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Bewoners van de zeecontainers naast
de Bijlmerbajes trekken aan de bel:
het is er onveilig en daar wordt niets
aan gedaan.
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Niet eerlijk
Het allocatiemodel verdeelt de rijksbijdrage oneerlijk over de faculteiten
en genereert daarmee onderwijsverval, zegt student Kyah Smaal.
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‘Ik heb God’
Studentenpastor, coach en blogger
Maarten Vogelaar (29) ziet het als
roeping om het moreel verval dat hij
in de maatschappij ziet tegen te gaan.
‘Zelf ben ik ook maar geleidelijk
wakker geworden.’

4

Colofon

FOLIA 19

Inhoud

Weekblad voor de HvA en UvA
Folia is in 2011 voortgekomen uit Folia

26

(1948) en Havana (1996).
Redactieadres
Prins Hendrikkade 189b, 1011 TD
A’dam, telefoon 020-5253981
e-mail redactie@folia.nl
Hoofdredacteur/directeur
Altan Erdogan
Ontwerp Vruchtvlees
Art direction Debby Gerritsen
Opmaak Carl Zevenboom
Chef redactie Mirna van Dijk
Redactie (print/web) Daan van
Acht, Mina Etemad (video), Willem
van Ewijk, Fabienne Meijer, Daniël
Rommens (beeldredactie), Max Rozenburg, Nina Schuyffel, Henk Strikkers, Steffi Weber, Dirk Wolthekker
Aan dit nummer werkten mee
Asis Aynan, Linda Duits, Hannah
Fuellenkemper, Bugra Gedik,
Jurriaan Gorter, Marc Kolle, Monique
Kooijmans, Mats van Soolingen
Eindredactie / Correctie Mirna van
Dijk, Lonneke Kok
Uitgever Stichting Folia Civitatis
Redactieraad Jelke Bosma, Linda

Blackboard
Veelgeplaagd en bekritiseerd, maar wel vertrouwd: Blackboard. Nu de licentie afloopt
is de grote vraag wat we ervoor terug zullen krijgen.

34

Duits, Jurriaan Gorter (vz), Hester
Hinloopen, Mirjam Prenger
Bestuur Noeri van den Berg,
Damiaan Denys, 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 rechthebbenden van fotomateriaal te
contacteren. Hebben wij u niet
kunnen bereiken? Mail dan naar
redactie@folia.nl.

Scooters de stad uit
De tientallen duizenden scooters die in Amsterdam rondrijden, zijn onderdeel van
steeds fellere kritiek. Maar hoe krijg je verstokte tuffers de fiets op?

42

Redactioneel
Prestatiedruk
Altan Erdogan, hoofdredacteur Folia

J

I N T E R N AT I O N A L

A room with a rat
One’s home is one’s castle, and students in London
pay hysterious amounts of money to live in a dump.
But is it really that much better in Amsterdam?

En verder…
6-9 De Entree
24 Objectief
37 Asis Aynan
38 Lunchen met
39 Promoties/Hora est
41 Bij de les
45 Keys to the city
47 Wat doe je nu?

a hoor, het spel is op de wagen. Na maanden van
bezettingen, acties, debatten en ellenlang getouwtrek over de samenstelling en financiering van
commissies op de UvA is het dan eindelijk zover. Deze
week vindt het eerste groepsgesprek plaats van de
Commissie Democratisering & Decentralisatie met de
actiegroepen, de medezeggenschap en de vakbonden.
Eén jaar na het begin van de bezetting van het Maagdenhuis mag de academische gemeenschap zich
uitspreken over de toekomst. Om het geheugen op
te frissen: de acties waren onder meer gericht op het
doorgeschoten rendementsdenken, het tekort aan inspraak en het grote aantal flexibele arbeidscontracten.
Dat de uitnodiging voor het groepsgesprek is verzonden via het secretariaat van FLEX-AS lijkt door het
recente verleden enigszins cynisch, maar hé: die naam
bestond al vóór de studentenacties. Verder is het
namelijk een organisatie met, volgens haar eigen site,
‘een frisse kijk op medezeggenschap’.
Wat betekent dit? FLEX-AS: ‘Onze visie op medezeggenschap is dat het gemakkelijker, oplossingsgericht
en kostenbesparend kan.’ (Stel je voor dat het College
van Bestuur begin vorig jaar tegen de actievoerders
had gezegd dat studeren ook best gemakkelijk, oplossingsgericht en kostenbesparend kan. Het Maagdenhuis was te klein geweest.)
Iedereen kan zich van vorig jaar nog wel de afmattend lange General Assemblies herinneren, waarin de
actievoerders handenwapperend doorvergaderden tot
er consensus was – of tot iedereen doodop omviel, wat
op hetzelfde neerkwam.
De commissie pakt het anders aan. Om de beschikbare
tijd voor de groepsgesprekken zo rendabel mogelijk te
benutten, geeft ze alle deelnemers twee kansen: één
keer drie minuten om de belangrijkste knelpunten aan te
kaarten, en één keer twee minuten om te vertellen wat
er zou moeten veranderen. ‘Dit mogen ook vergezichten/
toekomstdromen zijn,’ aldus de uitnodiging.
Tip voor actievoerders die bij voorbaat al enige spanning
voelen opkomen rond de schouders: ga voor het groepsgesprek even op consult bij studentenpastor Maarten Vogelaar (zie pagina 19). Als cursusleider leert hij studenten
om te gaan met keuzestress en prestatiedruk. ↙
www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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Cijfers

10.728

Meer plezier in seks

S

eksuele voorlichting is iets voor de middelbare
school. Je biologiedocent werkt een powerpoint
af die vol staat met afschrikwekkende foto’s van
allerhande soa’s, legt uit hoe je een condoom omdoet
en bespreekt uitentreuren de menstruatiecyclus van
de vrouwelijke helft van de klas – tot schaamte van
die helft en hilariteit van de andere.
Die tijd is nu voorbij. UvA-student Belle Barbé en
grafisch ontwerper Marilyn Sonneveld vonden het
namelijk hoog nodig een site op te zetten over seks,
Wipsite.nl. Hier geen klinische plaatjes van druipers,
maar sensuele tekeningen en vlezige plaatjes. ‘We
willen mensen op een nieuwe manier in aanraking
brengen met seksualiteit,’ zegt Barbé. ‘Met abstracte
beelden en kunst willen we laten zien dat seks niet
alleen eng is en naar, zoals veel voorlichtingswebsites
uitdragen, maar ook leuk en fijn.’
Met Wipsite richten ze zich op een breed publiek. Er moet verdieping zijn, vinden zij: niet alleen
alle ins en outs over de puberteit, maar juist ook
de bijwerkingen van anticonceptie, waarover nog
weinig bekend is, en de prettigste standjes. ‘Als je
wilt leren hoe je goed moet beffen of pijpen, moet
dat ook beschikbaar zijn,’ vindt Barbé. ‘Seksualiteit
is een onderdeel van je identiteit, dus plezier in seks
is essentieel.’
Op 17 maart wordt de website gelanceerd en
opent tegelijk een expositie in De Melkweg. ‘Het is
een offline versie van Wipsite. Er hangen prenten van
soa’s, je kunt luisteren hoe seks eigenlijk klinkt en er is
voorlichting over anticonceptie.’ Heel interactief dus.
Nu de bedpartner nog. ↙ Fabienne Meijer

studenten schreven zich dit collegejaar in bij de HvA. Dat is 13,8 procent
minder dan vorig jaar. Ook andere hogescholen trokken
minder studenten: landelijk is er sprake van een daling
van 8,3 procent. De voorzitter van de Vereniging Hogescholen, die de cijfers deze week bekendmaakte, wijt de
daling onder meer aan de invoering van het leenstelsel.
Dat zou met name mbo’ers afschrikken.

56

miljoen euro kreeg Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO) van de 120
duizend studenten die in 2014 en 2015
vergeten waren hun gratis ov-kaart
stop te zetten, bleek vorige week uit
onderzoek van de Volkskrant. Het bedrag
waarmee zij werden beboet werd grotendeels
doorgesluisd naar vervoerders.

30

jaar werkte Maagdenhuisbezetter Rudolf Valkhoff als docent
aan de UvA. Hij werd onlangs officieel
ontslagen, na in september al op
non-actief te zijn gezet.

7,26

meter ver sprong Yoeri Stieglis
(25) afgelopen weekend bij het Amsterdam Indoor
evenement. Daarmee pakte de HvA-student goud. Vorig
jaar eindigde Stieglis op het NK Indoor tweede, met een
sprong van 7,23 meter.
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‘Zouden ze het me kwalijk nemen dat er nog nooit een vrouw Docent van het Jaar is geworden?’

De Week
Rolvastheid

E

en geheel in het roze gestoken
website waarbij per jaar staat
aangegeven welke topfuncties er
beschikbaar komen. Dat is volgens
minister Bussemaker de ideale manier
om meer vrouwen in topfuncties te
krijgen. Maandag lanceerde ze die
website, die ook voor meer transparantie moet zorgen. Als een bedrijf
weinig vrouwen aan de top heeft,
wordt dat ook direct zichtbaar op die
site, is de gedachte.
Het is de volgende schijnbeweging van de minister waarmee ze
net doet alsof ze de hegemonie van
het oldboysnetwerk wil doorbreken.
Eerder deze week wilde ze vanuit
het oogmerk van rolvastheid slechts
toestaan dat studenten en medewerkers mee mogen praten in sollicitatiecommissies voor bestuurders.
Een meerderheid voor de studenten

en medewerkers in die sollicitatiecommissies vond Bussemaker echter
onacceptabel. Daardoor kunnen de
old boys in de raden van toezicht nog
steeds bepalen wie van hun vriendjes
ze als bestuurder benoemen.
Rolvastheid is een begrip zonder
enige visie, een bevestiging van de
status quo. Als ze op de HvA zouden pleiten voor rolvastheid wordt
CMD-docent Charlie Mulholland of
een andere man dit jaar weer Docent
van het Jaar. In de zes jaar dat die
verkiezing bestaat, gingen immers
slechts bezitters van een Y-gen er
met de prijs vandoor. Vorig jaar was
er onder de zeven genomineerden
slechts één vrouw, een trieste prestatie voor een hogeschool die zich
presenteert als emancipatiemonitor.
Aan de Faculteit der Geesteswetenschappen hecht men niet zo veel

waarde aan rolvastheid. Rudolf Valkhoff, die al een decennia of drie met
ziel en zaligheid doceert en daardoor
zijn wetenschappelijke werk liet
versloffen, werd deze week immers
definitief de deur gewezen. Jammer genoeg voor Valkhoff was zijn
ontslag niet zo goed getimed. Als het
een week eerder was gebeurd had
men met die tweeduizend HvA-studenten die onder het motto Students
in Motion met hun ziel onder hun
arm door de stad dwaalden een flinke protestmars kunnen organiseren.
Dan hadden zij ook nog een nuttige
bijdrage aan de stad kunnen leveren,
al is de vraag of de rolvastheid dat
wel had toegelaten. ↙

tekst Henk Strikkers
foto Monique Kooijmans
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Bugra Niks
aaigh! iedereen heeft een beetje jezus
een kruis zo groot als de eiffeltoren
als je alle stukjes optelt
veertig grootvaders (dood)
veertien verstandskiezen
tien keer besneden
en ik heb één cavia
want twee gelooft niemand
en alsof het dan wat uitmaakt
of je vroeg komt of te laat, paria
gij zijt gewoon een goddeloze loser
goddelze losr
gdeloze lsr
gdeloz ls
gdl l
gd
g
(niets)
Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

Navraag
Maud
op ’t Land
Samen met vier teamleden werd Maud op
’t Land (20), eerstejaars student fashion
design aan het AMFI, uitgeroepen tot
winnaar van het jaarlijkse HvA-opleidingsevenement Students in Motion. Studenten
moesten manieren bedenken om de wijken
van de stad nog aantrekkelijker te maken
voor bewoners, werknemers en toeristen.
Wat hebben jullie bedacht?
‘Een urban jungle voor op de Zuidas: een virtuele
dierentuin.’

Een dierentuin?
‘Mensen die op de Zuidas wonen en werken komen
alleen de gebouwen uit om lunch te halen of om naar
huis te gaan. Er is verder niets te doen. We hebben
een middag onderzoek gedaan in de buurt. Mensen
zeiden dat ze het ook een leuk idee vonden: “Het is
een saaie buurt, er moet iets gebeuren.”’

Hoe werkt het dan precies?
‘Door middel van vier glazen of plastic schermen met
op de vloer een televisiescherm kun je in een hologram
dieren tot leven wekken. Bedrijven op de Zuidas kunnen ook een dier sponsoren. Dan kiezen ze een dier uit
en komt er bij dat hologram een paaltje te staan met
het bedrijfslogo erop. ABN Amro is de afgelopen tijd
slecht in het nieuws gekomen. Door een dier te sponsoren kunnen ze hun imago wat oppoetsen. Voorbijgangers kunnen vijftig cent in een paal werpen en zo ook
zelf een dier sponsoren. Bijvoorbeeld de tijger. Dan
kiezen ze of ze een witte tijger willen zien of een gele.
De helft van dat bedrag gaat naar het Wereld Natuur
Fonds, dat daarmee de echte dieren kan beschermen.’

Gaat die urban jungle er ook echt komen?

Ô i donÕ t know who that guy is,
but his wife looks hotÕ
…Rudolf Valkhoff ontslagen…

‘Ik denk dat het een realistisch plan is: het hoeft niet
duur te zijn. We hebben contact met de wethouder en
gaan de plannen de komende tijd finetunen.’ ↙
tekst Willem van Ewijk
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OP Z’N DUITS

Red een
homo
D

e gevolgen van zwangerschap zijn veel groter dan
de gevolgen van schaamluis.
Je hoeft maar een aflevering
van Teen Mom te kijken om
te weten hoe een baby je
leven voorgoed verandert.
Hetero’s kennen daarom twee
soorten onveilige seks: volledig
onbeschermde seks en seks die
onbeschermd is tegen soa’s,
maar wel tegen
zwangerschap.
Ze vinden dat
volkomen normaal. Als ze een
sekspartner vertrouwen, maken
ze afspraken om
zonder condoom
te kunnen neuken. Dat is namelijk lekkerder.
De overheid accepteert dat. Tot 21 zit anticonceptie in het basispakket, na je 21ste betaalt
je aanvullende verzekering. Voor vergeetachtige
vrouwen zijn er alternatieven als de prikpil en het
spiraaltje. Er is niemand die vindt dat de vergoeding van anticonceptie promiscue gedrag onder
hetero’s aanmoedigt.
Ook homo’s doen het liever zonder condoom.
Homo’s kunnen niet zwanger worden, maar zij
leven met de angst voor hiv. Aan beide ga je
niet (meer) dood, maar je leven zal nooit meer
hetzelfde zijn. Ondanks alle voorlichtings- en
aansporingscampagnes zijn er in Nederland elk
jaar zo’n duizend nieuwe besmettingen. 69 procent daarvan treft een man die seks heeft met
mannen.
Hoe fantastisch zou het zijn als hiv net als
zwangerschap voorkomen kan worden met een
simpel pilletje? Als dat zou kunnen, en het middel
was voldoende medisch getest, dan zou de overheid dat meteen verkrijgbaar moeten maken. Iede-

re besmetting is er immers een te
veel. Wel, die bewezen pil is er! Hij
heet PrEP: Pre-Expositie Profylaxe.
PrEP werkt net als een malariapil: je slikt het om overdracht
te verhoeden, maar het wordt
ook gebruikt bij het bestrijden van
opgelopen infectie. Tegen malaria
kun je je insmeren met deet of in een
klamboe slapen. Toch is dat niet voldoende: je vergeet de deet of er is geen
klamboe voorhanden. Malariapillen
zijn duur, maar we
vinden voorkomen
belangrijker dan
genezen. PrEP is
ook tamelijk duur,
maar ook hier geldt
dat preventie veel
goedkoper is dan iemand met hiv behandelen.
PrEP is dus geweldig. Helaas is het niet beschikbaar in Nederland. Op dit moment voert de
GGD een proef uit onder 370 mannen. Die gaat
niet over de effectiviteit van PrEP, maar over de
praktijk van het slikken. Homo’s zouden de pil vergeten en het zou zonder condoom neuken bevorderen. Die argumenten gelden niet voor hetero’s,
dus waarom dan wel voor homo’s en ‘hun’ pil?
PrEP zal op zijn vroegst pas over drie jaar
verkrijgbaar zijn. Dat is een misstand. Jij kunt
helpen levens te redden, simpelweg van achter
je laptop. Daarvoor hoef je geen homo te zijn:
als jij seks zonder condoom ook lekkerder vindt
of gezondheid belangrijk vindt, heb je al genoeg
redenen om op prepnu.nl een petitie te tekenen
waarmee minister Schippers wordt opgeroepen
PrEP direct breed toegankelijk te maken.
Nu zijn er altijd hetero’s die gaan miepen dat
zij zich buitengesloten voelen. Geen probleem.
Als PrEP geaccepteerd is voor homo’s, zullen
hetero’s er ook snel aan mogen. ↙

Iedere besmetting
is er een te veel
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Actueel Campuscriminaliteit

CRIMINEEL
WALHALLA
WENCKEBACHWEG

10 FEBRUARI 2016

Bewoners van de duizend zeecontainers aan
de rafelrand van Amsterdam slaan alarm: de
Wenckebachweg is te onveilig. Ze verenigen
zich om gemeente en verhuurder tot actie te
dwingen. ‘Ze doen niks, onder het mom van:
het zijn maar studenten.’
tekst Daan van Acht en Max Rozenburg foto’s Mats van Soolingen

E

en snijdende wind giert door de troosteloze hal van metrostation Spaklerweg. Eenmaal buiten is het niet veel beter. De H.J.E. Wenckebachweg,
die evenwijdig loopt aan de metrorails, is momenteel geen weg te noemen.
Dankzij verbouwingen wordt de straat gekenmerkt door plastic en ijzeren hekken,
loopplaten en veel modder. Het maakt de tocht naar de studentencontainers aan de
Wenckebachweg er niet makkelijker op. Toch valt het nu nog mee, vertelt communicatiestudent Mathilde de Gooijer (23), bewoner van het containercomplex. De
afgelopen week werd het pad van de woningen naar het metrostation continu veranderd. Dat betekende soms ineens over modderige heuvels moeten lopen en fietsen,
een andere keer was volstrekt onduidelijk hoe je überhaupt van A naar B moest.
De bereikbaarheid – of beter gezegd: het gebrek daaraan – van de containers is
tekenend voor de huidige situatie omtrent de Wenckebachwegcampus. Bewoners
van de containers, die uitkijken op de Bijlmerbajes, zijn volledig van de buitenwereld afgesloten. Na een reeks criminele incidenten, variërend van pogingen tot
inbraak – een keer zelfs met gaspistool –, louche types die bewoners tot aan hun
voordeur achtervolgen en, als druppel, begin dit jaar een verkrachting nabij de
Wenckebachweg, is de maat vol voor een aantal bewoners.
‘Het verbaast me niks dat hier zo veel criminele dingen gebeuren,’ vertelt
masterstudent klinische psychologie Layla Jamari (25), bewoner van Blok D. In De
Keet, het plaatselijke campuscafeetje, bespreekt ze met een aantal medebewoners
de vele incidenten van de afgelopen maanden. De bijeenkomst is op touw gezet
door ex-mediastudent Tijmen Swaalf (26), die hoopt door de bewoners schouder
aan schouder te laten staan de sociale cohesie onder de studenten te versterken en
daarmee de veiligheid te vergroten. Daarnaast wil Swaalf een actieplan opstellen
waarmee hij de gemeente bewust wil maken van de huidige problemen.

Bijlmerbajes
Wie een vluchtig rondje maakt langs de containers ziet direct dat het slecht is
gesteld met de veiligheid. Nooduitgangen worden ten onrechte door bewoners
gebruikt en niet goed afgesloten, er is geen intercomsysteem waardoor de aanhoudende indringer uiteindelijk altijd binnenkomt, en de krakkemikkige sensordeur
naar de binnenplaats van een containerblok blijft onnodig lang openstaan. In het
verleden heeft een voordeur eens twee maanden opengestaan, nadat de sloten ervan
waren gemold. Dat laatste is vooral interessant voor de zogeheten ‘bajesschreeuwers’. Zij weten zich een weg naar de balkons te verschaffen om daar urenlang
luidkeels gesprekken met gevangenen van de Bijlmerbajes te voeren. ‘Soms praten
ze zelfs in codetaal: “Ik heb de hond uitgelaten” betekent dan waarschijnlijk dat de
heroïne verkocht is,’ aldus De Gooijer.
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De campus ligt in Amsterdams dode hoek, ingeklemd tussen de metrolijn, de Ringweg Zuid en de Bijlmerbajes. Op het
aanliggende industrieterrein is het ’s nachts, buiten het geraas
van de snelweg, doodstil. Er is weinig straatverlichting en
van sociale controle is bij gebrek aan omliggende woonwijken
geen sprake. Het is daarom eng om ’s avonds nog op de fiets
te stappen, zo geven De Gooijer en Jamari aan. Op Facebook
werd zelfs geopperd om campusbewoners ’s avonds in twee- of
drietallen te laten patrouilleren.
Tijdens de bijeenkomst in De Keet ligt de nadruk op community building. Posters met daarop teksten als ‘zeg eens hoi’ en
‘doe eens samen een bakkie’ moeten de duizend eenlingen wonend op de Wenckebachweg dichter bij elkaar brengen. Een ander voorbeeld is de ‘samen fietsen’-Facebookgroep. Bewoners
kunnen hierin aangeven wanneer ze waarnaartoe fietsen, zodat
medebewoners eventueel kunnen aanhaken. Naast de posters
en de Facebookgroep komen ook ludiekere ideeën op tafel: aan
de hand van de ‘Wenckie-groet’ – een vreemde handbeweging
gepaard met een kalkoenachtig geluid – kunnen bewoners
elkaar herkennen op straat en in de gangen.
Swaalf benadrukt dat ‘in het verleden de buurt zich bij
elkaar heeft gehouden en ernstige problematiek heeft kunnen
afwenden’. Lachend vertelt De Gooijer dat er toen dan ook
hulp was uit onverwachte hoek: leden van de motorbende Hells
Angels scheurden regelmatig langs op hun ronkende Harleys,
op weg naar hun honk op de Wenckebachweg. ‘Criminelen

WONEN IN EEN
ZEECONTAINER
Het containercomplex aan de H.J.E. Wenckebachweg bestaat uit duizend zeecontainers, verdeeld
over zes blokken met vijf verdiepingen. Elk blok
beschikt over een kleine binnenplaats – die vooral
dienst doet als fietsenstalling – en wordt van de
straat gescheden door een sensordeur. Bij het complex ligt een klein basketbalveld, een supermarkt
annex fietsenmaker en het eetcafé De Keet.
Voor ongeveer 475 euro per maand krijgen bewoners
een met keuken en badkamer uitgeruste zeecontainer toegewezen. Deze containers zijn twaalf meter
lang, maar slechts iets meer dan twee meter breed,
waardoor de inrichting vaak een uitdaging blijkt.
Het containercomplex werd officieel geopend in
oktober 2006. Aanvankelijk was het de bedoeling
dat het complex tot 2010 zou worden bewoond,
maar dit werd verlengd tot eind 2015. Er is nog geen
duidelijkheid omtrent de toekomst van de containerwoningen: woonstichting De Key geeft aan niet
te weten hoe lang het complex nog open zal blijven.

durfden niet eens bij hen in de búúrt te komen,’ aldus De
Gooijer. Ondertussen zijn de Hells Angels verhuisd naar een
nieuw clubhuis bij het Sloterdijkstation.
Tijdens de bijeenkomst geven de meeste bewoners aan
zich onveilig te voelen. Toch heeft lang niet iedereen alleen
slechte ervaringen op de Wenckebachweg. Zo merkt Jamari
op dat zij prima vertoeft in haar containerblok. Bewoners
van Blok F daarentegen hebben het volgens haar een stuk
minder getroffen. Dat ligt het meest afgelegen en ligt naast
een openbare weg, waardoor het een makkelijker doelwit is
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voor criminelen. Vorig jaar raakte een
student daar gewond tijdens een overval
in zijn container.

Actieplan
Ook verhuurder De Key en de gemeente
Amsterdam-Oost moeten hun steentje
bijdragen, vinden de bewoners. Tijdens
de bijeenkomst in De Keet is er weinig
lof voor beide partijen. Volgens De
Gooijer zijn de Wenckebachwegcontainers in geen enkel gemeentelijk beleidsplan terug te vinden. ‘Wij zijn ook
bewoners van Amsterdam!’ roept ze verontwaardigd. Ook De Key wordt flinke
nalatigheid verweten; bajesschreeuwers
die vrij spel krijgen op de balkons van
bewoners, dat spreekt voor zich.
Het probleem zit ’m in het feit dat de

containers zijn bestempeld als tijdelijke studentenwoningen.
Volgens Xandra Hoek, voorzitter van studentenorganisatie
Asva en ook aanwezig tijdens de bijeenkomst in De Keet, zijn
langetermijnoplossingen minder interessant voor een tijdelijke
campus zoals de Wenckebachweg. En onder het mom ‘het
zijn toch maar studenten’, zo roept een bewoner tijdens de
bijeenkomst, voelt De Key geen enkele drang om boven op
de problemen te zitten. Toch wringen de omstandigheden: de
containers worden weliswaar gezien als tijdelijke woningen,
maar inmiddels staan ze er al tien jaar. Over mogelijke sloopplannen is vooralsnog niets bekend.
‘Het probleem is dat de partijen die hier aan tafel moeten zitten, er niet zijn,’ verzucht een bewoner halverwege de
bijeenkomst. Er wordt gedoeld op onder meer De Key en de
gemeente. Voor hen hebben de bewoners een petitie opgesteld
met veiligheidseisen waaraan moet worden voldaan. Deze
petitie moet in de loop van de week op de bureaus van de
gemeente en De Key terechtkomen. De eisen? Meer werkende lantaarnpalen, cameratoezicht bij het metrostation en de
containers, politiepatrouilles en een buslijn zodat de campus
nauwer verbonden is met de rest van Amsterdam. Zo moet de
Wenckebachweg een fijnere en veiliger woonplek worden.
De derde partij die aan tafel had moeten zitten, is zorginstelling Cordaan. Die plaatste 24 jongeren met psychosociale
problematiek in Blok F van de Wenckebachweg. Een bron van
problemen en criminaliteit zou je denken, maar volgens De
Gooijer worden juist die jongeren te vaak onterecht aangewezen als herrieschoppers. Ze zegt, terwijl ze langs het ‘beruchte’
Blok F loopt, dat onnodig vaak het telefoonnummer van
Cordaan wordt gedraaid wanneer er sprake is van overlast.
Betrek die jongeren juist bij de campusgemeenschap en je
versterkt daarmee de sociale cohesie, betoogt ze. Ondanks dit
goede voornemen zijn de jongeren niet aanwezig bij de bijeenkomst in De Keet. ‘We weten gewoon niet wie ze zijn – en je
kunt moeilijk willekeurige mensen benaderen om te vragen of
ze Cordaanjongeren zijn.’

Buurtagent Akkermans
De maatregelen lijken meer beladen dan ooit sinds het recente
zedendelict. Op de locatie van het misdrijf had de dader vrij
spel; het was er donker, er zijn geen passanten te bekennen en
de camera’s bij station Spaklerweg staan alléén gericht op de
stationshal, niet op de weg nabij de uitgang. Per telefoon laat
een pr-dame van De Key weten dat de woningbouwvereniging
niet verantwoordelijk is voor de gebrekkige veiligheid. Zo
merkt ze op dat het incident zich niet voltrok op het terrein
van de woningcorporatie. Toch geeft ze aan ‘de veiligheid van
de huurders te willen garanderen’, daarom ‘overweegt De Key
camera’s te plaatsen bij de containers’.
Mocht dit alles niets worden, dan moeten de studenten
altijd nog kunnen rekenen op buurtagent Arjen Akkermans.
Over hem doen tijdens de bijeenkomst wisselende verhalen de
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Actueel Laatste dagen Maagdenhuis

ronde. Volgens containerbewoner en student sociale geografie
Jessica Sam (19), die een van de discussies tijdens de bijeenkomst in De Keet leidde, kwam Akkermans op verzoek bij
haar langs en zegde hij toe om veiligheidsvoorlichting aan de
bewoners te geven. Anderen geven aan dat Akkermans nauwelijks te bereiken is wanneer je hem nodig hebt. Buurtagent
Akkermans was niet bereikbaar voor commentaar.
Eenmaal buiten bij de containers wordt duidelijk dat de
sfeer van onveiligheid die om het studentencomplex hangt voor
een deel door de bewoners zelf wordt veroorzaakt. De meesten
hebben de hele dag hun gordijnen dicht – door bewoner Jamari
bestempeld als ‘containerautisme’ – en de eerder genoemde
branddeuren staan regelmatig lange tijd open. De Gooijer
ergert zich daarbij aan het continu rondslingerende zwerfvuil.
‘Kijk, dit ligt er dus altijd,’ zegt ze terwijl ze naar een stapel
kartonnen dozen bij de containers wijst. Het zijn allicht niet de
ergste overtredingen, maar bepaald mooier en minder groezelig wordt het containercomplex er niet op.

Machtspositie
Na het ernstige zedendelict eind vorige maand, het zoveelste
incident in een korte tijd, en de vuist die de containerbewoners
samen tegen de heersende criminaliteit willen maken, wordt de
situatie rond de Wenckebachweg steeds breder uitgelicht in de
media. En daarmee ook opgepikt door bijvoorbeeld politici. Zo
zegt D66-raadslid Ariëlla Verheul enorm geschrokken te zijn,
en wil ze prioriteit geven aan de veiligheid van de studenten.
Ze wil zich hard maken voor extra politiepatrouilles voor de

duur van de verbouwingen en
ze overweegt zelfs cameratoezicht, al noemt ze dat een
‘controversiële oplossing’.
Ook wil ze tijdens een raadsvergadering een onderzoek
naar campuscriminaliteit
voorstellen: ‘Het lijkt erop
dat campussen bovengemiddeld vaak het doelwit zijn van
criminaliteit. Op dit moment
weten we dat echter niet zeker, dus wordt het tijd dat we
dat, in samenwerking met de
wooncorporaties, uitzoeken.’
De rode draad in dit relaas
is de blijvende machtspositie van woningcorporaties.
Met het oog op het extreme
kamertekort in Amsterdam
moeten studenten vaak
genoegen nemen met minder.
Er zijn niet veel bevolkingsgroepen die bereid zijn om in
een slecht beveiligde container pal naast een gevangenis te wonen en daar ook tevreden mee zijn: zowel Jamari als De Gooijer
geven met oprechte overtuiging aan ondanks alles nog steeds
fijn te wonen op de campus, al moeten er natuurlijk dingen
gaan veranderen. Ondertussen zien ze uit naar een borrel met
medebewoners, een direct resultaat van de community building. ↙

CRIMINELEN
OP DE CAMPUS
Februari 2015 - de Spinozacampus in Amsterdam
Zuid-Oost wordt geteisterd door een reeks inbraken. Als absoluut dieptepunt wordt een student
met een vuurwapen bedreigd terwijl twee mannen
zijn kamer leeghalen. In de zomer van datzelfde
jaar wordt er op de containercampus in de Houthavens en het studentencomplex in de Spaarndammerbuurt meermaals ingebroken; studenten
die terugkomen van vakantie constateren dat hun
waardevolle bezittingen zijn verdwenen. Afgelopen
maand werd ook de Scienceparkcampus in Amsterdam-Oost getroffen door een serie inbraken, waar
een ondernemende student met een honkbalknuppel pas recentelijk een einde aan maakte. En nu dus
de Wenckebachweg: het meest recente voorbeeld
in een reeks van campuscriminaliteit.

ADVERTENT TIE

Where opinions get
challenged

UvA Masterweek
15-19 februari 2016
uva.nl/masterweek
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DE RIJKSBIJDRAGE
WORDT ONEERLIJK
VERDEELD
De manier waarop de UvA de
eerstegeldstroom verdeelt over
de faculteiten is funest voor de
onderwijskwaliteit, vindt Kyah Smaal.
illustratie Marc Kolle

geld om het onderwijs en onderzoek te financieren. Deze zak geld wordt ook wel de eerstegeldstroom genoemd. De UvA mag zelf bepalen hoe
dat geld verspreid wordt over de faculteiten. Het
allocatiemodel van de UvA beschrijft de factoren
die de verdeling bepalen. Het grootste deel van
het geld wordt verdeeld op basis van het aantal
behaalde diploma’s, het aantal behaalde studiepunten en het aantal ingeschreven eerstejaars.

Onderwijs is de dupe

T

wee weken geleden werd bekend dat de
Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) van de UvA flink
in de financiële problemen zit. Eerder kondigden
ook de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw)
en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) aan
een grote bezuinigingsslag te moeten maken. De
oorzaak van deze grote tekorten is een daling van
de studentenaantallen op de betreffende faculteiten.
Zo had de FMG in 2010 nog 9320 studenten, dit jaar
is dat aantal teruggelopen tot 7010. Ook op de FdR
en de FGw zijn de studentenaantallen met ruim 22
procent gedaald in de afgelopen vijf jaar.
De UvA krijgt vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een zak

De huidige bekostiging van faculteiten is dus in
grote mate afhankelijk van het aantal studenten en
dat leidt tot jaarlijkse schommelingen in de budgetten van faculteiten en financiële onzekerheid.
Faculteiten hebben financiële zekerheid nodig
om goed onderwijs te kunnen aanbieden. Het
allocatiemodel zou dit moeten faciliteren en niet
moeten tegenwerken.
Hoe de bezuinigingen en de financiële onzekerheid zorgen voor een vermindering van de
onderwijskwaliteit, werd duidelijk toen de FGw
vorig jaar haar reorganisatieplan ‘Profiel 2016’
presenteerde. De faculteit moet de komende
jaren ongeveer acht miljoen euro besparen en het
voorstel van het bestuur van de faculteit was om
alle bacheloropleidingen samen te voegen tot een
brede liberal arts bachelor. Die zou voor een groot
deel worden ingevuld met gemeenschappelijk on-
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derwijs, zodat er minder docenten nodig zouden
zijn. Dat zou ten koste gaan van verdieping: alle
talenopleidingen zouden worden samengevoegd
tot één brede studie, met als keuzerichting de
desbetreffende taal – als de specialisatie niet
überhaupt al zou verdwijnen. De eerste versie van
Profiel 2016 is na heftig protest gelukkig van de
baan, maar vooralsnog lijken onderwijsbezuinigingen en het afschaffen van vakken onontkoombaar. De bezuinigingen die het gevolg zijn van de
dalende studentenaantallen zijn dus funest voor
het onderwijs.
Ook de bezuinigingen op onderwijs vanuit de
overheid hebben invloed en daarmee verdeelt het
allocatiemodel eigenlijk armoede. De afgelopen
jaren is de rijksbijdrage aan het hoger onderwijs
flink afgenomen. Die daling is op de UvA met name
afgewenteld op het onderwijs, terwijl de vergoeding
voor onderzoek gelijk is gebleven. De ‘onderwijsrijke’ faculteiten zoals de FMG, de FdR en de FGw
zijn daar nu de dupe van, omdat zij meer dan andere
faculteiten afhankelijk zijn van het onderwijsgeld.

Meer studenten is geen oplossing
Door de bezuinigingen staat de eerstegeldstroom
steeds meer onder druk en dat heeft nog een
andere oorzaak.
Onderzoekers
moeten met elkaar
concurreren voor
de onderzoeksbeurzen van
bijvoorbeeld NWO
of de EU. De subsidies die worden
verstrekt dekken slechts een deel van de kosten van
een onderzoeksproject. Het andere deel moet de
universiteiten dus zelf bijleggen, oftewel ‘matchen’.
Dit aanvullende onderzoeksgeld wordt betaald
uit de eerstegeldstroom. De faculteiten die meer
subsidie binnenhalen worden dus extra beloond met
geld dat anders via de reguliere manier verdeeld had
kunnen worden. Juist faculteiten als de FGw en de
FdR maken relatief minder gebruik van matching
en worden dus extra benadeeld.
De FMG heeft in ieder geval al een oplossing bedacht: de faculteit gaat de komende jaren
2,4 miljoen euro investeren in promotiemiddelen
om meer studenten aan te trekken. Er wordt een

situatie gecreëerd waarin de kwaliteit van het onderwijs en het voortbestaan van studies en vakken
op een universiteit afhangen van een marketingstrategie. Er ontstaat een prikkel voor faculteiten om
vooral in te zetten op zo hoog mogelijke studentenaantallen in plaats
van kwalitatief
goed onderwijs.
Het is geen structurele oplossing
om onderwijsgeld
te besteden aan
reclame voor de
universiteit. Het
allocatiemodel van de UvA moet op de schop. Het
College van Bestuur heeft in het tienpuntenplan
beloofd om zich in te zetten voor het invoeren van
‘adequate bekostiging op basis van kwaliteit’. Ik verwacht dus dat het CvB op korte termijn het initiatief
neemt om met de academische gemeenschap een
nieuw allocatiemodel te ontwikkelen dat wel een
duurzame toekomst voor de UvA garandeert. ↙

Het allocatiemodel
van de UvA moet
op de schop

Kyah Smaal is student FNWI en bestuurslid van
Asva studentenunie.

Discussieer
mee op
Folia.nl/opinie
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‘GOD WIL
MENSEN
ZEGENEN
VIA MIJ’
tekst Willem van Ewijk
foto’s Daniël Rommens

Hij wil jongeren levenswijsheid leren en ze helpen op zoek te gaan naar hun diepste
verlangens. Want studentenpastor Maarten Vogelaar ziet veel stuurloze twintigers om
zich heen. Aan de UvA kreeg hij geen voet aan de grond, dus probeert hij die studenten
nu te bereiken via andere kanalen. ‘Ik praat alleen over God als mensen daar zelf
behoefte aan hebben.’
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Maarten Vogelaar WIL
TWINTIGERS AAN LEVENSWIJSHEID HELPEN
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T

ijdens het gesprek valt studentenpastor Maarten Vogelaar
stil, keert zijn gezicht richting
de boekenkast van het café en
denkt na. ‘Op de universiteit wordt
studenten geleerd dat een studie
een formule is die je gewoon moet
doorlopen. Als je je diploma hebt
ben je klaar en dan
ga je het maken,’
zegt de UvA-alumnus. En dan: ‘We
krijgen vaardigheden
aangeleerd, maar
leren niets over de
ziel daarachter.’ Die
ziel, dat is iets waar
de twintigers van nu
naar op zoek zijn,
althans, als je kijkt
naar de vele zingevingsinitiatieven die
in Amsterdam als paddenstoelen uit
de grond schieten.
De nieuwe zingevers, zoals Maarten Vogelaar, schuwen de grote
woorden niet. Neem het filosofisch
platform School of Life, volgens de
website ‘de plaats waar je even stil
kunt staan om gericht na te denken
over de fundamentele vragen van
het leven’. Of de Bildung Academie
– verbonden aan de UvA – waar
Vogelaar zijn diensten eveneens
aanbiedt. Initiatiefneemster van de
Academie en UvA-student Kirsten
Kalkman schreef onlangs in Folia:
‘Zolang de gevestigde onderwijsinstellingen er zelf niet in slagen
zich te vernieuwen, kunnen ze hun
studenten niet voorbereiden op
de door vernieuwing getekende
postmoderne wereld.’ En dan is er
nog De Kwekerij, opgericht door
Vogelaar zelf, die door middel van
cursussen in de Rode Hoed een plek
wil zijn voor twintigers ‘om samen
levenswijsheid te ontdekken en in
praktijk te brengen’.
Voor sommigen is het een open-

baring. Voor anderen vaag geneuzel. Waar gaat dit allemaal over?
Toen Vogelaar zich na lang over en
weer mailen spontaan op de redactievloer meldde en zei dat het toch
echt tijd was voor een interview,
besloten we hem die vraag maar
eens voor te leggen. Hij nam ons

‘De rector zei: We
hebben niet zoveel
met religie, nooit
gehad ook’
mee naar De Engelbewaarder, het
café waar hij na colleges urenlang
zat om met studiegenoten over de
zin van de studie te spreken. En over
de zin van het leven, want volgens
Vogelaar is dat hetzelfde: ‘Volgens
mij hoort kennis geïntegreerd te
zijn in het mens-zijn.’ Het wordt er
niet concreter op. Toch is het een
boodschap die aanslaat. Als cursusleider – ‘kweker’ – bij De Kwekerij
leert Vogelaar tientallen twintigers
om te gaan met keuzestress en
prestatiedruk en helpt hij ze na te
denken over te maken keuzes, zoals
die tussen vrijheid en commitment
in liefdesrelaties.

Waarom denk jij, zelf twintiger, de
antwoorden te hebben?
‘Ik vertel echt niet hoe ik denk
dat het zit: ik wil jongeren helpen
om zelf op zoek te gaan naar hun
diepste verlangens. Bij De Kwekerij
wil ik een plek creëren waar je van
elkaar kunt leren en ervaringen kunt
delen. Zelf ben ik ook maar geleidelijk wakker geworden.’ Vorig jaar

beschreef hij nog in een blog hoe
hij, nadat hem bij zijn afstuderen
gouden bergen waren beloofd, op de
bank terechtkwam om wekenlang,
maandenlang, alleen maar series te
kijken. ‘Ik kon de afleveringen van
Dr. Phill, Tell Sell en Mega Mindy wel
dromen.’ Maar Vogelaar vond een
missie, en in het werk van
studentenpastor ontdekte
hij zijn ‘roeping’. Ook zei hij
te hopen ‘een religieus verlangen wakker te kussen’.
Is het een verkapte manier
om jongeren te bekeren?
Toen hij tien jaar geleden
uit het gereformeerde
Kampen naar Amsterdam verhuisde droeg hij
een armbandje met een
kruisje eraan. ‘Ik wilde
mensen uitlokken,’ zegt
Vogelaar. ‘Ik dacht: ik ben het enige
SGP-fossiel hier en ik wilde kijken
hoe mensen daarop reageerden. Ik
dacht dat medestudenten me erover
zouden bevragen en dat ik er dan
een halfuur over kon lullen. Maar dat
viel wel een beetje tegen: mensen
waren helemaal niet zo nieuwsgierig naar mij. Ik besloot om meer te
luisteren, en vragen te stellen: “Wat
beweegt je?”’

Is dat niet een trucje om toch over
God te kunnen praten?
‘Af en toe wil ik dat wel doen ja. Als
ik diep in mijn hart kijk heb ik wel
de overtuiging dat het contact met
God echt een verrijking zal zijn voor
je leven. Maar gelovigen hebben het
probleem dat ze heel zendend zijn.
Daardoor voelen veel mensen zich
niet gehoord.’ Zijn werk als cursusleider bij De Kwekerij heeft dan ook
aanzienlijk meer succes dan zijn werk
als studentenpastor. ‘Een paar jaar
geleden heb ik geprobeerd aan de
UvA als studentenpastor een kamertje te krijgen. Maar rector Dymph
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van den Boom zei: “Wij hebben niet
zoveel met religie, nooit gehad ook.”
En: “Wat doe jij eigenlijk op onze
universiteit. Wat doe je met mijn studenten?”’

Een goede vraag, want wat voegt
jouw werk als kweker en pastor
eigenlijk toe aan een
universiteit?
‘Universiteiten zijn alleen
maar bezig de rat race
die twintigers belemmert in hun ontplooiing en bloei verder te
versterken. Daar maak
ik me echt boos over:
ik zie veel twintigers
stuurloos werken en
leven. Waarom studeer ik, waarom doe ik
wat ik doe? Studenten
beginnen vaak pas aan het einde van
hun studie over dit soort vragen na
te denken. Maar ik denk dat het veel
eerder moet gebeuren.’

schappij hem onder druk zette om
te slagen. Hij vroeg zich af: waarom doe ik dit? Of een andere jongen die vertelde dat hij altijd wanneer het over serieuze onderwerpen
ging het gesprek overschreeuwde
en flauwe grappen maakte. Die
zei: dat wil ik niet meer. Ik ben nu

mag het delen”. We vragen cursisten
bijvoorbeeld om na te denken over
de vraag “waarom ben ik single?”
Daar mogen ze dan een week over
nadenken. Een meisje vertelde laatst
dat ze jongens afschrikt door haar
koelheid. “Maar van binnen ben ik
hartstikke onzeker,” zei ze. Dat meisje zag in dat ze moest
communiceren dat ze
kwetsbaar was, dat ze
met dingen worstelt.
Anders konden jongens
niet dichtbij komen. Er
zijn veel documentaires
gemaakt over twintigers
en er zijn veel artikelen
over geschreven. En wat
me daarin raakt is dat
er geen oplossing wordt
geboden, behalve: deal
with it, veel geluk ermee. Je moet het zelf doen. Ga beter
leren plannen. Dan denk ik: waarom
pikken we dit, waarom ontwikkelen we geen nieuwe perspectieven?
We hebben nieuwe waarden nodig,
perspectieven die je kunnen helpen je
leven te ontwikkelen.’

‘De hang naar
erkenning en succes
botst soms met je
persoonlijke idealen’

Is het anders te laat?
‘Ja, anders heb je heel veel verloren
jaren. Nu ben je volwassen aan het
worden. Wie helpt ons daarbij? Wat
zijn de plekken waar we mogen
bedenken wat ons nou echt motiveert? Ik heb het gevoel dat heel veel
twintigers eigenlijk slapen. Terwijl het
heel belangrijk is om te bepalen in
welke richting je leven gaat.’

Hoe belangrijk is dat dan? Zouden
mensen andere studiekeuzes of
beroepskeuzes maken als ze daar
eerder over hadden nagedacht?
Vogelaar is lang stil. ‘Dat is een
goede vraag,’ zegt hij. ‘Laat ik een
voorbeeld geven. Voor De Kwekerij
geef ik de masterclass “Quarterlife”, die gaat over keuzestress en
prestatiedruk. Daar was een jongen
die bij KLM werkt. Na de eerste
avond zag hij al in hoe de maat-

27 en ik voer geen fuck uit. En een
jongen die ik persoonlijk coach is
op het oog een van de succesvolste
studenten van de UvA. Maar hij
worstelt met discipline omdat hij
altijd door blijft rennen. Hij gaat
allerlei borrels af, heeft een heel
groot netwerk, hij zit veel op social
media en komt zelf ook vaak in de
media. Daardoor heeft hij het idee
dat hij ertoe doet. Maar als ik hem
vraag wat hij nu echt wil zegt hij:
“gewoon mijn studie goed doen”.
En daar wordt hij dus continu
van afgeleid omdat hij niet kan
omgaan met alle prikkels. De hang
naar erkenning en succes botst
soms met je persoonlijke idealen.’

Maar kun je het leven van een
twintiger dan ook echt veranderen?
‘Bewustzijn is de eerste stap. Bij De
Kwekerij bieden we een plek van
vertraging, waar je jezelf kunt zijn,
waar je niet het masker hoeft op te
houden. Dat je zodra je binnenkomt
denkt, “he, ik mag hier zijn. Ik mag
vertellen waar ik bang voor ben, ik

Welke perspectieven?
‘Al haal je het uit het zenboeddhisme, of weet ik veel wat, daar kunnen
we het over hebben.’ En dan: ‘Ik heb
dus God hè?’ Vogelaar lacht een
beetje beschaamd. ‘Ja ik geloof wel
dat God en kerk heel wezenlijk zijn.
God geeft je liefde. Dus “ik ben” niet
omdat ik presteer of omdat andere
mensen mij prijzen, of “ik ben” niet
wat ik bezit: ik ben omdat ik geliefd
ben.’ Vogelaar geeft bij De Kwekerij
een masterclass over de liefde, met
de titel ‘Masterclass over serieuze
relaties’. Ook op dit punt lijkt Vogelaar te putten uit de zoektocht in zijn
eigen studententijd.

Was je een flirt?
‘Nee, dat vond ik toch wel ingewik-
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keld: hoe doe je dat als je gelovig
bent, hoe ga je dan om met vrouwen? Ik hield me in. Ik had leuke
gesprekken, meisjes vonden me
wel leuk, maar het werd niet meer
dan dat. Het eerste jaar had ik de
overtuiging dat ik ook niet per se een
vriendinnetje hoefde, want als God
voor mij zo belangrijk is, dan moet
ik ook zonder vriendinnetje gelukkig
kunnen zijn, dacht ik.’

verhalen gehoord over het studentenleven. Ik houd ook van avontuur
en ging op kamers om mijn vleugels
uit te slaan. Het eerste jaar dronk
ik lekker biertjes en lulde ik tot diep
in de nacht. Een vriend van me had
een boot en daarmee gingen we op
de grachten varen, sigaren rokend. Ik
genoot met volle teugen.’

Waarom ben je het dan toch over
God en zingeving gaan hebben?

Een monnikengedachte.
‘Ja, ik heb weleens gedacht zal ik
mijn leven lang alleen blijven? In de
loop van de jaren werd ik dan wel
verliefd, maar dan ging het niet
goed. Er waren wel meisjes op mij
verliefd, maar die vond ik niet sprankelend genoeg. En die wilde ik niet
kwetsen door met andere meisjes te
daten. Dat speelde ook mee.’

Jij zocht naar sprankelende
meisjes?
‘Wat ik in Amsterdam zo leuk vind
is dat de vrouwen er heel zelfverzekerd zijn. Dat is puur genieten. Maar
ik was in die tijd veel te enthousiast. Dan zei ik al snel tegen zo’n
meisje dat ik gek op haar was, en dat
mijn hart sneller klopte. Zij had dan
nog niet eens de kans gehad om aan
me te wennen. Ik bewonderde ze, die
vrouwen, en ze waren tegelijkertijd
onbereikbaar voor me.’

Heb je nu wel een vriendin?
‘Ik ben getrouwd. Toen ik mijn vrouw
ontmoette zei ze: jij bent toch niet
weer zo’n zendeling? Ze kwam uit
een gelovig milieu en had de kerk
vijf jaar gemeden. Ik heb haar
ervan overtuigd dat ik anders was.
Ik genoot er juist van om nieuwe
mensen te leren kennen, mijn wereld
te vergroten. Ik ben weggegaan uit
Kampen omdat ik dacht: dit is me
te veilig. Ik was de jongste van zeven
kinderen en ik had al zoveel mooie

MAARTEN
VOGEL AAR
1987 Geboren te Kampen
2005-2009 Bachelor
politicologie, VU
2007-2008 en 2009-2010
Voorzitter gereformeerde
studentenvereniging C.S.F.R.
2009-2010 Master politieke
theorie en gedrag, UvA
2010-2012 Master filosofie, UvA
2013-2014 Deelnemer BKB
Academie
2014 Studentenpastor
vanuit vier Amsterdamse
kerken en evangelische
studentenorganisatie Ifes
2015 Initiatiefnemer en
cursusleider bij De Kwekerij (in
samenwerking met De Rode
Hoed)
Maarten Vogelaar heeft een
blog: www.strangelyathome.nl

‘Ik zie een moreel vacuüm in onze
samenleving, en die zie ik ook in het
onderwijs: je kunt een asshole zijn
en tegelijkertijd voor moraalfilosofie een negeneneenhalf scoren. En
dat klopt volgens mij niet. Je moet
iets met die kennis doen. Ik heb
het trouwens nauwelijks over God
en geloof. Dat is bewust, omdat
ik ervan overtuigd ben dat God en
geloof concepten zijn die voor veel
mensen echt van een andere planeet komen. Ik vertel er alleen over
als mensen daar zelf behoefte aan
hebben. En bij De Kwekerij zeg ik
bijvoorbeeld niet dat ik een missie
heb. We bieden een plek waar je
kunt nadenken: wie ben ik; waar
kom ik vandaan; wat wil ik met mijn
leven; waar krijg ik energie van?’

Maar is je werk als studentenpastor, of voor De Kwekerij, wel
compleet zonder God?
‘Voor mij persoonlijk niet, maar
voor mijn collega’s bij De Kwekerij
wel. Laat ik het zo zeggen: God is
belangrijk omdat veel studenten juist
nu denken: “De wereld is de wereld
en die moeten we accepteren, die
kun je niet veranderen”. En dan denk
ik: hoezo niet? Je kunt de wereld
wel veranderen. Maar daar heb ik
een God bij nodig. Anders heb ik de
kracht niet. Ik geloof dat God ook
betrokken is. Dat God door mij heen
andere mensen wil zegenen en dat ze
daardoor tot bloei zullen komen.’ ↙

INGEZONDEN MEDEDELING

MELDPUNT ONVEILIG WONEN
“Vaak genoeg word ik rondom mijn woning
aangesproken en lastig gevallen. Eén keer
probeerden ze me ook echt aan te randen.”
“Op een avond liep er een vreemde man rond
mijn huis en stond hij de hele tijd bij mij naar
binnen te gluren. Ik heb de politie ingelicht,
maar die konden niets voor me doen.”

“Er wordt geregeld ingebroken bij mij en
medestudenten. Ze forceren je sloten en er
is bij iemand zelfs gebruik gemaakt van een
gaspistool! DUWO doet er niets aan.”

“Ik heb überhaupt nog nooit gezien dat iemand
iets aan het onderhoud van mijn studentencomplex deed… Ja, het gras werd wel eens
gemaaid.”
“Iemand heeft een keer mijn beeldscherm proberen te jatten, terwijl ik lag te slapen.”

“Negen van de tien keer is de voordeur van mijn
complex kapot. Nu ook al drie weken. De Key is
nog steeds niet langsgekomen.”

“Op een avond opende ik de deur van het studentencomplex, en liep er een man met me
mee. Eenmaal binnen overviel hij me van mijn
spullen. Ik durfde niets te doen…”
...

VOEL JIJ JE OOK ONVEILIG IN JE STUDENTENWONING? LAAT
HET ONS WETEN VIA WWW.MELDPUNTONVEILIGWONEN.NL
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Objectief
Pretpark
tekst Willem van Ewijk
foto Daniël Rommens

Daar stonden ze dan, in de Kromhouthal in Amsterdam-Noord. Een
week lang trokken studenten van
de HvA-faculteit Digitale Media &
Creatieve Industrie door de wijken
om oplossingen te bedenken voor
de drukte in de stad. Hoe konden
ze ervoor zorgen dat toeristen ook
andere wijken van de stad gingen
bezoeken? ‘Amsterdam als pretpark’,
dat was het thema van het jaarlijks
terugkerende opleidingsevenement
Students in Motion. In de Kromhouthal mochten ze dan eindelijk
hun ideeën presenteren. Een groepje
bedacht een ‘chit chat route’ door de
Spaarndammerbuurt: door middel
van praatpalen kunnen toeristen
verhalen horen over de geschiedenis
van de buurt, de architectuur en het
dagelijks leven. ‘De palen werken op
zonne-energie en je kunt er ook je
telefoon aan opladen!’ ↙
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26
tekst Henk Strikkers en Fabienne Meijer

Dossier

foto’s Fabienne Meijer

NEEMT DE UVA AFSCHEID VAN BLACKBOARD?

‘ECHT PRAKTISCH
IS HET NIET,
MAAR HET IS ZO
VERTROUWD’
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‘Niet gebruiksvriendelijk’, ‘ouderwets’ en
‘werkdrukverhogend’. De klachten over
Blackboard zijn al jaren niet van de lucht, maar
binnenkort behoren ze wellicht tot het verleden.
De UvA gaat haar digitale leeromgeving opnieuw
aanbesteden en het is goed mogelijk dat de UvA
na achttien jaar afscheid neemt van het systeem
dat al sinds de jaren negentig wordt gebruikt.

‘D

e voordelen van Blackboard?
Nou, het is stabiel.’ Veel
meer dan dat weet Richard
van der Wurff na lang nadenken niet op
te lepelen. Hij vervolgt: ‘De functionaliteit is beperkt, het is weinig gebruiksvriendelijk en in een sector waarin de
werkdruk hoog is, is het niet bepaald
behulpzaam.’ Van der Wurff, lange tijd
docent communicatiewetenschap en
sinds 1 oktober
onderwijsdirecteur van de bacheloropleidingen
Social Sciences,
weet inmiddels
alles van digitale
leeromgevingen.
Sinds februari
2015 geeft hij
leiding aan een
werkgroep die bezig is het eisenpakket
op te stellen voor een opvolger van
Blackboard.
De kritiek op Blackboard is de laatste
jaren niet mals, zo bleek ook uit een
grootschalige enquête van de afdeling
ICT Services. Van der Wurff vat samen:
‘Studenten en docenten zien het als een

noodzakelijk kwaad. De basisfuncties
doen het goed, maar daar blijft het bij.
Als studenten en docenten meer willen,
zoeken ze hun toevlucht elders. Voor het
corrigeren van bestanden en het controleren op plagiaat gebruiken docenten
Turnitin, voor het delen van bestanden
gebruiken ze Evernote of Dropbox en
voor overleg met studenten maken ze
Facebookgroepen aan.’
Daar kan spoedig verandering
in komen, omdat
de overeenkomst
tussen Blackboard
en de universiteit
afloopt. Volgens
Europese regels
moet de UvA haar
leeromgeving
aanbesteden
en dus moet de UvA opnieuw kiezen
tussen verschillende leeromgevingen.
In de praktijk zal Blackboard nog enige
tijd draaien, omdat het nog wel even
zal duren voordat het nieuwe systeem
daadwerkelijk in gebruik genomen kan
worden. Van der Wurff: ‘We verwachten
na de zomer van 2016 te beslissen welke

‘Studenten en
docenten zien
het als een
noodzakelijk
kwaad’

Scott Eykelenkamp (21)
bachelor geschiedenis

‘Blackboard is kut, maar ook
wel weer oké. Inmiddels ben
ik eraan gewend, al heeft
dat me bijna drie jaar gekost.
Het is een lelijke site, maar
op zich hoeft zoiets ook niet
mooi te zijn. SIS is erger in gebruiksongemak, dat systeem
snap ik echt totaal niet. Wel
is Blackboard enorm onduidelijk en chaotisch. Van een
heleboel dingen is niet duidelijk waar ze staan, waardoor
je elke keer minutenlang
bezig bent met zoeken voor je
gevonden hebt wat je nodig
hebt. Als er inderdaad een
nieuw systeem komt, zou wat
meer overzicht wel prettig
zijn. Verder mag het best op
Blackboard lijken; in principe
doet het altijd wat het moet
doen.’

digitale leeromgeving we willen hebben,
en kunnen dan per 1 september 2017 het
nieuwe systeem implementeren. Of we
dat in een keer doen of gefaseerd, is iets
wat we nog moeten uitzoeken.’

De gebruikers aan zet

Marlieke Ruiter (21)
en Mieke Jansen (23)

bachelor Europese Studies
Marlieke: ‘Voor mijn gevoel had
ik meer uit Blackboard kunnen
halen dan ik nu heb gedaan.
Het systeem is handig, er zitten
veel functies in, maar volgens
mij zitten er wel vijfduizend
verschillende opties op Blackboard waar niemand ooit naar
gekeken heeft. De site is vaag,
wat bijvoorbeeld inschrijven voor
vakken heel onduidelijk maakt.
Niets werkt automatisch, je
moet overal zelf achteraan
gaan.’
Mieke: ‘Een nieuw systeem zou
eigenlijk alles in één moeten
hebben, zodat zowel SIS als CAS
op dezelfde plek zitten en je niet
alles door elkaar hoeft te gebruiken. We zijn eigenlijk ook wel een
beetje gehecht aan Blackboard.
Het is net als het P.C. Hoofthuis:
echt praktisch is het niet, maar
het is zo vertrouwd.’

Om te bepalen op welk systeem men
wil overstappen is er sinds begin 2015
een werkgroep Toekomst Elektronische Leeromgeving (TEL) actief.
Daarin zitten docenten en medewerkers van alle faculteiten van de UvA,
twee medewerkers van ICT Services en
een lid van de Centrale Studentenraad.
De bedoeling is dat die werkgroep
in april een eisenpakket op tafel legt
waar de toekomstige elektronische
leeromgeving aan moet voldoen.
‘Dat is uniek,’ zegt Van der Wurff.
‘Voorheen nam ICT Services steeds de
beslissing of de UvA verder zou gaan
met Blackboard. Nu zijn voor het eerst
studenten en docenten, die het iedere
dag gebruiken, aan zet.’
Een jaar aan voorbereidingen klinkt
lang, maar er komt heel wat kijken bij de
keuze van een elektronische leeromgeving. Moeten het Student Informatie

Systeem (SIS), de studentenadministratie, het zaalreserveringssysteem of
de roostersoftware bijvoorbeeld worden
geïntegreerd in de leeromgeving? De
werkgroep besloot van niet. ‘Maar het
moet wel veel beter op elkaar aansluiten,’
zegt Van der Wurff. ‘Er is nu bijvoorbeeld geen handige manier om cijfers
bekend te maken. Sommige docenten
werken met het Blackboard grade center,
anderen houden een Excelbestand bij en
plaatsen het dan als pdf op Blackboard.
In beide gevallen moeten de cijfers
daarna apart naar de onderwijsadministratie worden gestuurd, die ze vervolgens handmatig invoert in SIS. Dat is
veel extra werk. Dat heeft dan weer tot
gevolg dat het veel langer duurt voordat
studenten hun cijfer krijgen.’
Nog lastiger voor de werkgroep is
de constante stroom aan nieuwe trends.
‘Gamification, blended learning, massive
open online courses, individualisering
van het onderwijs, de constante groei
en daling van verschillende sociale
media,’ somt Van der Wurff op. ‘Het is
heel lastig om te bepalen wat hypes zijn
die over een jaar of drie voorbij zijn en
wat langdurige trends zijn waar we in

DE VU EN DE HVA
Een digitale leeromgeving voor de UvA moet niet alleen goed werken voor
de UvA, maar ook voor de VU en mogelijk de HvA. Door de intensieve
samenwerking tussen UvA en VU op de bètafaculteit en op het gebied van
de geesteswetenschappen moeten de digitale leeromgevingen van beide
instellingen op zijn minst compatibel zijn. Van der Wurff: ‘Op dit moment
houden we elkaar vooral op de hoogte van de vorderingen. Onze eisenpakketten lijken heel erg op elkaar, dus waarschijnlijk stevenen we af op een
gezamenlijke aanbesteding voor zowel UvA en VU. De beslissing daarover
nemen we naar verwachting in april. Mocht dan blijken dat we toch iets
anders willen, dan gaat het niet door: het eisenpakket is leidend.’
Dat geldt ook voor een eventuele gezamenlijke aanbesteding met de HvA.
‘De HvA is veel minder ver in het proces,’ zegt Van der Wurff. ‘Het lijkt erop
dat zij nog niet klaar zullen zijn met hun eisenpakket op het moment dat
wij de aanbestedingsprocedure zullen starten.’
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de leeromgeving aandacht aan moeten geven.’

Flexibele schil
De werkgroep wil daarom kiezen voor
een systeem met een stevige, stabiele
kern en een flexibele schil van geavanceerde tools. ‘Dat staat boven aan ons
wensenlijstje,’ vertelt Van der Wurff.
‘Blackboard is op dit moment heel

gesloten, we willen een veel flexibeler
systeem. Dat betekent dat wanneer een
docent graag Turnitin wil gebruiken om
essays na te kijken, er een Turnitin-plugin in de elektronische leeromgeving
moet zitten. En dat betekent ook dat
wanneer er over drie jaar een veel betere
optie is dan Turnitin, we Turnitin moeten kunnen afkoppelen om een nieuwe
plugin te koppelen aan de leeromgeving.’

VIER KANDIDATEN
Vier bedrijven hebben tijdens de marktverkenning aangegeven waarschijnlijk te willen meedingen naar de opdracht tijdens de openbare
aanbesteding.

Blackboard
Blackboard is jarenlang wereldwijd marktleider geweest op het gebied
van elektronische leeromgevingen voor hoger onderwijs. In 2006, negen
jaar na de oprichting van het bedrijf, had Blackboard een marktaandeel van negentig procent. De laatste jaren stappen echter steeds meer
universiteiten en hogescholen over op alternatieven, omdat Blackboard
weigert zijn systeem aan te passen op niet-Angelsaksische onderwijsstelsels en relatief duur is.

Instructure (Canvas)
De elektronische leeromgeving Canvas wordt gemaakt door het Amerikaanse bedrijf Instructure. Een groot verschil tussen Blackboard en Canvas is dat Canvas gebruikmaakt van een zogenaamd Open API. Dat houdt
in dat derden zelf toegang hebben tot de programmatuur en data van het
systeem. Daarmee kan in beginsel iedereen zelf plugins maken die werken
in Canvas. Bij Blackboard kan alleen Blackboard zelf dat.

Brightspace (Desire2Learn)
Het Canadese Brightspace is de maker van Desire2Learn dat prat gaat
op zijn mogelijkheden voor online en blended learning en een individualistische benadering van onderwijs. Bovendien heeft Desire2Learn een
uitgebreide learning analytics-tool die automatisch de vorderingen van
studenten bijhoudt.

Taal&Digitaal
Taal&Digitaal is een klein techbedrijf in het Friese dorp Buitenpost dat
eerder onder meer een communicatiesysteem voor basisscholen en een
website voor de vakbond CNV bouwde. In zijn portfolio heeft het op dit
moment nog geen software voor hoger onderwijs.

Wilbert Nieuwenhuizen
docent belastingrecht

‘Ik ben gewend aan Blackboard, maar daar is alles
mee gezegd. Het systeem is
een drama. Een voorbeeld:
het vinden van een scriptie
van een student is een grote
zoektocht door alle hoekjes
en gaatjes. Nee, Blackboard
is niet bepaald gebruiksvriendelijk. Je hebt als docent
geen idee wat voor studenten
in je colleges zitten of welke
roosters ze hebben, want dat
is allemaal niet geïntegreerd.
En ik mis een optie om direct
contact met studenten te
hebben via het systeem. Dat
zou een belangrijk verbeterpunt zijn voor een nieuwe
leeromgeving. Eenvoudig
informatie uitwisselen en niet
honderd tabbladen moeten openklikken om iets te
vinden, dat zou een uitkomst
zijn.’

Dat vraagt een totaal andere benadering
van service en onderhoud dan de UvA
nu gewend is. Op dit moment worden
er alleen bugs gerepareerd en vindt er
af en toe ‘groot onderhoud’ plaats. In
de nieuwe situatie zal de aanbieder veel
actiever moeten
zijn. ‘We willen
een aanbieder die
meedenkt,’ zegt
Van der Wurff.
‘En niet één die
alleen eens in de
zoveel tijd een
beveiligingsupdate uitvoert.’
Dat is echter
niet het enige wat op het wensenlijstje
van de werkgroep staat. Zo moet de
elektronische leeromgeving volledig
responsive zijn en dus – in tegenstelling
tot Blackboard – ook moeiteloos werken
op smartphones en tablets. Ook moet
er meer uniformiteit zijn in hoe het
systeem eruit ziet en wordt gebruikt.
‘Studenten moeten bijvoorbeeld weten
waar ze hun cijfers kunnen vinden,’ legt
Van der Wurff uit. ‘Nu is er soms een
apart kopje met resultaten, soms staan
de cijfers bij “Opdrachten” en soms
staan ze weer heel ergens anders. Dat is

onhandig: we willen een systeem met
een uniforme lay-out voor studenten, dat
tegelijkertijd docenten vrijheid geeft om
de leeromgeving op hun eigen manier
te gebruiken.’
Ten slotte moet ook de gebruiksvriendelijkheid
verhoogd worden.
‘Als ik nu tien
pdf-bestanden wil
uploaden, moet ik
dat één voor één
doen,’ benoemt
Van der Wurff een
van zijn grootste
frustraties. ‘Dat
is niet bepaald
goed voor mijn humeur. Ik wil er
gewoon tien tegelijk kunnen uploaden.’
Dergelijke veranderingen klinken volgens hem echter gemakkelijker dan ze
daadwerkelijk zijn. ‘Het systeem moet
enerzijds begrijpelijk zijn voor docenten
zonder veel computerkennis die er voor
het eerst mee in aanraking komen en
anderzijds moet het fijn werken voor
informatica-promovendi. Dat is nogal
een uitdaging. Hoewel we streven naar
een perfect systeem, is het een illusie
dat iedereen vanaf het begin tevreden
zal zijn.’ ↙

‘Het is niet
bepaald goed voor
mijn humeur’

Christine Yan (19)

bachelor media en cultuur
‘Dit is mijn eerste studiejaar,
dus ik heb er heel lang over
moeten doen om Blackboard
te leren begrijpen. Eigenlijk
begint dat begrijpen elk vak
weer opnieuw: het is allemaal
zo verwarrend en onoverzichtelijk. Inmiddels ben ik het
wel gewend, maar de verwarring blijft. In de blokken op
de homepage zie je veel meer
informatie dan je nodig hebt,
er zit totaal geen overzicht
in. Een nieuw systeem hoeft
van mij niet per se mooier,
maar moet wel gemakkelijker in gebruik zijn. Cijfers
snel terugvinden is nu nog
een gedoe: vaak staat het bij
Grades, maar niet altijd, en
dan ben je weer een half uur
bezig voor je het gevonden
hebt. Het is allemaal helemaal niet logisch.’

PROEFTUINEN
De komende weken kunnen alle UvA-studenten en docenten zelf twee
nieuwe elektronische leeromgevingen (Canvas en Desire2Learn) testen
tijdens zogenaamde ‘proeftuinen’. De nieuwe versie van Blackboard,
waarmee het bedrijf wil deelnemen aan de aanbesteding, kan niet getest
worden, omdat die nog niet af is. Ook het product van Taal&Digitaal
is nog niet gereed om te kunnen uitproberen. Deelnemers kunnen zelf
kiezen voor een opdracht die ze willen uitvoeren, bijvoorbeeld het inleveren van een essay, het uploaden van bestanden of het aanmaken van
een projectgroep waarbinnen bestanden kunnen worden gedeeld.
Voor data en tijden zie http://bit.ly/proeftuinen

ADVERTENTIE

FLOOR AGENDA

DEBAT- EN ACTIVITEITENCENTRUM | KOHNSTAMMHUIS, WIBAUTSTRAAT 2-4 | WWW.HVA.NL/FLOOR
UITGESTELD: COLLEGECAFÉ MET GEORGE VAN HAL:
ROBOTS, ALIENS EN POPCORN
Het CollegeCafé met wetenschapsjournalist George van Hal op
11/2 is uitgesteld. De nieuwe datum is nog niet bekend, maar je
kunt je wel alvast aanmelden via www.hva.nl/floor. Van Hal
vertelt naar aanleiding van zijn laatste boek dat film en wetenschap een perfecte combinatie zijn. Hoe onderzoek en amusement elkaar inspireren. Met filmfragmenten, Q&A en borrel.
COLLEGECAFÉ MIND YOUR SEX
16 februari, 17.00-18.30 uur, tribune Kohnstammhuis

Hoe ga je als (aankomend) professional om met seksuele
diversiteit? De opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming
organiseert deze middag met o.a. Hanneke Felten (Movisie),
Ahmed Marcouch (lid Tweede Kamer) en gespreksleider Kirsten
van den Hul. Nog steeds zijn er mensen die ervaren dat ze niet
zichzelf kunnen zijn. We worden dagelijks geconfronteerd met
eenzijdige projecties over seksualiteit (zoals in de media en in

schoolboeken). Maar wat weten we eigenlijk over homoseksuele
mannen en vrouwen, biseksuelen en transgenders en hoe gaan
we om met verschillen in seksualiteit en gender?
SUPER TUESDAY
1 maart, 16.30-18.00 uur, tribune Kohnstammhuis

1 maart is Super Tuesday. Deze dag kiezen de Democratische
en Republikeinse partijen in de V.S. een presidentskandidaat. Dit
is altijd de belangrijkste dag van de voorverkiezingen in de V.S.
Gesprekspanel en Q&A met experts over de oh zo spannende
Amerikaanse verkiezingen!
HVA POËZIEFESTIVAL 2016
9 maart, 19.00-21.30, Kohnstammzaal

Een avond vol gedichten, van slam tot sonnet en van rap tot
rijm. En alles wat daar tussen zit. Met optredens van onder meer
Ingmar Heytze, Ted van Lieshout en winnaar NK Poetry Slam
Carmien Michels.

SAVE THE DATE:
Woensdag 17 maart Hva Carrière Event 2016 - Maak werk van je toekomst! Tips & tricks voor de
juiste loopbaan, met workshops, activiteiten, werkgevers en special guests Humberto Tan,
Tanja Jadnanansing en comedian Roel Meijvis.

KOM OOK EN MELD JE AAN VIA HVA.NL/FLOOR

MEET & SHARE | DEBAT | CULTUUR
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WEG
MET DIE
GIFBAK
Hij is vies, lawaaierig en hij stinkt.
De scooter is in Amsterdam al jaren
onderwerp van discussie. En nu
lijkt het erop dat het ding voorgoed
wordt verbannen uit de stad. Tot
grote vreugde van sommigen, en felle
woede van anderen. Er gaan stemmen
op voor een ontmoedigingsbeleid aan
UvA en HvA.
tekst Nina Schuyffel
foto’s Daniël Rommens
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66-wethouder duurzaamheid
Abdeluheb Choho kondigde
begin dit jaar aan dat bromen snorfietsen die vóór 2011 zijn
gebouwd over twee jaar niet meer in
het straatbeeld te zien mogen zijn.
Het zou gaan om zo’n dertigduizend
scooters, meer dan de helft van het
aantal dat nu rondrijdt. HvA-docent
Jan Drost vindt het hoog tijd worden.
Hij ergert zich kapot aan al die
‘rondrijdende kankerbakken’. Volgens
onderzoekers van het Zwitserse Paul
Scherrer Instituut staat de uitstoot
van sommige scooters gelijk aan
die van twintig tot tweeduizend
bestelbusjes. Al wachtend voor het
stoplicht ademen fietsers soms nietsvermoedend grote hoeveelheden
fijnstof en benzeen in – beide kankerverwekkende stoffen die bovendien
slecht zijn voor het milieu. ‘Hoe is het
mogelijk dat iets wat zo schadelijk is,
überhaupt nog bestaat?’ vraagt de
liefdesfilosoof zich af.

Schroothoop
De plannen van Choho vallen onder
de ‘milieuzone’ waar de gemeente
aan werkt om vervuilende voertuigen te weren. Drost, die eerder
over scooters schreef in Filosofie
Magazine, vindt het allemaal maar
lang duren. Hij wil dat alle snor- en
bromfietsen per direct naar de
schroothoop verdwijnen, te beginnen
met die van studenten van de UvA en
de HvA. ‘Ik vind het een paradox om
dagelijks aan de toekomst te werken
en tegelijkertijd op een gifbak naar
college te rijden. Het lijkt me mooi
als het College van Bestuur op 14 februari, Valentijnsdag, besluit om alle
scooters te verbieden. Uit liefde voor
elkaar. Studenten komen voortaan
maar lopend, op de fiets of met het
openbaar vervoer.’
Een radicaal idee? Misschien. Maar
Jan Drost is serieus. En hij is niet de
enige die zich opwindt over scooters
in de stad. Ook HvA-lector Walther
Ploos van Amstel schrikt zich telkens

rot als hij weer eens luid toeterend
wordt gepasseerd. ‘Nog los van de
gezondheidsrisico’s zijn scooters ook
op andere manieren levensgevaarlijk,’ zegt hij. Uit onderzoek van de
Fietsersbond blijkt dat 96 procent van
de scooters te hard rijdt. ‘Soms komen
ze met hoge snelheid op een kruising
af, alsof voetpaden en verkeersregels
niet bestaan.’

Onwetendheid
In 2014 waren er 54.000 brom- en
snorfietsen in het bezit van de Amsterdammers. Vooral de snorfiets is

Ruim de
helft van alle
scooterongevallen
in Nederland
gebeurt in
Amsterdam

populair: dit vervoermiddel is sinds
2007 in aantal bijna verdriedubbeld.
Hoewel ze maar een klein deel
(1 procent) van het aantal verkeersdeelnemers uitmaken, zijn scooters in
16 procent van de gevallen betrokken bij verkeersongelukken. Volgens
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)
vindt ruim de helft van alle scooterongevallen in Nederland plaats
in Amsterdam.
Filosofiedocent Drost merkt
regelmatig dat studenten perplex
staan als hij in de klas vertelt over
de gezondheidsrisico’s. ‘Eén meisje
zei: “Maar zo erg kan het toch niet
zijn? Anders was het wel verboden.”’
Er is nog veel onwetendheid over de
gevolgen van scooter rijden, zegt
hij. ‘En helaas ook veel onterecht
vertrouwen in onze politici. De overheid is er al lang mee bekend, maar
doet er niets aan. Daarom moet het
bewustzijn maar van onderop komen.’ Te beginnen bij het onderwijs.
‘De HvA heeft als motto Creating
Tomorrow, maar legt ondertussen

Roanne Voorburg (25),
adminstratief medewerker Amfi
Piaggio Zip, 2015
Gebruik dagelijks en veel
‘Voor mij is het echt schokkend om
te horen dat scooters zo vervuilend
zijn. Sowieso probeerde ik al vaker de
fiets te pakken, dus misschien doe
ik dat nog wel meer nu. Ik heb hem
gekocht voor het gemak, ik moet
vaak lang reizen en dan is de fiets
niet ideaal. Hij is wel belangrijk voor me, ik mis ‘m ook echt als hij stuk is
en ik hem even niet kan gebruiken. Als zo’n stallingsverbod bij de UvA en
HvA een goede reden heeft, vind ik het prima om de fiets te pakken. Die
vervuiling zou een goed argument zijn. Om eerlijk te zijn ben ik niet zo’n
heel nette scooterrijder. Ik rijd vaak door rood, rijd te hard, enzovoorts.
Komt omdat ik vaak gehaast ben. Toch ben ik niet bang, hoewel ik twee
keer hard onderuit ben gegaan. Als ik in vergelijkbare situaties terecht kom,
doe ik nu wel even rustiger aan.’
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Charlotte Westerling (21),
bedrijfskunde, HvA
Vespa LX50, 2011
Gebruik niet dagelijks, voor korte
afstanden
‘Mijn ouders hebben deze scooter
gekocht. Mijn vader rijdt ze zelf,
en we hadden er al een staan. Die
ging kapot, en nu hebben we alleen
deze nog. Mijn zus gebruikt de
scooter in de zomer en ik mag ‘m
in de winter gebruiken. Belangrijk?
Nee, dat is hij zeker niet. Ik kan
makkelijk zonder, maar ik heb ‘m
nu eenmaal dus ik gebruik hem
dan ook maar. Als de HvA er een
verbod op zou zetten, dan zou ik gewoon de fiets pakken, dat is een
kleine moeite. Eén keer heb ik een ongeluk gehad en ben ik hard gevallen. Scooters zijn best gevaarlijk, dus rem ik altijd goed af. Ik wist al dat
scooters vervuilend zijn, maar zo erg? Dat was me niet bekend. Hoogste
tijd om dat ding te verkopen dus!’

extra parkeerplaatsen aan voor
scooters. Dat lijkt me eerder Destroying Tomorrow.’
Verbieden dus, zo simpel is het.
Toch? In China gebeurt het al. Daar
deden enkele grote steden in aanloop
naar de Olympische Spelen in 2008
de vervuilende tweetaktscooter in de
ban. Sindsdien is er een spectaculaire
opmars van de elektrische scooter: het
land telde er in 2013 bijna 9 miljoen.
Het verbod heeft ook een gunstige
uitwerking op de luchtkwaliteit. In
het zuidoostelijke Guangzhou daalde
de luchtvervuiling met driekwart. Ter
vergelijking: in Donguan, waar het
verbod niet geldt, is de vervuiling bijna
vier keer zo groot, terwijl er een derde
minder verkeer is.

Goedkoop en snel
Een ander vooruitstrevend besluit
komt van de University of Newcastle
(Australië). Daar werd in 2014 ondanks fel verzet het aantal parkeerplaatsen teruggebracht naar vijf,
om de bijna vijfduizend studenten en

medewerkers te ontmoedigen met de
auto te komen. Iets soortgelijks zouden we hier ook kunnen doen, zegt
Drost, maar dan met scooters.
Politici zijn volgens hem bang
voor een glijdende schaal. ‘Ze
zeggen: als we de scooter verbieden, moeten we dat ook met de
vrachtwagens en bestelbusjes doen.
Maar die dingen zijn tenminste
nog ergens goed voor. Ze vervoeren spullen die we nodig hebben.
De scooter is totaal onnuttig, die
rijdt maar wat rond.’ Onderzoeksbureau TNO concludeerde in 2009
dat scooters in Amsterdam voor 33
procent verantwoordelijk zijn voor
de uitstoot van koolwaterstoffen en
koolmonoxide. Drost: ‘De gemeente
wil in 2025 een uitstootvrije binnenstad. Als je alle scooters wegruimt,
heb je de luchtkwaliteit al met een
derde verbeterd. En laat ze alsjeblieft een keer ophouden met de
denkfout dat op een scooter rijden
een kwestie van individuele vrije
keuze is. Dat zeg je ook niet bij

WAT MAAKT EEN
SCOOTER
ZO VERVUILEND?
Verreweg het meest vervuilende
soort scooter is de brommer of
snorfiets die rijdt op tweetakt – een
ouderwets type brandstofmotor
waarbij smeerolie aan de benzine
wordt toegevoegd. De verbranding
verloopt moeizamer, waardoor
de uitstoot van fijnstof, roet en
koolwaterstoffen hoger ligt. Vooral
roetdeeltjes zijn schadelijk voor de
gezondheid, omdat ze tot diep in
het lichaam doordringen, stelde
onderzoeksbureau TNO in 2009. Een
viertaktscooter is minder vervuilend, maar door een ingewikkelder
constructie van de motor duurder.
Wat volgens UvA-hoogleraar Luca
Bertolini ook meespeelt is dat
scooters over het algemeen dicht
bij andere verkeersdeelnemers in
de buurt komen. ‘Bij auto’s is de
afstand relatief groot, maar van
scooters komen de uitlaatgassen
gewoon direct in je gezicht terecht.
Dat is vooral het geval bij situaties
voor het stoplicht, waar iedereen
stilstaat.’
Minister van Infrastructuur & Milieu
Melanie Schultz van Haegen kondigde onlangs aan dat gemeenten
de snorscooteraars binnenkort met
helmplicht op de rijbaan mogen
laten rijden. Volgens Milieudefensie maakt een klein beetje meer
afstand tussen scooters en fietsers
al veel uit voor de hoeveelheid vervuiling die fietsers direct inademen,
al is het op termijn slechts een
verplaatsing van het probleem.
berovingen of aanranding.’
Toch zitten er aan een verbod nog
wel wat haken en ogen, zegt Ploos
van Amstel, die is gespecialiseerd in
stedelijke mobiliteit. Hij benadrukt dat
we de scooter niet zomaar moeten bestempelen als overbodig voertuig. ‘De
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scooter is snel, veel goedkoper dan een
auto en neemt relatief weinig ruimte in
op de weg. Voor mensen die slecht ter
been zijn is het een uitkomst.’
In de stad kunnen scooters bovendien de werkgelegenheid stimuleren,
zegt de HvA-lector. ‘Een van de
grootste werkgevers in Amsterdam
is de haven. Die locatie is slecht bereikbaar met het openbaar vervoer.
Echte fanatiekelingen roepen: “Ga
dan met de fiets”, maar als iemand
in Noord woont kun je niet verlangen
dat hij elke dag vijftien kilometer
heen en weer fietst. Voor zo iemand
is het een groot goed dat hij zich snel
en makkelijk kan verplaatsen.’

Voorlichting
Ook Luca Bertolini, hoogleraar planologie aan de UvA, zegt dat scooters
voor bepaalde groepen in de stad
een belangrijke functie vervullen. Het
Sociaal Cultureel Planbureau constateerde in 2008 al dat allochtone
inwoners van grote steden vanwege
culturele gewoonten eerder geneigd
zijn zich per motovoertuig te verplaatsen dan bijvoorbeeld per fiets.
Zo zitten Surinamers en Antillianen
graag in het openbaar vervoer en
pakken Turken relatief vaak de auto.
Een motorvoertuig wordt onder deze
groepen gezien als een vorm van status. ‘De gedachte is dat als je geen
geld hebt je met de fiets of lopend
gaat, en als je wel geld hebt met de
auto. Inmiddels is de scooter daar
tussenin gekomen. Het is een manier
geworden om je te onderscheiden:
fietsen is voor kaaskoppen, maar wij
zijn anders.’
‘We moeten eerst op zoek naar
mogelijke alternatieven, voordat we
het kind met het badwater weggooien,’ besluit Ploos van Amstel.
Op verzoek van de gemeente begint
zijn lectoraat City Logistics deze
maand met een onderzoek naar het
reisgedrag van studenten. Nu is er
vrijwel niets bekend over de soorten
vervoermiddelen die zij gebruiken –

dus ook niet over het aantal UvA’ers
en HvA’ers dat op een scooter rijdt
en met welke reden zij dat doen.
Ploos van Amstel: ‘Pas als we weten
hoe mensen reizen, kunnen we
iets veranderen.’
Wat kunnen de HvA en UvA
dan nu al doen? Allereerst meer
voorlichting geven, zeggen de drie
experts. En dan op een positieve, niet-belerende manier. Luca
Bertolini vertelt over een studente die aan het eind van een vak
over stedelijke mobiliteit prompt
besloot haar scooter te verkopen.

‘De scooter
is totaal
onnuttig, die
rijdt maar
wat rond’

REACTIE UVA/HVA
De UvA en HvA laten weten geen
specifiek beleid te voeren ten aanzien van scooters. Wel zijn er op verschillende locaties scooterparkeerplekken om de overlast voor de buurt
te beperken. ‘Daarnaast geven wij in
onze uitingen aan dat onze panden
goed zijn te bereiken met OV en
fiets,’ zegt een woordvoerder. ‘Auto’s
en scooters benoemen wij daar juist
niet om dit gebruik te ontmoedigen.
Wij gaan uit van gezond verstand en
eigen verantwoordelijkheid en geven
daarbij onze studenten keuzevrijheid
in de wijze waarop zij naar de UvA
en HvA toe komen. De UvA en HvA
nemen diverse maatregelen om
uitstoot/luchtvervuiling te verminderen – bijvoorbeeld via energieverbruik van de gebouwen. Ook in
de logistieke dienstverleningsketen
wordt er gekeken naar manieren om
zo min mogelijk uitstoot te realiseren. Dit is niet specifiek gerelateerd
aan scooters.’

Maura Schnitger,
functionaris voor SIS bij
faculteit DMCI, HvA
Znen, type onbekend, 2015
Gebruik dagelijks, voor korte ritjes
‘Ik heb mijn scooter nodig om op mijn
werk te komen, want met de fiets zijn
die afstanden niet te doen. En ik weet
dat ze vervuilend zijn, maar volgens
mij nooit zo erg als hoeveel een auto
vervuilt. Het ligt er ook maar aan
welke scooter je hebt. Als ze echt de
binnenstad willen afsluiten voor scooters, dan mogen ze wat mij betreft
de auto’s er wel bij doen, ander is het
beleid niet bepaald eerlijk. Hetzelfde
geldt voor een stallingsverbod op de HvA. Waarom doen ze niets aan die
fietsen? Die staan veel meer in de weg en daar hoor je niemand over. Ik geloof dat er een andere reden is dat ze de scooters willen uitbannen: scooters
zijn vervelend, rijden vaak te hard en maken mensen aan het schrikken. Zelf
doe ik dat niet, ik rij nooit te hard of door rood.’

36

FOLIA 19

Ze kon het niet verdragen dat ze
zo’n grote bijdrage leverde aan de
slechte luchtkwaliteit in de stad.
‘Wij hadden helemaal niet gezegd
dat het verkeerd is om een scooter
te hebben,’ zegt Bertolini, ‘maar
we legden uit wat voor effect
individueel gedrag kan hebben op
de medemens en wat de alternatieven zijn. Uiteindelijk was het
haar eigen keuze om er iets aan
te veranderen. Die manier van
informeren, waarbij je studenten
zelf kritisch laat nadenken en ze
klaarstoomt voor de maatschappij,
valt volgens mij echt onder de taak
van het onderwijs.’
Als de plannen van wethouder
Choho worden goedgekeurd, wil
de gemeente subsidies verstrekken
aan Amsterdammers die hun oude
scooter verruilen voor een elektrische.

Een dergelijk ‘beloningssysteem’ ziet
Ploos van Amstel ook voor zich bij
de UvA en HvA. Studenten met een
elektrische scooter mogen dan bijvoorbeeld op de beveiligde, overdekte
‘VIP-parking’, de rest moet om de
hoek parkeren.
Jan Drost gaat nog een stapje
verder en roept alle studenten op
met creatieve ideeën te komen. Hij
daagt rechtenstudenten uit om te

‘Scooterrijden
is ook
een vorm van
geweld’

Carl Hamerslag (28), rechten, UvA
AGM Vox, bouwjaar onbekend
Gebruik ongeveer 100 kilometer per week
‘Ik heb dit type scooter gekocht omdat hij goedkoop is. Voor mij is het
een belangrijk vervoersmiddel. Ik moet op veel verschillende plekken
zijn de hele dag en dit scheelt me veel reistijd. Soms probeer ik nog wel
te fietsen, zoals met uitgaan, want dronken op de scooter zitten is niet
zo handig. Ik wist niet dat scooters zo vervuilend zijn, maar denk wel
dat het ligt aan het soort scooter. Een verbod op de scooters lijkt me
overdreven: je kunt op andere punten prima selecteren welke scooters je
wel en niet wil. Volgens mij zijn er ook goede scooters van voor 2011. Te
hard ga ik niet, dat lukt
niet eens in de stad.
In het begin vond ik
het soms nog wel eng
om op een scooter te
rijden. Nu betrap ik
mezelf erop dat ik iets
te nonchalant rijd. Een
verbod bij de UvA lijkt
me een beetje idioot:
als mensen buiten de
stad wonen en wel met
eigen vervoer willen komen, dan is een scooter
juist prettig.’

onderzoeken of je scooterrijders kunt
aanklagen op grond van het schadebeginsel. ‘Als ik iemand in elkaar
sla, kan diegene mij aanklagen.
Maar scooterrijden is ook een vorm
van geweld: je berokkent andere
mensen ernstige schade door grote
hoeveelheden kankerverwekkende
stoffen in hun longen te blazen. Ik
ben benieuwd hoe een rechter daarover oordeelt.’ ↙

MILIEUZONE
Amsterdam wil in 2025 volledig uitstootvrij zijn. Daarom
werkt de gemeente aan een
‘milieuzone’, waarbij de meest
vervuilende voertuigen zoveel
mogelijk uit de binnenstad
worden geweerd. Sinds 2013
gelden al bepaalde regels voor
vrachtwagens, vanaf 2017
mogen bestelauto’s die voor
2000 zijn gebouwd de stad niet
meer in en na 2018 komen daar
taxi’s, touringcars en scooters
bij. Naar schatting heeft 26 tot
44 procent van de scooters in
Amsterdam een tweetaktmotor.
Toch kiest wethouder Choho
niet voor een verbod op dit type
scooter, maar op alle scooters
die voor 2011 gebouwd zijn, omdat op basis van het kenteken
niet kan worden gecontroleerd
of het een twee- of viertakt is.
Wel is te achterhalen wat de
aanschafdatum is. Aangezien
het aantal nieuw geregistreerde tweetaktscooters sinds 2011
relatief klein is, hanteert de gemeente dat jaar als grens. Voor
de handhaving zullen kenteken
scannende camera’s worden
ingezet, zoals nu al gebeurt voor
vrachtwagens. De gemeenteraad neemt voor juli een besluit
over de definitieve plannen.
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ASIS
AYNAN
Kees de Jongen
T

erwijl de ene brandhaard na de andere ontvlamt, werd op de opiniepagina van NRC Handelsblad discussie gevoerd over de literatuurlijst
op de middelbare school. Schrijver-columnist Christiaan Weijts kreeg
de lijst met titels onder ogen en vond hem misdadig. De namen Vondel,
Hooft en de Max Havelaar bezorgen leerlingen volgens Weijts angst en
weerzin voor Neerlands literatuur. Na zijn column volgde een heerlijke
discussie over de zin en onzin van literatuur.
De mavo met haar examens op C en D-niveau is mijn achterland. Wij
mavisten hoefden niet te lezen. Ik kan mij niet herinneren dat wij iets
van literatuur onder ogen kregen. Ik smurf, jij smurft, wij smurfen kan
ik me nog goed voor de geest halen. Niemand die het begreep, ook de
leerkracht niet.
Op een dag kreeg een nieuwe leraar het idee het Theo Thijsen-project
op te zetten. We lazen boek noch hoofdstuk van de geëngageerde Theo
Thijssen. Er was wel een NZH-bus die ons naar Amsterdam bracht. Op de
Lindengracht zei de docent Nederlands: ‘Kijk, dit is Kees de Jongen.’ Hij
wees naar een bronzen beeld van een basisschoolleerling. ‘Oké, dat was
het. We gaan nu waterfietsen naar het Museumplein.’
Alle mavisten stapten bij de Westerkerk in een waterfiets. Amsterdam zag er vanaf de
Prinsengracht anders uit.
Met de drie klasgenoten
met wie ik een fiets deelde,
sloegen we een zijgrachtje in.
We meerden aan en kochten
sigaretten, cola en pizza
margherita. We wandelden
door de Jordaan en voelden
het vuur van de grote stad
in onze puberlijven branden;
de grote stad hitste ons op. Ondertussen werd het later en later. Toen
de klok dreigde te smelten haastten we ons terug naar de waterfiets en
trapten onze beenspieren tot brandend zuur.
We waren anderhalf uur te laat. De hele mavo-afdeling wachtte op
ons. De leraar bleef vragen waarom we te laat waren. Er kwam geen antwoord. Twintig jaar later begrijp ik waarom we een zijgracht namen. De
literatuur en de mavist werden niet serieus genomen. ↙

‘Ik kan mij niet herinneren dat
wij iets van literatuur onder
ogen kregen’
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Lunchen met...
Folia schuift aan bij de lunch op UvA en HvA. Deze week bij HvA-student
Management Economie & Recht Flint van Dijk (19) uit Eemnes, die bier
drinken met serieus studeren combineert.

‘Niemand zat me
achter de broek aan’
tekst Willem van Ewijk foto Daniël Rommens

O

p de toko van het Amsterdams Studentencorps aan
de Warmoesstraat begin je vaak om zes uur al met
drinken. Dan ben je om drie uur wel weer klaar.
Dus zo laat maken ze het daar niet, zegt Flint van Dijk. En
dat is maar goed ook, kan hij zich mooi op zijn studie blijven
concentreren.
Vorig jaar studeerde hij nog IBMS (International Business
and Management Studies), maar dat ging helemaal niet lekker.
‘Het was een typisch eerste jaar,’ vertelt Flint tijdens zijn lunch
in het Wibauthuis. ‘Te leuk, niemand zat me achter de broek
aan.’
En nu doet hij dus MER, en zitten ze hem wel achter de
broek aan. Zijn ouders bijvoorbeeld, die ook allebei bij het
corps hebben gezeten en goed weten hoe je de studie met een
biertje kunt combineren. Of zijn neef. Die is al 32 en heeft
ongeveer hetzelfde gestudeerd als Flint.
Het is bijna herkansingsweek en Flint moet nog een adviesnota schrijven. Dus eigenlijk heeft hij niet zo veel tijd om met
Folia te lunchen. Razendsnel werkt hij zijn saucijzenbroodje
weg. Af en toe neemt hij een slok van zijn sapje. ‘Je moet bij
deze studie wel goed je hoofd erbij houden,’ zegt Flint. Dus
twee keer per week drinken op de toko is ‘al meer dan genoeg’.
Soms gaat hij ook nog op een andere plek uit, zoals het Leidse,
of het Rembrandt – ‘net wat er is.’
Sporten doet hij ook. Hij tennist bij Festina. Althans, dat
deed hij afgelopen zomer. Toen ging hij wel twee keer in de
week. ‘Met dit weer is dat wat minder. Dan heb je gewoon bizar
weinig zin om op je fiets te stappen.’
‘De tennisbaan ligt wel op een chille locatie,’ zegt Flint,
‘midden in het Vondelpark, met allemaal bomen eromheen.’
Het maakt hem niet zo veel uit als hij de avond ervoor heeft

Flint van Dijk combineert studie, sport en corps.
‘Je tennist gewoon je kater weg.’

gedronken. ‘Je tennist gewoon je kater weg.’ Hardlopen, dat
wil hij ook nog weleens doen. Hij heeft een halve marathon
gelopen en laatst deed hij nog mee aan de Dam tot Damloop.
‘Nu is het wel genoeg,’ zegt Flint. Niet dat hij het druk heeft,
dat wil hij niet zeggen, want ‘dat zou nergens op slaan’. Hij gaat
alleen sporten of drinken als het hem uitkomt. De studie, dat is
het enige wat echt moet.
Wat hij later met die studie wil doen, weet hij nog niet.
‘Misschien manager worden, of een eigen onderneming
starten.’ Hij heeft nog wel tijd om daarover na te denken. ‘Het
eerste jaar is heel breed, pas rond je derde jaar ga je je echt
specialiseren.’ ↙

Promoties
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Donderdag 11/2

10.00 uur: Sarah Ahmed – Biologie
New Insights into a Disfiguring Fungal Disease, Eumycetoma
(Agnietenkapel)
12.00 uur: Kittipan Samerpitak – Biologie
Patterns of Evolution in Ochroconis, a Potential Neurotroph
(Agnietenkapel)
14.00 uur: Nancy Müller – Geneeskunde
Regulation of HIV-1 Splicing (Agnietenkapel)

Vrijdag 12/2

10.00 uur: Evgeny Sherkonov – Informatica
Expanded Acycling Queries: Containment and an
Application in Explaining Missing Answers (Agnietenkapel)
12.00 uur: Levi van den Bogaard – Sociologie
The Late Shift: How Retirement Affects Civic Participation
and Well-Being (Agnietenkapel)
13.00 uur: Sabra Dahhan – Geneeskunde
Fertility Preservation in Women: Exploring Clinical Dilemmas
(Aula)
14.00 uur: Reuben Smith – Biologie
Towards an Understanding of the Side Effects of Anti-HIV
Drugs Using Caenorhabditis Elegans (Agnietenkapel)

Dinsdag 16/2

12.00 uur: Maarten van de Klundert – Geneeskunde
On the Molecular Biology of the Hepatitis B Virus X Protein
(Agnietenkapel)
14.00 uur: Thijs van Putten – Sterrenkunde
Modelling the Atmosphere of a Magnetar during a Burst
(Agnietenkapel)

Woensdag 17/2

14.00 uur: Miruna Doicaru – Communicatiewetenschap
Gripped by Movies. From Story-World to Artifact Absorption
(Agnietenkapel)

Levi
van den
Bogaard
Vrijdag 12 februari, 12.00 uur, Agnietenkapel

Bevinding

‘Wat betekent pensionering voor wat je
doet en hoe je je voelt? De bevolking vergrijst en er gaan
en zijn steeds meer mensen met pensioen. Een belangrijke
vraag is dus welke rol stoppen met werken speelt in “succesvol” ouder worden, ofwel actief en gezond blijven. Mijn onderzoek laat zien dat pensionering in het algemeen positieve
effecten heeft voor zowel individu als samenleving: mensen
gaan meer vrijwilligerswerk doen, nemen zorgtaken op zich
en gaan vrienden en familie meer bijstaan met hulp. Daarbij

‘Vergrijzing en pensionering zijn
niet de meest sexy onderwerpen’
is stoppen met werken doorgaans goed voor de gezondheid,
met name wanneer mensen hun werk als stressvol ervaren;
in zo’n geval kan pensionering werken als een bevrijding. Een
leuke bevinding is ook dat het pensioneringsritueel dat mensen ervaren (de afscheidsceremonie) van belang lijkt voor de
latere levenstevredenheid van mensen – een meer uitgebreid
en aandachtvol ritueel leidt tot meer algehele satisfactie,
zelfs tot jaren na de pensionering. Als het gaat om succesvol
ouder worden heeft pensionering in het algemeen dus de
potentie om van positieve invloed te zijn: mensen investeren
in onbetaalde activiteiten en voelen zich beter – al zijn deze
effecten ook zeer contextafhankelijk.’

Leuk ‘Ik laat zien dat pensionering niet alleen geld kost,

het levert ook wat op. Die baten zijn minder makkelijk uit
te drukken in geld, maar het is belangrijk om ze mee te
nemen in de discussie over het pensioensysteem en hoe we
dat moeten veranderen.’

Moeilijk

‘Vergrijzing en pensionering zijn niet de meest
sexy onderwerpen. Aan andere mensen uitleggen waarom
het ook hen aangaat is soms lastig. Maar als we het over
pensionado’s hebben, hebben we het eigenlijk over onszelf
in de toekomst.’ ↙ Dirk Wolthekker
Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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Drie korte films tonen de hindernisbaan van oorlog naar opvang en integratie.
Onderweg krijg je tekst en uitleg van filmmaker Reber Dosky (Irak), acteur
George Tobal (Syrië), vluchtelingstudent Khaled al Kabouni (Syrië) en
UAF-studentenbegeleider Sabina Aliyeva (Azerbeidzjan).
Met een inleiding door prof. dr. Marjoleine Zieck (International Refugee Law).
Presentatie: Xandra Hoek, voorzitter ASVA.
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CREA Theaterzaal, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam
Entree: € 5. Met de aankoop van je toegangsbewijs steun je vluchtelingstudenten op de UvA. Voertaal: Nederlands. Aanvang: 20.00 uur.
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Fiets nu dé leukste bijbaan binnen!
WIJ ZOEKEN
Enthousiaste, Leergierige,
Flexibele, Klantvriendelijke
studenten.
Die ons zich aan willen sluiten bij
ons team van klanttevredenheids
specialisten. En als je ook nog
eens van ﬁetsen houd is dat
mooi meegenomen!

Op zoek naar een leuke bijbaan?
Mail: vacatures@ﬁetsenwinkel.nl

De grootste f ietsenwinkel van Nederland!

Bij de les
Hoorcollege ‘Zo werkt
Nederland’ door Alexander
Rinnooy Kan en Paul Schnabel,
donderdag 4 februari, 15:00 uur,
Roeterseilandcampus (UvA)

Ouderdomsvlekken op kale
achterhoofden 14
Verhouding NRC-lezers/studenten
100/40
Grappen over het koningshuis: 9
Mislukte pogingen om filmpjes af te
spelen 7
Scrabblewoorden Plakkaat van
Verlatinghe, defining moment

tekst en foto’s Steffi Weber

E

en bijeenkomst van ouderenpartij
50Plus, zou je kunnen denken,
alleen staat voor in de zaal niet
Henk Krol, maar de beide D66-senatoren Alexander Rinnooy Kan en Paul
Schnabel. Vrolijk heten ze het publiek
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welkom bij het eerste college van ‘Hoe
werkt Nederland?’, een collegereeks
van het Instituut voor Interdisciplinaire
Studies waar naast studenten ook
NRC-lezers mogen aanschuiven.
‘Vorig jaar was dit vak enkel
voor studenten,’ vertelt Rinnooy
Kan, ‘maar toen ontdekten we dat
sommige studenten hun ouders
meenamen. Dat leek ons een mooie
kans om de generaties met elkaar in
dialoog te brengen.’ De collegereeks
moet een inkijkje geven in de praktijk
van Nederland. Hoe werkt onze monarchie en het poldermodel en hoe
zijn we daaraan gekomen? Hoe gaan
we met elkaar om? Kan ons systeem
tegen een stootje?
Zowel socioloog Schnabel als
UvA-hoogleraar economie en bedrijfskunde Rinnooy Kan kunnen daar
wel het een en ander over zeggen.
Schnabel was vijftien jaar directeur

van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Rinnooy Kan stond
onder meer aan het hoofd van de
Sociaal-Economische Raad en werkgeversorganisatie VNO. ‘Bovendien
zit ik sinds de zomer in de Senaat,
dus daar weet ik nu ook alles vanaf,’
aldus Rinnooy Kan met de nodige
zelfspot. Om de ‘dialoog tussen de
generaties’ wat op gang te brengen
krijgen studenten de opdracht om
een van de NRC-lezers te interviewen
over hun leven en ervaringen.
Het tweede uur vertelt Schnabel
hoe het allemaal werkt in het Koningshuis: ‘Dan geeft de koning een
bezoektijd aan, om die vervolgens te
overschrijden. “De koning vond het
zó interessant,” denkt de bezoeker
dan.’ Hij heeft, net als Rinnooy Kan,
de lachers op zijn hand, bij beide
generaties. Stipt om vijf uur ronden
de beiden heren af; na het college
wordt er, typisch Nederlands, nog
even geborreld. ↙

Lisa Rijsenbrij
Patries Quant

70, criminoloog, in 1971 afgestudeerd aan de VU
‘Het eerste uur was veelbelovend, ik houd hiervan. Contact
met het publiek was leuk en ik
wist helemaal niet dat het ook
samen met studenten was dus
ik vind de combinatie en de
opdracht leuk. Waarschijnlijk is
het niet allemaal nieuw, maar
dat geeft niet, het komt in een
nieuw verband.’

22, geneeskunde, UvA
‘Ik vind het leuk dat we een interview gaan doen met iemand die,
zeg maar, al zestig jaar in Nederland leeft. Idealiter heb ik hierna
een breder begrip van hoe het
werkt in Nederland. Ik denk dat
het ook in de geneeskunde heel
belangrijk is dat je weet hebt van
politiek en bijvoorbeeld van hoe
de gezondheidszorg in elkaar zit.
Al ben je er onderdeel van, het is
nog niet eens zo heel vanzelfsprekend dat je weet wat er allemaal
omheen is.’

Mark Vierhout

67, gynaecoloog, gestudeerd
in Groningen en Rotterdam
‘Een heel interessant programma: twee grootheden uit Nederland op het gebied van een
sociale organisatie komen hier
lesgeven. Je kunt maar zelden
zoveel inside-informatie krijgen.
Het eerste uur viel me een beetje
tegen omdat het heel algemeen
was. Ik hoop op nog wat meer
hardere achtergrond.’
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International

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

THERE’S
A RAT
IN MY
KITCHEN
text Fabienne Meijer

In the UK, students are striking against the soaring costs of rental
properties while the government thinks it’s unnecessary to enforce
that apartments are fit for human habitation. Is the situation in the
Netherlands any better?

10 FEBRUARI 2016

O

n Monday 25 January, the students of University College
London (UCL) decided they’d had enough. Week after
week they kept paying the same, (insanely) high prices
for their tiny, central-London apartments, juggling multiple jobs
to do so. The price you pay, you might think, to live in the capital. But with no law that landlords must maintain their properties to a certain standard, many of them lack the amenities you
might expect from such a location. And the costs of city living
are soaring to amounts much
higher than any student loan in
the country can provide for.
But enough was enough
and they went on strike,
demanding a 40 per cent cut in
rental prices. According to the
campaigners, rents at the university have risen by around 56 per
cent since 2009. The cheaper rooms cost about 540 to 1220 euros
a month, whereas the more expensive ones cost between 835 and
1378 euros a month.

paying my rent. I’m not from a wealthy background, and last
term I had to work two jobs which really affected my studies. I
can’t afford to eat if I don’t work. Studying is becoming about
your background and how much you’re earning, rather than
your ability.’
A spokesman for UCL has defended housing prices, saying
that while they understand the concerns, the UCL doesn’t
actually make a profit from the rent. ‘Our rents are competitive
in comparison with equivalent
London institutions, and far
less than rates for comparable
accommodation in the private
sector,’ he told the Independent.
So for all the times you
might think you’re in a bad
place here in Amsterdam because your roof is leaking and
you’re stuck with that roommate that constantly forgets to do
his dishes, you could, if you think about it, have been worse off
had you decided to study in the UK. So go on, feel good.

Struggle

Panoramic view

Nyima Murry, 19, a first-year history of art student and one of
the strikers, told The Guardian: ‘I’ve struggled massively with

But on a closer look, are Dutch students really that much better
off when it comes to housing quality and prices? We know that

‘It’s like living on
a construction site’
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rental costs in Amsterdam are among the highest in the country. ‘At places like The Student Hotel, you can rent a room with
a “panoramic view” for 1000 euros per month,’ says Asva president Xandra Hoek. ‘It is often said that Amsterdam’s living
culture is starting to resemble the situation in London: absurd
prices, a huddle of wealthier tenants living in the city’s centre
and those who are less fortunate, in the outskirts. We also have
flexible rental contracts, which makes renting more expensive.’
Nevertheless, we do have one huge advantage: in the Netherlands, it’s the tenant that holds many of the rights, with various
laws prohibiting landlords from simply evicting tenants when it
pleases them. Contrast this to in the UK, where the Independent
revealed that, according to a survey of UK private renters by
BMG Research, about 27 per cent of current and past tenants
had actually been evicted. The most common reason for the loss
of one’s home was the landlord deciding to sell up; and second,
the landlord raising the rent so high as to make it unaffordable
for the tenant. Tenants in the UK have no right to remain in
the property they rent, even
when they have done nothing
wrong thanks to Thatcher’s
1988 Housing Act.
But even if you thought
you might like to try your
luck against the Housing
Act, you might want to consider some of the other problems UCL students have to face.
Rats, for example, or the city-wide construction works starting
bang on 8 a.m. And what about the insane hikes in rental prices over the last couple of years, with mere metres of space going
for hundreds of pounds, and that pesky little problem of the
government deciding to dismiss a law which would have forced
landlords to ensure their property is fit for human habitation…
Yes, you read that correctly. Britain doesn’t think it’s necessary
that its landlords bother maintaining their houses so that they
meet normal living standards. Not, at least, since conservative

MPs (members of the parliament) decided to vote against the
bill for the reason, as the local government minister Marcus
Jones put it, ‘the proposal would result in unnecessary regulations and costs to landlords’. A fun little detail is that 72 of the
MPs who voted against the bill are themselves landlords, and
derive much of their income from renting a property.

Unbearable
In November 2015, UCL awarded nearly 300.000 pounds
(about 400.000 euros) in compensation to 238 students (about
1500 euros each), because they had complained about their
living conditions. Descriptions included ‘it’s like living on a
construction site,’ because of the near-constant building work
that disrupted their sleep and made it impossible to revise for
exams. Oh, and there were rats in the apartments. But at first
no one listened. Not until the students withheld their rental
payments in May 2015, to which UCL’s management responded with threats of academic sanctions. These, however, were
reversed after union officials
politely pointed out that
such sanctions were illegal.
In the Netherlands,
students largely keep quiet
about their problems with
landlords unless the situation becomes unbearable.
Even with the backing of legislation, they seem to be afraid
of eviction. Xandra Hoek: ‘Landlords do the craziest stuff to
try and get their tenants to leave. Wijksteunpunt Wonen has
a hotline for bad landlord behaviour and they get complaints
weekly.’ She urges students in Amsterdam to always contact
the rental committee when something is wrong.
But what if everything fails and no one listens, should
Dutch students also strike? Hoek thinks not, at least not yet.
‘A strike is so effective in London because there is barely any
social housing left. In Amsterdam, the share of social housing
is getting smaller, but there are still enough affordable
houses to go around. Once that’s gone, however, I would
encourage any student to stand up for themselves, even if
that meant striking.’
So, while you may be feeling sorry for yourself under
your leaky roof, rest be assured that just across the pond, not
only are they not feeling any better, students are likely faring
far worse. Schadenfreude dictates that next time you feel the
water trickling down your neck, just consider the poor Brits
– after all, it could have just as easily been you. ↙

‘I’ve struggled massively
with paying my rent’
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Opinions, questions, suggestions, or want to share your
‘Keys to the city’? Email willem@folia.nl.
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Keys to
the city
SARA BEVILACQUA

(21, Social Sciences)
From: Turin, Italy

Favourite haunt ‘On Tuesday evenings I’ll often go to the Bimhuis jazz club for the free
jam sessions, good, cold beer and an excellent view of the city.’

Space to think ‘Sitting on a bench next to Oudeschans canal is the best way to think
while relaxing. Even just looking at the water as it flows through the
canals makes me feel energised.’

Best bite ‘Sama Sebo is an amazingly delicious Indonesian restaurant close to
Museumplein. Their rijsttafel — small
plates of rice, spiced meat and vegetables — is just great.’

Hidden treasure ‘The Dappermarkt is full of hidden
treasures. You can always buy cheap
but fresh groceries, secondhand
clothing or just enjoy the vibe of the market.’

‘McFlurry with
stroopwafels!’

Guilty pleasure ‘Whenever I see stroopwafels I need to eat one, I can’t resist. But don’t
bother with the ones you find at the Albert Heijn. Go to the Albert Cuyp
market instead, where you’ll find the freshly made ones with real caramel inside. And McFlurry with stroopwafels! Yes, McDonald’s has created
the best dessert ever and it’s available in Amsterdam. Such a pleasure to
eat.’

Late nights ‘Check out MixTree, not far from Vondelpark. There are lots of different things going on inside, especially in the evening, like movies and
all sorts of music. One room was an old cinema once and when there’s
music playing, you can either dance next to the screen or chill on
the comfy armchairs.’

Crazy Dutch ‘The young Dutch seem to adore all sorts of drinking games, like beer
pong or games with cards. And if you play with them they’ll always ask
for more beer. So now you know!’

ADVERTENTIE

Wat doe je nu?
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Nomade

‘T

ijdens mijn masterscriptie begon
ik samen met een
businesspartner een eigen
bedrijfje. Ik heb op een
internationale middelbare
school in Amerika gezeten met
vestigingen over de hele wereld.
Daar zit dus een enorm netwerk
waar nooit iets mee is gedaan. In
dat gat wilden wij springen. We
zouden een tool maken, een digitaal platform met Marktplaats en
LinkedIn-achtige onderdelen, en een
app. Onze focus lag op het werken
met bestaande groepen binnen de
community die het netwerk konden
activeren.
Met z’n tweeën hebben we daar
zes maanden keihard aan gewerkt,
waarvan drie maanden na mijn afstuderen. Daarna zou ik tien weken
weggaan en vanuit het buitenland
werken. Vlak voor ik wegging, kwam
het echter tot een breuk tussen mijn
partner en mij. Opeens was ik werkloos, terwijl ik van plan was hier mijn
baan van te maken.
De reis heb ik alsnog gemaakt. Ik
ben naar de Filippijnen en Thailand
gegaan om te kiten. Nu ben ik
voor heel even terug. Ik moet iets
voor mijn huis regelen, opruimen,
afscheid nemen van mijn vrienden.
Daarna ga ik weer door, eerst min-

‘Mijn
startkapitaal
is nul euro’
Naam Jorien Loots
Leeftijd 24
Studie Arbeids- en
Organisatiepsychologie
(UvA)
Afgestudeerd 2015
Is tijdelijk in Nederland
Werkt even bij haar oude
sportschoolbaantje
Zoekt avontuur
Salaris 500 euro de
komende maand

stens drie maanden naar Marokko,
daarna de zomer doorbrengen
in Griekenland, in de herfst naar
Zuid-Afrika en in de winter naar
Azië. Ik zie hier in Nederland niets
waarop ik wil solliciteren en er is nog
zo veel te doen, dat kan net zo goed
in het buitenland. Nu word ik een
soort nomade, waarmee een kinderdroom in vervulling komt.
Ik realiseer me dat het hard werken gaat worden, want mijn startkapitaal is nul euro. Mijn plan is om
overal waar ik kom baantjes te zoeken, zodat ik uiteindelijk in Azië een
eigen bedrijfje kan opzetten. Dat
moet te maken hebben met gezond
leven en reizen, gericht op individuele behoeften. Ik wil mensen leren
de zin en onzin van voedseltrends
te onderscheiden. Hoewel sport en
gezondheid mijn passie zijn, wil ik op
de lange termijn gewoon organisatieadviseur worden. Dat zit in mijn
familie. Door deze reizen hoop ik
werkervaring en innovatie-ideeën
op te doen die ik uiteindelijk kan
gebruiken om bedrijven te helpen
het werkgeluk terug te brengen in
hun organisatie.’ ↙
tekst Fabienne Meijer
foto Mats van Soolingen
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