten van
Asva studentenunie willen hem ook spreken vanwege de
controverse rond zijn benoeming – en laten dat op ludieke
wijze weten.

no v e m b e r
7 december

Het SO-HIP onderzoek van Margriet Pol (links), over
revalidatie van ouderen na een heupfractuur, is de grote
winnaar van de Research Awards voor het beste HvAonderzoek. Bij de finale gaat Pol er met de
hoofdprijs van 3.500 euro vandoor.

december

cursussen
voorjaar

// spring courses

f
a
n
a
v ari!
u r 5th!
r
b
e
f
5 start: Feb
//

Folia, dank voor alle gedrukte weekbladen waarin
CREA jarenlang kon adverteren.
Folia en HvanA veel succes met het digitale magazine!
CREA blijft lezen en adverteren!

