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Inhoudelijke argumenten tegen de
bètafusie hadden ze nooit gehoord. De
crisis van de geesteswetenschappers
was vooral een ‘keuzeprobleem’. En de
kleine groep in het Bungehuis mocht
het niet voor de rest van de universiteit
verpesten. Wie het College van Bestuur
van de UvA en HvA de afgelopen jaren
heeft gevolgd moet zijn stoelleuning af
en toe hebben vastgegrepen. Dat het de
afgelopen week zo ontspoorde komt dan
nauwelijks als een verrassing.
Zeker: dit specifieke CvB is niet als enige
verantwoordelijk voor de bedrijfsmatige
universiteit met een gebrek aan inspraak
en transparantie waartegen nu wordt
gedemonstreerd. Dat probleem speelt
al jaren en is ook een gevolg van een
algehele neoliberalisering van de publieke
sector. Maar de manier waarop dit bestuur
de afgelopen tijd op het stijgende ongenoegen heeft gereageerd was niet zelden
verbijsterend en verontrustend.
En dat is ironisch. Terwijl het imago van
UvA en HvA zorgvuldig beheerd wordt via
marketingcampagnes en mediacodes, is
het nu juist het CvB dat verantwoordelijk is
voor gigantische imagoschade aan de hele
academische gemeenschap. Dan kun je je
terecht afvragen in hoeverre dit college die
gemeenschap nog kan vertegenwoordigen,
in Den Haag, Brussel, Boston of Sjanghai.
Vertrouwen komt nu eenmaal te voet,
en schoot in dit geval met een blinkende
Audi A6 uit de bocht. Door daarover
te zwijgen – en te blijven roepen alleen
over de inhoud te willen praten – los je
deze crisis niet op. Dat er zo weinig over
de inhoud kan worden gepraat, komt
vooral omdat het CvB hardnekkig heeft
geweigerd te erkennen hoe breed gedragen en fundamenteel de acties zijn.
Uiteindelijk kun je ook te veel praten,
en zelfs te veel luisteren. Voordat die
zo vurig gewenste ‘dialoog’ gevoerd kan
worden, moet nu allereerst uit acties
blijken dat dit CvB haar vertrouwensprobleem serieus neemt.
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De week

J

e zou het de grootste verliezers van
de afgelopen weken kunnen noemen.
Zo zeer beschadigd, dat je je afvraagt
hoe ze ’s nachts nog kunnen slapen.
Hoe ze ’s ochtends weer opstaan.
Die arme Maagdenhuis-bezetters uit 1969.
Ruim 45 jaar waren zij het summum van
studentenverzet in Nederland. Bij elke nieuwe
actie hingen de media weer aan de telefoon.
Nee, zo radicaal als toen zouden de studenten
wel nooit meer worden. En nu gaat een stelletje oproerkraaiers er in één maand niet één,
maar twee keer overheen.
Dat moet slikken zijn. Want ook het resultaat
van de actie overtreft nu al dat van toen. Al
riep de toezegging van het CvB vorige week
vooral veel vragen op. Een UvA-student in het
bestuur? Dan toch tenminste ook een van de
HvA. En vreemd is dan weer dat docenten
niet vertegenwoordigd zijn. En ho ho, juist
de afdelingen huisvesting, finance en communicatie zijn de afgelopen jaren uitgegroeid
tot de kern van deze universiteit. Het zou een
grof schandaal zijn als zij niet ook hun vertegenwoordiger in het college krijgen. En kan
iemand de schoonmakers en beveiligers even
bellen? Als het even meezit zitten we binnen
de kortste keren met een vijftigkoppig bestuur.
Een heus Hoorcollege van Bestuur, dat lijkt
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Handjes

Vooral het Babylab schijnt naar verluidt
veel last te hebben gehad van de bezetting van het Bungehuis. Wij stellen daarom
voor dat de bezetters als goedmakertje
alle baby’s die tijdens de elf nachten in het
gebouw zijn verwekt aan de wetenschap
schenken. De kinderen die dit op gaat
leveren, dat is pas onderzoeksmateriaal!
foto - Daniël Rommens

ons eigenlijk wel wat. Wie kijkt er immers nog
House of Cards, als je AT5 hebt?
Het is trouwens jammer dat deze rasdebaters
pas deze week hun eerste stappen in het
Maagdenhuis zetten. Want nu blijkt al een
week dat ze daar juist geweldig goed passen.
Vergadersessies van een uur of acht, daar
draaien deze sovjets hun hand duidelijk niet
voor om. Al denken wij wel dat de arbo even
moet checken hoe verantwoord al dat gewapper met handen dan eigenlijk is.
Wij verheugen ons daarom ook ontzettend op
het debatfestival dat geen festival mag heten.
Democratisch discussies voeren, dat wordt
pas echt een uitdaging in een tent van het
formaat Lowlands Alpha. Flauw vonden wij
de aanvankelijke reacties op dat plan trou-

wens wel. Al jaren wordt gesproken over de
festivalisering van het Amsterdamse uitgaansleven. Maar organiseert Louise Gunning er een
keertje een, dan wil er ineens niemand komen.
Terwijl wat de studenten nu drie weken doen
er toch verdacht veel op lijkt. En de UvA faciliteerde hen daarin ook nog eens best aardig.
Hun slaapzak mochten de Bungehuisbezetters bijvoorbeeld gewoon komen ophalen.
Hartstikke handig, want die konden ze aan het
eind van de straat meteen weer uitrollen in
het Maagdenhuis. En dan wordt nog steeds
beweerd dat het efficiëntiedenken studenten
hindert! yyy Clara van de Wiel

– 27 februari 2015

tweet van
de week
Huib Riethof
@huibree
#Maagdenhuis ’n Verschil tussen 69 en nu is het
feit dat niet meer alleen de meisjes (mokkend)
de broodjes staan te smeren. Progress exists!

Folia Magazine
02-03-15 19:37

Het moment

Heel Nederland kwam de afgelopen dagen een kijkje nemen in het bezette Maagdenhuis. Studenten en docenten om te sympathiseren, politici
voor hun campagne. Op vrijdagavond stroomde de hal pas echt goed vol voor een spontaan concert van rapper Typhoon. ‘Geef ons terug wat
van ons is,’ rapte hij voor de studenten. tekst - Clara van de Wiel / foto - Daniël Rommens

Navraag Tjebbe van Tijen
De spandoeken voor het Maagdenhuis trekken de aandacht van vele voorbijgangers. Een daarvan is Tjebbe van Tijen (70), voormalig conservator van
het Documentation Center of Modern Social Movements van de UvA.

Wat vindt u van de spandoeken?
‘Ik mis de pamfletten. Bij de vorige Maagdenhuisbezetting hadden de bezetters ook de
naastgelegen drukkerij ingenomen, zodat ze
zelf pamfletten met hun standpunten konden
drukken. De communicatie mag sowieso
beter. De Facebookpagina van de Nieuwe
Universiteit wordt niet voortdurend geüpdatet en op Twitter zijn ze tot nu toe helemaal
niet te vinden. Ik heb ervoor gezorgd dat de
AT5-stream van de bezetting bewaard blijft,
zodat je later kunt zien hoe klunzig het eraan toeging.’

Wat was er precies klunzig?
‘Vooral dat er tijdens de vergadering zulk
slecht Engels werd gesproken. Ze hadden
het gewoon in het Nederlands moeten
doen, met een tolk erbij. Ook is duidelijk
dat de studenten niet goed weten hoe de
UvA bestuurd wordt. Louise Gunning wordt
neergezet als zondebok, maar dat geeft
andere bestuurders, zoals Frank van Vree, de
gelegenheid hun hachje te redden. De studenten moeten eerst een organogram maken,
en dan aangeven hoe ze het bestuur precies
willen veranderen.’
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Bent u het wel eens met de bezetters?
‘Zeker. Ik heb meer dan een kwart eeuw aan
de UvA gewerkt, en ik heb gemerkt dat ze er
als bij een salami steeds een plakje meer afsnijden. Nu proberen ze in één keer een hele
homp eraf te halen.’
Heeft u nog meer tips voor de studenten?
‘Let op de politiek. Het failliet van de vorige
Maagdenhuisbezetting was dat de CPN de
boel overnam. Ik zou de SP en D66 vragen om
niet meer langs te komen vóór de Provinciale
Statenverkiezingen.’ yyy Yannick Fritschy
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Dossier

Bezetting
Ruim twee weken duurt de revolte bij het ter perse gaan van
dit blad. Een overzicht van de hoogte- en dieptepunten
tot nu toe.
tekst en foto’s - Daniël Rommens en Stephan Vegelien
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Analyse

Hoe iedereen plots voor
een nieuwe universiteit was
In twee weken tijd slaagden de bezetters van het Bungehuis erin iedereen voor hun zaak te winnen.
Maar de toevalligheid van hun succes toont ook de kwetsbaarheid ervan. Want hoeveel zin hebben alle
sympathisanten om echt betrokken te blijven? tekst - Clara van de Wiel / foto - Daniël Rommens

‘K

en je dat verhaal van de bezetting die zo goed was voorbereid
dat er niks fout kon gaan?’ De
langharige jongen zegt het ietwat spottend, in een filmpje dat op 14 februari
op YouTube is geplaatst. De ironie ligt er dik
bovenop. Midden in de nacht dreigt het plan
om het Bungehuis te bezetten even vast te lopen. Mensen hebben zich verslapen, belangrijk
gereedschap ontbreekt. Er moet ad hoc een
plan B of zelfs een plan C komen. ‘Niet heel
erg relaxt,’ erkent de jongen, ‘maar we komen
er wel. Want wij zijn met best veel, dus het
komt wel goed.’
Vrijdag 13 februari ontwaakte de UvA met
een bezet Bungehuis. Een diepe zucht was
bij velen de eerste reactie. Toen de eisen een
paar uur later werden bekendgemaakt viel hier
en daar wellicht gegrinnik te horen. Te vaag.
Te breed. Te gedateerd. Een demokratiese
universiteit: waar hoorde je dat nog tegenwoordig? Die vrijdag leek de bezetting van het
Bungehuis een van de vele ludieke studentenprotesten te worden. In de categorie naakt
demonstreren tegen uitkleding van de studiebeurs, dat soort acties. Behalve dan dat deze
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bezetting menig UvA’er een stuk meer overlast
opleverde. Medewerkers stonden beteuterd
op de stoep. Waarom niet naar het Maagdenhuis, vroeg men zich af. ‘Hier gaan jullie steun
mee verliezen,’ twitterde een UvA-docent.
Maar toen werd het weekend. En zaten de bezetters er nog steeds. Een nieuwe werkweek
begon en ging voorbij. En nog altijd bleef het
Bungehuis bezet.
Hoe slaagde deze actie, die volgens ingewijden

De eerste misrekening
van het CvB was denken
dat de bekende gezichten
hierachter zaten
maar een paar weken voorbereiding heeft
gekost, erin om in twee weken uit te groeien
tot een landelijke beweging? Zelf hadden de
Bungehuisbezetters daar in elk geval helemaal niet op gerekend, vertelden ze later. De
verbazing er te zitten nam met de dag toe. Net
als de spanning overigens. Want waar bleef

de politie? En waar kwam al die aandacht en
steun plotseling vandaan?
Het is een interessant gedachte-experiment:
wat als het die nacht van 12 op 13 februari nou
niet ‘wel goed’ was gekomen? Als de beveiligers de wc’s extra gecontroleerd hadden, de
fietsenstalling niet open was gegaan en de
bezetting was mislukt? Misschien had men het
een week later opnieuw geprobeerd, of was
men uitgeweken naar een ander gebouw. Maar
vast staat wel dat niemand de 12e februari kon
bevroeden dat heel Nederland twee weken
later over elkaar zou buitelen in steunbetuigingen aan de ‘Nieuwe Universiteit’. En een tikje
opmerkelijk is dat daarom wel. Het toevallige
feit dat deze bezetting slaagde, deed massa’s
mensen zich ineens realiseren dat ze het hier
altijd al mee eens waren.
Naast lef lijken de bezetters allereerst vooral
de tijd aan hun zijde te hebben gehad, mede
mogelijk gemaakt door een CvB dat zowel
overhaast als weifelend handelde. Overhaast,
omdat ze al op de eerste dag een dagvaarding stuurde aan een vijftal usual suspects:
studenten die eerder verantwoordelijkheid
zouden zijn geweest voor de bezetting van
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een bètagebouw en de Spinhuiskraak. Dat
een van die aangeklaagden op het moment
van de bezetting niet eens in Nederland was,
zegt genoeg. De eerste misrekening van het
CvB was denken dat de hun bekende gezichten hierachter zaten. Deze groep was anders.
Groter, en breder ondersteund.
Tegelijkertijd leek men te hopen dat een
afwachtende houding de boel zou doen
de-escaleren. Ook daar ging men de mist in.
Hoe langer ze er zaten, hoe bijzonderder de
situatie werd. Hoe leuker het voor media en
politici werd om langs te komen, om te komen
kijken hoe de waslijn aan de Russische bibliotheek was vastgeknoopt en de bestuurskamer
was omgedoopt tot people’s room. De voortdurende bezetting dwong mensen bovendien
om positie in te nemen. Eerst kwamen ze
aarzelend, de steunbetuigingen. Ietwat gekunsteld zelfs. De bezetting is verkeerd, maar de
idealen zijn goed. We hebben best sympathie,
maar het is wel vervelend dat ik niet kan
werken. Het laatste zetje voor bredere steun
kwam alsnog van de UvA zelf, toen op woensdag de inhoud van de dagvaarding bekend
werd. Niet minder dan 100.000 euro per dag

eiste de universiteit als de bezetters het pand
niet zouden verlaten. Als de UvA het slim had
gespeeld, had ze de bezetters natuurlijk in een
verstikkende omhelzing doodgeknuffeld. In
plaats daarvan creëerde ze door kille brieven
en persberichten afstand. En dat terwijl de
rest van Nederland de bezetters wel in zijn
armen sloot.
Het succes van de tweede bezetting in twee
weken was een nog grotere verrassing dan de

Als de UvA het slim had
gespeeld, had ze de bezet
ters doodgeknuffeld
eerste keer. Zelf leken de activisten nog het
meest verbijsterd dat ze woensdagavond 25
februari plotseling in de hal van het Maagdenhuis stonden. Een tweede succesje, door de
live televisieverslaggeving voorzien van een
extra theatraal sausje, waarna de solidariteit
definitief op gang kwam. Het zogeheten momentum was gecreëerd.
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Razendsnel was dat gegaan. Op een door een
docent georganiseerde steunbijeenkomst
kwamen op donderdag 19 februari nauwelijks
mensen af. De bezetting zorgde toch vooral
voor veel overlast, was de opvatting, Een week
later zat de hal van het Maagdenhuis op een zaterdagmiddag opeens wél vol met sympathiserende docenten. Dat is de kracht van zo’n momentum. Maar het toont ook hoe toevallig de
plotselinge eensgezindheid is, en dat je daarom
terecht vragen kunt stellen bij de duurzaamheid
ervan. Er is een kleine groep die zich plotseling
duidelijk uitspreekt. Maar van de silent majority
onder zowel studenten als docenten hoor je
nog steeds weinig. Zelfs als een deel van hen
de eisen misschien steunt, dan hopen die toch
vooral dat de rust snel wederkeert. Zodat ze terug kunnen naar hun eigen laboratorium. Terug
naar de orde van de dag, naar werk of studie
waar ze zo van genieten.
En dat is ook niet zo vreemd. Medezeggenschap en meebesturen zijn vaak ook vreselijk saai. Inspraak, transparantie, ellenlange
vergaderingen en debatteren: zo leuk is het
na een tijdje niet meer. Geen wonder dat
wetenschappers liever gewoon op hun eigen
onderzoekseiland blijven. Als je kiest voor een
loopbaan in de wetenschap is het begrijpelijk
dat je niet staat te juichen bij beleidsnotities
en bestuursnota’s. Boze tongen beweren
zelfs dat de docenten die zich nu van hun
radicaalste kant tonen dat niet in de laatste
plaats doen om aan hun eigen bestuurscorvee
te ontkomen. En nu al verzuchten andere docenten dat de openbare vergaderingen in het
Maagdenhuis door al die democratie toch wel
erg lang duren en chaotisch verlopen.
Naast fascinerend en bewonderenswaardig
is het momentum dat de studenten met hun
bezettingen hebben weten te creëren daarom
ook precair. Omdat voor een nieuwe universiteit uiteindelijk meer nodig is dan een tweetal
onverwacht succesvolle bezettingen. Waar tijd
eerst hun beste vriend was, kan die nu ook
tegen ze werken. Zo snel als hun steun zich
nu heeft gemobiliseerd, zo snel kan de zin om
met daadwerkelijke tijd en inzet betrokken te
blijven ook weer wegebben. Eenieder die zich
de afgelopen week solidair heeft verklaard
met de nieuwe universiteit moet dat dus de
komende weken, maanden en jaren pas echt
tonen. De bravoure van de jonge bezetters
heeft misschien een beweging in gang gezet.
Maar alleen met de duurzame steun en toewijding van hun eigen docenten kunnen ze echt
een nieuwe universiteit creëren. yyy
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Essay
Hoe
democratiseer
je een
universiteit?
De Nieuwe Universiteit eist een democratischer
universiteit. Waar komt die eis vandaan?
En hoe kun je een universiteit democratiseren?
tekst - Henk Strikkers / illustratie - Joost Dekkers

T

oen in 1995 de Wet modernisering
universitaire bestuursorganisatie
(MUB) een einde maakte aan het
democratische bestuur van de universiteiten, klaagden alleen GroenLinks, CDA
en de Socialistische Partij. Tot die tijd werd de
universiteit bestuurd door een bestuurscollege
en een universiteitsraad van studenten en medewerkers. Die twee verhielden zich ongeveer
tot elkaar als het kabinet en de Tweede Kamer;
het bestuur bestuurde bij gratie van de democratisch gelegitimeerde universiteitsraad. In de
jaren negentig achtten verschillende universiteitsbesturen en het paarse kabinet het tijd
voor een ‘moderner’ bestuur. Het model met
de universiteitsraad zou effectieve besluitvorming en heldere verantwoordingsrelaties in de
weg staan. Bovendien zouden instellingen baat
hebben bij ‘integraal management op universitair en facultair niveau’, was de gedachte.
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De MUB was daarmee een kind van haar tijd.
In de jaren negentig werden overheidstaken
overgedragen aan de markt en in de overblijvende overheidsinstellingen deed de managementcultuur haar intrede. De gedachte dat
bureaucratisch overleg de beste oplossingen
voor de complexe problemen van de overheid
bracht, werd vervangen door efficiëntie als
heilige graal van goed bestuur.
Draagvlak
Een tijdlang ging dat redelijk goed. Bij de evaluatie van de MUB werd door minister van Onderwijs Loek Hermans vol trots bericht dat het
gemoderniseerde universitaire bestuursmodel
inderdaad effectiever en slagvaardiger was dan
voorheen. Dezelfde Loek Hermans – inmiddels
Eerste Kamerlid namens de VVD – wees wel
op het feit dat de medezeggenschap zich in de
praktijk niet zo had ontwikkeld als het voorgaan-

de kabinet had gewild. Universiteiten interpreteerden de MUB niet als een kaderwet, zoals
was bedoeld, en boden medezeggenschapsorganen niet meer inspraak dan strikt noodzakelijk.
Met andere woorden: waar de regering probeerde minimumvereisten te stellen, gebruikten
universiteiten die eisen als vuistregels.
In de jaren erna kwamen meer pijnpunten
bovendrijven – die ook nu nog actueel zijn.
Zo bekokstoven college van bestuur en de
decanen in hun gemeenschappelijk overleg vaak besluiten. De medezeggenschap
wordt dan laat ingelicht, waardoor een ‘nee’
meer gevolgen zou hebben dan wanneer zij
vroeger in het proces wordt geraadpleegd.
De referenda, die het CvB van de UvA in het
overleg met de Bungehuisbezetters voorstelden, zouden hierom ook weinig teweeg kunnen brengen. Een democratische universiteit
is immers geen universiteit waar studenten
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en medewerkers ja of nee kunnen zeggen
tegen een in beton gegoten besluit, maar
waar zij actief kunnen denken en stemmen
over de planvorming.
Bovendien hebben studenten en medewerkers weliswaar recht op alle informatie die zij
willen, maar moeten zij er zelf naar vragen. In
sommige gevallen kan dat ertoe leiden dat studenten of medewerkers geen informatie hebben over voor hen belangrijke onderwerpen.
Wanneer studenten geen weet hebben van
een bètasamenwerking, zullen zij daar immers
ook geen informatie over opvragen.
Deze manier van besturen leidt tot drama’s
zoals die rond de bètafusie. Bij de oprichting
van de Amsterdam Faculty of Science waren
de colleges van bestuur van de UvA en de VU
ervan overtuigd dat zij een juiste beslissing
namen, maar besteedden ze onvoldoende
aandacht aan het draagvlak. Hoewel studen-

ten en medewerkers in het begin zeker niet
afkeurend stonden tegenover een verregaande samenwerking van drie bètafaculteiten,
hadden zij niet het gevoel dat zij een serieuze
gesprekspartner waren. Die wig tussen bestuurders en studenten en medewerkers werd

Deze inefficiënte manier
van besturen leidt tot
drama’s als de bètafusie
niet meer gedicht, wat leidde tot het wegstemmen van het fusievoorstel.
Dat het anders moet, moge duidelijk zijn.
Wanneer medezeggenschappers zoals nu pas
in een laat stadium hun tanden laten zien en
gebruikmaken van hun vetorecht, leidt dat
tot vreselijke inefficiëntie. Immers, het hele
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proces voorafgaand aan de bètafusie is op één
decemberdag tenietgedaan.
Gekozen rector
Een weg die de wetgever heeft opengelaten is
die van een gekozen rector. Hoewel in de Wet
op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek (WHW) uitdrukkelijk wordt gesteld
dat de voorzitter van het college van bestuur
wordt benoemd door de raad van toezicht,
staan er geen voorwaarden voor de selectie
van de rector magnificus in de wet. Wanneer de UvA dus haar universiteitsreglement
verandert, kan zij net als in België een gekozen
rector invoeren.
Waar we in Nederland vaak nogal huiverig zijn
voor gekozen bestuurders, is de gekozen rector
in Vlaanderen inmiddels meubelstuk van het
hoger onderwijs geworden. Iedere vier jaar
voeren verschillende hoogleraren campagne
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FLoor
MAATSCHAPPIJ EN RECHT

LIVE RADIO TIJDENS DE OPEN DAG
Luister tijdens de open dag van de HvA naar de live
radioshow van AmsterdamFM bij Maatschappij en Recht.
Een uitzending vol muziek, interviews met onderzoekers,
studenten en docenten.
Stem op zaterdag 14 maart van 10.00 tot 14.00 uur
af op AmsterdamFM, luister via www.amsterdamfm.nl of
kom langs bij de opname op de eerste verdieping van het
Muller-Lulofshuis (Wibautstraat 5a, Amsterdam).
Wil je zelf ook livemuziek komen maken of je mening
ventileren? Meld je bij paul@folia.nl.

FLOOR en Studievereniging BSKA organiseren:

VERKIEZINGSDEBAT
PRoVINcIAlE STATEN
donderdag 12 maart, 16.30-18.00 uur, kohnstammhuis

Wat ga jij stemmen op 18 maart? Benieuwd wat precies
het verschil is met andere verkiezingen en waarom de
aankomende Provinciale Staten juist zo belangrijk zijn?
Kom dan naar ons verkiezingsdebat!
Met o.a. Alexander Rinnooy Kan, Marijke Vos en
de lijsttrekkers Provinciale Staten Noord Holland.
Onder leiding van Joost karhof.
aanmelden en info
www.hva.nl/floor

MEET & SHARE | DEBAT | CULTUUR
CREATING TOMORROW

Medische zorg is een mensenrecht. En dat recht
wordt geschonden. Gewoon hier in Nederland. Want
voor tienduizenden mensen zonder papieren is zorg
niet bereikbaar. Dat moet veranderen, en wel zo
snel mogelijk. Ben jij die student die zijn ogen open
heeft? Dan kan jij die verandering bewerkstelligen!

GRENSVERLEGGENDE
OPLOSSING
ZOEKT
BEDENKERS!

1 nacht. 32 uur. 224 studenten.
1 oplossing.
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MELD JE AAN VOOR DE NACHTDIENST
OP 19 EN 20 JUNI 2015
Tijdens deze challenge ga je in teamverband op zoek naar de
oplossing die het tij kan keren. Je krijgt 32 uur de tijd om een
oplossing te vinden binnen 1 van de 4 vraagstukken. Tijdens
deze 32 uur volg je masterclasses, neem je deel aan speeddates met gerenommeerde sprekers en ontmoet je experts uit
jouw vakgebied. Zo heb je alles in huis om tot een geweldige
oplossing te komen. Bedenkt jouw team de winnende oplossing? Dan mogen jullie het plan daadwerkelijk uitvoeren met
begeleiding van Dokters van de Wereld. En uiteraard sluiten
we het event af met een mooi feestje!
MELD JE VANDAAG NOG AAN VIA WWW.DE-NACHTDIENST.NL
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om naar de gunst van de academische gemeenschap te dingen. Dat doen zij niet met het populistische sapjes uitdelen waar medezeggenschapsverkiezingen vaak op uitdraaien, maar
met verkiezingsprogramma’s waarin men posities inneemt: voor of tegen brede bachelors,
voor of tegen verengelsing van het onderwijs,
et cetera. Dat is een logische constructie. De
rector magnificus moet een vertegenwoordiger van onderwijs en onderzoek zijn en dus
als geen ander kunnen bogen op draagvlak bij
studenten, docenten en onderzoekers.
Die campagnes vinden na openbare debatten hun climax in een stemming waarin alle
medewerkers en student-vertegenwoordigers
– die over het algemeen een andere en grotere achterban hebben dan de Nederlandse
studentmedezeggenschappers – hun stem
kunnen laten gelden.
Een rector magnificus hoeft in Vlaanderen
geen collegevoorzitter naast zich te dulden,
maar dat hoeft geen verschil te maken. Immers, wanneer in een college van bestuur een
gekozen vertegenwoordiger van studenten en

De rector magnificus moet
als geen ander kunnen
bogen op draagvlak bij
studenten, docenten en
onderzoekers
medewerkers naast een door de overheid aangestelde collegevoorzitter zit, zullen zij perfect
de balans tussen de geldschieter en de academische gemeenschap kunnen bewaren. Op
dit moment, waarin alle collegeleden door de
minister benoemde raad van toezicht worden
benoemd, slaat die balans immers vaak om in
het nadeel van de academische gemeenschap.
Een argument dat tegenstanders vaak aandragen is dat het Nederlandse overlegmodel
– waarbij zowel de decanen, de medezeggenschap, het college van bestuur en de raad van
toezicht worden geraadpleegd – hetzelfde resultaat zou opleveren en bovendien iedereen
tevreden houdt. De laatste rectoraatsverkiezingen aan de Katholieke Universiteit Leuven
laten precies het tegenovergestelde zien.
Die verkiezingen leidden tot een tweestrijd
tussen Rik Torfs en Karen Maex. Maex was
met name populair onder de decanen, terwijl
Torfs vooral het lagere personeel achter zich
kreeg. De studentenpopulatie was verdeeld.

In het Nederlandse poldermodel had dit zeer
waarschijnlijk geleid tot een keuze voor Maex,
terwijl Torfs uiteindelijk verkozen werd en het
tot op heden zeer verdienstelijk doet.
De Universiteitsraad
Een andere optie is het opnieuw in het leven
roepen van de Universiteitsraad zoals deze tot
halverwege de jaren negentig bestond. Daarin
zaten studenten en medewerkers gebroederlijk, dus niet gescheiden in studentenraad en
ondernemingsraad, tezamen. Die universiteitsraad fungeerde als een parlement. Studenten en medewerkers hadden initiatiefrecht,
budgetrecht, instemmingsrecht, het recht om
vragen te stellen enzovoort. Wanneer een
bestuur de universiteitsraad bij besluitvorming
passeerde, kon zij worden teruggefloten.
Strikt gezien is er ook voor de herinvoering
van dit model van de universiteitsraden geen
wetswijziging nodig. De WHW is immers een kaderwet en instellingen mogen zelf meer rechten
bieden aan hun medezeggenschapsorganen als
zij dat willen. In de praktijk gebeurt dat echter
niet. Waar de Bungehuisbezetters immers ‘een
democratische verkiezing van het universiteitsbestuur’ eisten, reageerde het College van
Bestuur van de UvA negatief. ‘Zo is de governance van de universiteit in de wet geregeld,’
stelde het bestuur. Dat is een drogreden zonder
weerga. Wanneer de UvA immers een democratischer bestel zou willen invoeren, mag dat. Dat
dit op vrijwel geen enkele universiteit gebeurt,
betekent dat de WHW als kaderwet heeft gefaald en het hoog tijd is voor een aanpassing.
Terug naar het stelsel van de universiteitsraden. Dat systeem is weliswaar niet optimaal
– de bezwaren over ellenlange en ineffectieve
overleggen over niemendalletjes waren geen
gebakken lucht – maar wel een stuk democratischer dan de huidige structuren. Studenten en
medewerkers waren immers hét democratische
orgaan dat centraal stond in de universitaire
besluitvorming en in het universitaire bestuur.
Bovendien is het in een tijd waarin het hoger
onderwijs en de wetenschap zo aan verandering onderhevig zijn slim om daar eerder te
veel dan te weinig over te spreken.
Snel, maar zorgvuldig
Een democratischere universiteit is een magnum
opus dat niet in een week of twee te regelen
is. Het was een eis van de Bungehuisbezetters
die onmogelijk op korte termijn ingewilligd kon
worden. Dat doet echter niets af aan de urgentie
van de eis. De universitaire democratie werkt
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op dit moment niet goed. Op te weinig onderwerpen hebben studenten en medewerkers
inspraak en wanneer zij eens bijten, zijn de gevolgen zo groot en de inzet zo hoog dat het een
bijna afgerond proces terug naar start stuurt.
Laat de Bungehuisbezetting een kantelpunt
zijn. Uit vrijwel ieder universitair gremium
kwam steun voor de eisen van de bezetters.
De democratisering van de universiteit is
er een die niet snel genoeg kan gaan, maar
ook een waarbij zorgvuldigheid geboden is.
Opdat universiteiten niet alleen efficiënt, maar
vooral op een waardige academische manier
bestuurd worden. yyy

VIJF ANDERE MANIEREN OM DE
UNIVERSITEIT DEMOCRATISCHER
TE MAKEN:
Loot de rector en de decaan
Maak besturen een verplichting voor
hoogleraren en bepaal door middel van
loting iedere vier jaar wie er decaan en
rector magnificus wordt.
Een student-assessor in het CvB
Zorg ervoor dat de medezeggenschapsorganen een student-lid in het
CvB afvaardigen, die de belangen van
de student kan vertegenwoordigen in
discussies binnen het bestuur.
Kies de raad van toezicht
De raad van toezicht van de universiteit
benoemt de collegevoorzitter en de
rector magnificus. Een wetswijziging
zou ervoor kunnen zorgen dat studenten en medewerkers de raad van
toezicht kunnen kiezen.
Verander de universiteit in een
coöperatie
Een coöperatie heeft leden met beslissingsmacht. Door de universiteit een
coöperatie te maken met drie leden –
de overheid, studenten en het personeel – kunnen zij samen een algemeen
bestuur vormen dat het CvB vervangt.
Referenda
Organiseer bindende referenda over
belangrijke beleids- en bestuursbeslissingen van de universiteit.

15

02-03-15 19:40

Essay

Tussen droom en daad
Democratie, transparantie en minder managers: de eisen van de bezetters lijken haast iedereen aan
te spreken. Maar waar komen die eisen eigenlijk vandaan? tekst - Dirk Wolthekker / illustratie - Joost Dekkers

I

edereen aan de UvA herinnert zich
ongetwijfeld die gedenkwaardige dag van
transparantie en democratie in december
2013. In de Theaterzaal van Crea werd
Louise Gunning en met haar het voltallige
College van Bestuur tijdens de rit naar een
gefuseerde bètafaculteit van UvA en VU in het
openbaar klemgereden. Dat voor die nieuwe
zogenaamde Amsterdam Faculty of Science al
een decaan was benoemd, kon de studenten
niet boeien. Er lag een ingrijpend voorstel op
tafel, waarmee miljoenen waren gemoeid en
dat grote consequenties zou hebben voor
onderwijs en onderzoek. Maar de raadsleden
konden zich er in meerderheid niet in vinden
en dus ging het plannetje van Amsterdamse
politici, bestuurders én wetenschappers zo
overboord. Hoe mooi kan de studentendemocratie zijn, was de teneur na afloop van de vergadering tijdens borrel en bitterbal. Misschien
waren er ook wel studenten en medewerkers
geweest die de AFS juist heel erg zagen zitten,
maar die moesten zich dan maar neerleggen bij
de vertegenwoordigers die het licht op rood
had gezet.
De AFS was in elk geval van de baan en een
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besmette term. Maar ondertussen ging de
samenwerking op een andere manier verder.
Precies dat is waar de bezetters van het Bungehuis zich afgelopen weken tegen hebben
verzet: een soort fusie die sluipenderwijs en
via een andere route toch plaatsvindt door
de samenvoeging van opleidingen of vakken.
Maar wie vertegenwoordigen die bezetters
eigenlijk? In ieder geval een andere groep
bètastudenten dan de officieel gekozen

Elk land krijgt de
universiteit die het
verdient
studentenraad. Die studentenraad liet onlangs
juichend weten te hebben ingestemd met
de instelling van maar liefst vijf UvA-VU-joint
degrees. Op zijn website liet de raad weten
dat joint degrees ervoor zorgen ‘dat zo min
mogelijk tijd wordt besteed aan randzaken.
Hierdoor kan intensiever worden gewerkt
aan het daadwerkelijke onderwijs in de nu al

inhoudelijk succesvolle samenwerkingen bij de
vijf studies’. Waarom die plotselinge instemming? Bovenal omdat er voorafgaand aan de
joint degrees – waarvoor instemming vereist
is – eerst joint programmes werden ingevoerd,
waarvoor geen instemming vereist is. Als het
proces eigenlijk allang aan de gang is, is de
studentenraad snel geneigd dan maar in te
stemmen met de joint degrees. Omdat als de
programmes al zijn ingevoerd, de degrees ook
noodzakelijk zijn. Daar komen de eisen van de
bezetters vandaan. Ze willen macht en invloed
aan de basis: daar waar de plannen worden
gesmeed die vervolgens als fait accompli aan
studenten en medewerkers worden voorgelegd. Ze willen – om bij het FNWI-voorbeeld
te blijven – instemming op zoiets als joint
programmes. Of dit meer is dan een interessante gedachtenexercitie moet de komende
tijd blijken. Uitgewerkte plannen om te komen
tot een ‘demokratiese universiteit’ waren er de
afgelopen weken (nog) niet.
I am UvA
De kritiek richt zich eveneens op het feit
dat de UvA al enige jaren functioneert als
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een besloten vennootschap – een aandelengemeenschap inclusief winstverwachting,
rendementseisen, managementcultuur en
een vastgoedbureau. Je kunt je tegelijkertijd
afvragen wat we kunnen verwachten van een
universiteit in een land dat zich steevast presenteert als ‘de BV Nederland’. Elk land krijgt
de universiteit die het verdient. Moet dat idee
niet ook op de schop dan? Of is dit land nu
eenmaal een handelsnatie waar geld verdienen en rendement een sine qua non is.
En elke universiteit krijgt de studenten en
wetenschappers die ze verdient. Veel wetenschappers en studenten gaven de afgelopen
week aan de idealen van de bezetters te
delen. Maar tegelijkertijd prijken dezelfde wetenschappers en studentvertegenwoordigers
pontificaal op de I Am UvA-posters, waarmee
studenten moeten worden binnengehaald om
het UvA-rendement veilig te stellen. Hoe waarachtig is hun kritiek dan eigenlijk? Ook criticasters doen kennelijk mee in de concurrentie om
studenten, marktaandeel en rankings.
Management
Hier en daar dook de afgelopen weken de
suggestie op om de UvA om te vormen tot
een corporatie naar Rabobank-model, waarbij
de UvA in handen zou komen van haar leden.
Misschien is dit een goed discussiepunt voor
de debatmarathon die het CvB wil organiseren
over de toekomst van de universiteit. Dat er
veel te veel van die managers zijn – aan de

UvA en daarbuiten – daarvan lijkt iedereen
inmiddels overtuigd. Maar onze wetenschappelijke managers zijn, met alle respect, niet
veel meer dan goedwillende amateurmanagers
die het managementvak ook maar in de praktijk hebben geleerd omdat ze zo goed waren
in de wetenschap dat ze werden bevorderd
tot bestuurder-manager. Bovendien: hoe zou
het afgelopen zijn met de kleine talen als aan
de FGw echte managers aan de touwtjes
hadden getrokken? Managers die echt uit zijn
op maximale bedrijfseconomische winst en
rendement? Vermoedelijk waren de kleine
talen dan twintig jaar geleden al afgeschaft en
was er überhaupt niets van overgebleven. Dat
men er nu massaal voor ten strijde trekt toont
nu juist de mooie en grote betrokkenheid van

Waarom melden de
bezetters zich niet en
masse aan voor de
studentenraden?
iedereen. Maar uit oogpunt van rechtvaardigheid kan ook de vraag worden gesteld hoe
democratisch het is dat een student Pools
of Nieuwgrieks het recht heeft op privéles
en andere studenten zich moeten behelpen
met propvolle hoorcolleges. Het is wellicht
handiger als minister Bussemaker via adver-
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tenties en reclamespotjes op tv een landelijke
alfacampagne start, die net zo succesvol kan
worden als de bètacampagne van enige jaren
geleden. Als de studenten dan toestromen,
dan zijn de talen pas echt veilig.
De veel bekritiseerde Louise Gunning (PvdA)
wordt volgend jaar vijfenzestig jaar en zal
kort daarna met pensioen gaan. Hoe het dan
verder gaat met het rendementsdenken aan
de UvA zal zeker onderdeel zijn van het selectieproces voor een nieuwe collegevoorzitter.
Daar komt ongetwijfeld een headhunter aan te
pas, maar uiteindelijk beslist de Raad van Toezicht onder leiding van Atzo Nicolaï, prominent
lid van de VVD. De liberalen leverden enige
jaren geleden de staatssecretaris – Halbe
Zijlstra – die een dik pak prestatieafspraken
door de brievenbus van het Maagdenhuis
propte. Inmiddels zijn ze in volle uitvoering,
maar Gunning meldde afgelopen weken dat
deze prestatieafspraken ‘misschien toch niet
zo’n goed idee’ zijn. Ze heeft nog anderhalf
jaar de tijd om ze onder rembours terug te
sturen naar Den Haag, met dank voor niet
bewezen diensten.
Tot die tijd zouden de bezetters alvast een
bijdrage kunnen leveren aan de studentendemocratie door zich en masse aan te melden
voor een zetel in een van de studentenraden.
De jaarlijkse verkiezingen daarvan vinden
plaats in de tweede week van mei. De centrale
studentenraad heeft net laten weten naarstig
op zoek te zijn naar nieuwe raadsleden. yyy

17

02-03-15 19:40

Opinie
De universiteit is van ons
Volgens Jarmo Berkhout waren de bezettingen het startpunt van een onvermijdelijke revolutie.

H

et Bungehuis is elf dagen bezet geweest. Elf dagen lang kwamen studenten en docenten bijeen in de
kamers van het aan Soho verkochte
pand om te discussieren over de staat van de
universiteit. Om de bezetting gaande te houden,
lezingen te organiseren, praktische zaken als
voedsel en dekens te regelen. Ik ben er zelf elke
dag geweest en heb niet vaak een dergelijke
toewijding gezien aan een dergelijk belangrijke
zaak – de toekomst van ons onderwijs.
Maar als de ME dan komt, het gebouw ontruimt en meer dan veertig mensen oppakt,
is er dan ook iets gewonnen? Ik was lid van

mislukking? Nee. Want dit is niet het einde,
dit is het begin. Er is iets aan de hand op de
universiteit, namelijk: studentenactivisme
is terug. Op de dag van de ontruiming van
het Bungehuis hebben honderden sympathisanten al gedemonstreerd. De dag erna
hebben meer dan 1500 mensen – studenten
en docenten – zich verenigd in een protestmars voor democratie. En deze protestmars
is geëindigd in de elfde bezetting van het
Maagdenhuis. Dit zijn doodnormale studenten, van alle faculteiten van onze universiteit,
die hebben gezegd: de universiteit is van
ons, dit beleid pik ik niet meer.

de delegatie die namens de bezetters mocht
onderhandelen met het CvB, en heb gezien: dit

Dit bestuur wijkt geen
millimeter
bestuur wijkt geen millimeter van de vastgestelde koers, dit bestuur verwart een eenzijdige uitleg met dialoog. Een compromis werd
aldus niet gevonden, concessies bleven uit, de
bezetters hebben geen van hun punten verwezenlijkt zien worden en belandden in de cel.
Is de bezetting daarmee uitgedraaid op een

We zitten in hetzelfde schuitje
Het is zinloos de schuldvraag door te schuiven – de academische

D

e vraag of bezetten een legitiem
actiemiddel is, kan vanuit democratisch oogpunt alleen maar positief
worden beantwoord. Of daarmee de elf dagen durende bezetting van het
Bungehuis gerechtvaardigd is, is wat anders. Er
is ook nog zoiets als proportionaliteit, zoals de
rechtbank in het kort geding tegen de bezetters
aangaf: weegt het doel van de actie op tegen
de gevolgen? Of, concreter, weegt het statement van de bezetting op tegen de ingrijpende
verstoring van de normale gang van zaken en
de schade, in de vorm van de noodzakelijke
vervanging van vernield sanitair en alle sloten in
Bungehuis en PC Hoofthuis, gederfde inkomsten van derden, plus de kosten voor mislukte
onderzoeksprojecten, schoonmaakploegen
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en extra bewaking – optellend tot een bedrag
waarvoor met gemak een aantal medewerkers
een jaar in dienst kunnen worden gehouden.
Tegelijk is duidelijk dat de bezetting heel veel
heeft losgemaakt – ook onder medewerkers
die de actie niet direct wilden steunen. Veel
reacties, openlijk dan wel bedekt, laten zich
samenvatten in het woord eindelijkˆ ‘eindelijk
gebeurt er eens iets’. En dat geluid was tot ver
buiten de UvA te horen. De bezetting opende
blijkbaar ruimte om lucht te geven aan diepe,
sluimerende gevoelens van onvrede over een
almaar groeiende werkdruk, regelgeving, controle, reorganisaties en financiële krapte.
In het geval van de FGw laat de oorsprong zich
gemakkelijk aanwijzen: de invoering van 8-8-4
en een nieuw bestuursmodel, de maatregelen

foto - Daniël Rommens

gemeenschap is samen verantwoordelijk, stelt Frank van Vree.
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Aynan

Celibataire
Dit is wat het Bungehuis teweeg heeft gebracht.
De roep om verandering wordt steeds feller;
politici van verscheidene partijen waren op het
Spui om te speechen; de minister gaat om de
tafel met de actievoerders; de vakbonden spreken zich uit voor de academische gemeenschap;
docenten vallen over elkaar heen met sympathiebetuigingen aan de studenten; het College van
Bestuur snapt eindelijk dat het concessies moet
doen om zijn positie te behouden. Met andere
woorden: er is een generatie wakker geworden
die bereid is te strijden voor haar rechten, voor
haar onderwijs, en voor haar universiteit. Dit is
een beweging die verandering wil, en die zich

zal versterken totdat het zover is. Dit is het
begin. Het beleid van de universiteit is openlijk
in twijfel getrokken en tegengewerkt door een
grote groep studenten die niet accepteert dat zij
dat beleid slechts lijdzaam te ondergaan heeft.
In feite is dit een oproep: ook jij, ook andere studenten kunnen van zich laten horen, kunnen (een
deel van) de macht op hun opleiding, faculteit of
universiteit claimen. En als dat lukt, dan kunnen
we spreken van inspraak. Dan zal het Bungehuis
niet voor niets zijn geweest. yyy

studiesucces, de verhoging van het aantal
contacturen, de toetsdossiers en onderwijsvisitaties, de groeiende druk om zelf onderzoeksfondsen te vinden en ten slotte de bezuinigingen door teruglopende studenteninstroom
– om ons te beperken tot de belangrijkste
issues van de laatste jaren. En dat alles bij een
langzaam dalende onderwijsbekostiging en een
navenante stijging van de onderwijslast.

Schools tot de medezeggenschapsorganen
en facultaire besturen. Die ‘systeemdwang’
ervaren we allemaal, in elke positie, waarbij het
er eigenlijk niet toe doet wie bepaalde functies
vervult: een systeem van regelgeving, controle en
financiële sturing, met het schaarser worden van
financiële middelen als katalysator, zoals Science
in Transition al constateerde. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een ondermijning van de
idee van de universiteit als een academische gemeenschap. Sterker nog: terwijl maatregelen en
kaderstellingen van boven naar beneden worden
afgegeven, wordt de ‘schuldvraag’ van beneden
naar boven doorgeschoven.
De belangrijkste opgave ligt erin manieren te vinden om – zonder te vervallen in vrijblijvendheid
– ruimte te creëren die meer recht doet aan de
idee van de universiteit als publieke instelling en
vrije academische gemeenschap. Ook binnen de
bestaande financiële kaders, want op meer geld
lijken we voorlopig niet te mogen rekenen. yyy

Er is ook nog zoiets
als proportionaliteit
Al die ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat
veel medewerkers het gevoel hebben gekregen
dat hun professionele ruimte langzaam maar
zeker wordt ingeperkt en uitgehold; overigens
precies als in andere publieke sectoren. Alsof
we de gevangenen van een ongrijpbaar systeem
zijn geworden – niet alleen de ‘gewone’ docenten, maar ook de coördinatoren van opleidingen en onderzoekscholen, en vervolgens iedere
bestuurlijke laag daarboven, van de Graduate

Jarmo Berkhout is student filosofie en frontman van
Humanities Rally

Frank van Vree is decaan van de Faculteit der
Geesteswetenschappen
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Terwijl de kustwind tegen mijn gezicht blies, dacht ik
aan het optreden later die week. Uit mijn oordopjes speelde ‘Celibataire’ van Cheba Maria, een commerciële rai-hit van enkele jaren geleden.
Ik maakte me zorgen over mijn optreden in Boekhandel Scheltema. De grootste boekenzaak van het
land organiseerde een avond met de titel Oosterse
Nacht Festival. Op de flyer stond een moskee afgebeeld met een veelheid aan koepeltjes. De geblazen
bellen op het rozige affiche en de aangekondigde
buikdanseres moesten het Duizend-en-een-nachtgehalte van de avond kracht bijzetten. Als ik dit van
tevoren had geweten, was ik niet op de uitnodiging
ingegaan. Niet omdat het ironie of stereotypering
is, maar etikettering. Blijkbaar zit in menig hoofd dit
soort beelden, als het aan een gezellig avondje met
Marokkaans-Nederlandse auteurs denkt.
De meest oostelijke stad waar ik ben geweest, is de
vrijstaat Berlijn, én koepelmoskeeën hebben niets
van doen met het tooien van Marokkaanse gebedshuizen – dat zijn sobere blokkendozen.
Ik zette ‘Celibataire’ harder. Het nummer is in
het darjia gezongen, de meest gesproken en tegelijkertijd officieuze taal van Marokko. De rai-stijl
waarin het nummer is gezongen, is ontwikkeld in
West-Algerije. In het bijzonder in de stad Ohran
door zangers als Mami, Khaled en Hasni. Over Cheb
Hasni is door de VPRO ooit een tv-portret gemaakt.
Gelukkig maar, want hij werd in 1994 door radicale
moslims vermoord. De grand old lady van de rai is
de Algerijnse Cheika Rimitti, iedere rai-artiest is
schatplichtig aan haar oeuvre. Rimitti schijnt haar
wortels in de Marokkaanse Berkane te hebben,
dat zou betekenen dat ze geïnspireerd is door de
opzwepende areggada, waarvan bijna zeker de
flamencodans is afgeleid.
Maar heej, wat ben ik hier aan het bazelen, zeg.
Ik woon samen met een buikdanseres in een
koepeltjesmoskee in het hoofd van de doorgeslagen beelddrager. yyy Asis Aynan
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Objectief
Teken uzelf
in het Bungehuis!
U was er ook bij, tijdens die
legendarische twaalf dagen in het
Bungehuis? Daar mag u best een
beetje trots op zijn, hoor. Teken
uzelf er dus bij! Misschien nam u
wel deel aan een van die studiegroepjes, die zich in de loop van
de week op de tweede etage in
de bibliotheek nestelden. Eigenlijk
ging het studeren verbazingwekkend goed, tussen de waslijnen en
nadampende slaapzakken. Misschien sliep u er zelfs een nachtje,
en had u ook zo’n last van figuren
die zich niet hielden aan regel
5: don’t have sex where anyone
can hear you. Wellicht ging een
eigen matje uitrollen u nog wat
ver, maar was u in de tot people’s
room omgedoopte vergaderruimtes overdag wel te vinden. Was
het niet heerlijk, hoe de dagen al
vergaderend voorbijvlogen? En
wie heeft er niet gegrinnikt om
de veganistische cocoscurry die
de laffe broodjes van Eurest had
vervangen?
De weg erheen was niet altijd
even eenvoudig. Vooral die
eerste paar dagen was het een
flinke klauterpartij. Maar wat was
het het waard. Om te kunnen
zeggen: ik was erbij. De vlag van
de Nieuwe Universiteit fier in de
koude winterlucht. Ook u schreef
geschiedenis. Zelfs als u net
niet op tijd voor de ontruiming
kwam. Teken uzelf er gerust in.
Uw nageslacht kan het toch niet
controleren. yyy tekst - Clara van de
Wiel / infographic - Idris van Heffen
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The revolution
will not be subtitled
A specter haunting UvA has marched into the Maagdenhuis and settled within its venerable halls,
upon an old mattress. Surprisingly, the student movement is entirely English spoken, and many
internationals have rallied ’round the flag. But to what effect? text - Bob van Toor / photo - Daniël Rommens

T

he University of Amsterdam has
survived two historical weeks; both
in the sense that history might have
been made, and that it is being
repeated. As in 1969, students protesting for
more democratic and transparent management have occupied the offices of the highest
executive echelons. A certain consciousness of
the gravity of the occupations of the Bungehuis and the Maagdenhuis has permeated
even those faculties somewhat removed from
the battlegrounds of Spui and Bungehuis,
those less affected by major budget cuts and
the across-the-board elimination of jobs and
academic programmes as being experienced in
the Humanities.
To many students, however, the occupations,
the showdowns between insubordinate students and university president Louise Gunning,
the demands and rallies, remain but a distracting news item on Nu.nl in-between revision
sessions. One would expect that international
students might be among the least concerned:
even to those who stay in Amsterdam longer
than a semester or two, the situation might
seem a little abstract. Yet international academics are enthusiastically jumping into the fray.
In fact, non-natives were at the forefront of the
crusade against the university’s technocratic
leadership from the outset.

At the Bungehuis, several internationals from
both the UvA and AUC joined De Nieuwe Universiteit. ‘I recently received my PhD, but with
the direction the UvA is now taking, I would never have gotten into the same programme had I
arrived a year later,’ said one, sitting with a Bri-
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tish friend in the bubbling, occupied cafeteria.
‘The bridge is falling down as I’m walking over
it’. Originally from Turkey, she was involved in
many social movements there, she explained.
Perhaps, she thought, internationals from the
more activist student milieus could inspire the
Dutch with their own experiences of subverting
power and repertoires of social action.
A week later, at a general assembly at the
Maagdenhuis, one in every few speakers stands
out with native English among the many Dutch
accents and whispered consultations on how to
translate lokaalvredebreuk. As in the Bungehuis,

‘I feel it’s important for
international students to
be here today and show
solidarity’
significant numbers of international students
have found their way into the occupied building,
many of them attracted to the talks by the university’s more revolutionarily engaged professors like Dan Hassler-Forest and Linda Duits. ‘I
saw a live stream online of what was going on inside here yesterday, and noticed that everyone
was speaking English. That was surprising, but
it made it clear to me that internationals were a
part of this as well – or at least welcome to join,’
says James, a student from the UK.
‘The university tries its best to attract international students,’ says a psychology major from
Germany who wishes, like almost all students
here, to remain anonymous. ‘And so it should:
universities have to be international societies.

You cannot invite these people and then
expect them not to want to be involved in the
way their institution is managed.’ He is hoping
to attain a master’s degree here. ‘It would be
relatively easy for me to get my degree and
leave for another country, but I feel it’s important for international students to be here
today and show solidarity.’
Indeed, what began as a purely regional,
internal debate on university management
grew into a global movement as the week progressed, with prominent academics like Noam
Chomsky and Judith Butler expressing their
solidarity with the occupation. The protesters
themselves partly facilitated this by choosing
to debate and communicate almost exclusively
in English from the first day in the Bungehuis.
It soon became clear that neither the majority of Dutch occupiers and self-proclaimed
facilitator Jaap Oosterwijk, nor, regrettably,
president Gunning, were gifted at anglophone
oratory, and many scoffed at the ineptitude of
both sides to convey their arguments eloquently in their second language, in line with a
long-existing argument at the UvA to curb the
use of often sub-par English at the institution.
What was essentially a Dutch university’s
internal struggle should be settled in Dutch,
they felt. And yet, the move seems to have
worked in the protesting students’ favour,
with international academics, both locally and
abroad, chiming in on feelings of discontent
more widely shared. ‘It is strange to see what
is still a national debate held in English,’ says
the German psychology student, ‘But it’s a very
good move, and shows the progressive nature
of both Amsterdam and this movement.’
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Keys to
the city

And yet, for all they bring to the table, the
internationals present in the occupations might
have aided its detractors, too. As was the case
with the Spinhuis squat last year, the occupation might well have been aided by members of
other Amsterdam subcultures, more experienced in these matters. Anarchists, international socialists, squatters and members of
other overlapping circles not directly involved
with the university, always formed a part of
the occupations’ core; some of them (former)
students, others only sympathizing with friends
or the general subversive cause. This did not go
unnoticed, and the persistent idea that a significant part of this university protest was carried
out by unenrolled rabble-rousers provided the
opposition with ammunition. An online report

‘Go occupy a historical
monument in your own
country!’, said one
commentor
on the Het Parool website attracted comments
such as: ‘Most of these protesters are actually
those so-called exchange students – students
who can’t afford education in their own country,
and therefore come here, where the government pays most tuition. It’s unlike Amsterdam.’
‘Go occupy a historical monument in your own
country!’, said one, regrettably typical, reply.
But all in all, it seems that international and
native students have rightfully and successfully
joined forces to reach their goals. A handful of

Julia Grandfield
(21, Economics)
From: Toronto, Canada

investigative visits to the idealists’ front line revealed, if anything, that international students
are exemplary in their fervor for social change.
Contrary to critics’ insinuations, the vast
majority appeared to be students, although
among the internationals were one or two lost
VU-postgrads (‘I’m studying social movements,
and just wanted to get involved in something’).
Students, moreover, who have just as much to
lose as their Dutch comrades, if not more. In
the words of the Turkish PhD at the Bungehuis:
‘I don’t know what being here will mean for my
future, but it’s a risk I’ll take.’ As she left for a
General Assembly, she quipped: ‘And besides,
meeting Roel van Duijn here after reading so
much about the Dutch provos was great.’ yyy
An extended version of this article can be read
on foliaweb.nl.

Favourite haunt ‘Dwaze Zaken, on the corner
of Nieuwebrugsteeg and Prins Hendrikkade,
is the perfect place to grab a coffee while
waiting for friends from out of town to arrive
at Centraal Station. On Monday nights, the
dinner special goes for 7 euros and they have
live music after 8.30 p.m.’
Space to think ‘I like Filter Café when I’m
studying due to its numerous tables, large
selection of different tea and good vibes. The
café has a local, organic focus and is just a really cute place with friendly staff that doesn’t
seem to mind students working there.’
Great outdoors ‘I heard the Dutch are good at
speed skating and thought I would give it a try
at the Jaap Edenbaan, the ice rink in the east of

‘I will never get over the
many inventive ways that
the Dutch employ to
carry children by bicycle’
Amsterdam. It’s a big change if you’re used to
wearing hockey or figure skates, but it’s lovely
to be able to skate outside on sunny days.’
Feels like home ‘Bedford-Stuyvesant, a café
named after the popular neighbourhood in
Brooklyn, New York City. Although I’ve only
lived in New York for a summer, the selection of
Brooklyn Roasting Company coffee and bagels
feels a little closer to home to me.’
Hidden treasure ‘Almost every street in Amsterdam is beautiful. Krom Boomssloot
– a great name to begin with – is my favourite
though. Go take a gander.’
Those crazy Dutchies ‘I will never get over the
many inventive ways that the Dutch employ to
carry children by bicycle.’

Folia Magazine
FOL_1510_01.indd 23

23

02-03-15 19:40

Stap in de trein
naar nergens
Met een oude NS-trein, een hoofd vol ideeën en een smak geld willen vier creatievelingen van het
troosteloze terrein naast station Lelylaan een mooie locatie maken. En buurtbewoners hoeven niet te vrezen
voor veryupping, want zij worden betrokken bij de ontwikkeling. tekst - Carlijn Schepers / foto - Mats van Soolingen

‘S

tation Lelylaan wordt wel het gevaarlijkste station van Amsterdam
genoemd. Het terrein eromheen
ligt al twintig jaar braak en er is
weinig sociale controle. Het is een stedenbouwkundig verkeersongeluk,’ zegt Liese Kingma (26).
Ze is de initiatiefnemer van het Black Rabbit
Collective, dat met een project het gebied wil
verbeteren. ‘Wij hopen een positieve invloed te
zijn op dit stukje van de stad.’
Het collectief bestaat uit vier jonge mensen,
onder wie Vincent Theunissen (24), die het
project net als Liese als afstudeeropdracht doet
voor de HvA-opleiding cultureel maatschappelijke vorming. Het idee: in een oude NS-trein van
vijftig meter lang een restaurant en bar met culturele programmering verwezenlijken. Het heet
De Restauratie. ‘Als alles volgens plan verloopt,
komt de trein er begin april en gaan we voor de
zomer open,’ zegt Liese.
Gentrificatie
De Restauratie is onderdeel van een groter
project om het terrein naast station Lelylaan in
Nieuw-West tot een levendige plek te maken.
Gentrificatie dus, het opwaarderen van een
buurt op economisch, sociaal en cultureel
gebied. Urban Space Agency, van dezelfde
eigenaar als onder meer Hannekes Boom, is
de hoofdverantwoordelijke. Dit Agency wil op
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de duizend vierkante meter dat het terrein
groot is een creatieve ontwikkelplaats maken,
genaamd Arrival Place.
Er komen twee torens van 31 zeecontainers,
elk van drie verdiepingen. In de ene toren,
die vastzit aan de trein, komt het Black Rabbit
Collective en in de andere Team Academy,
een internationale opleiding voor cultureel
ondernemerschap. De bedoeling is dat
ontwerpers, artiesten, kunstenaars en andere
creatievelingen de torens betrekken en het geheel een creatieve zone wordt. Er komen ook
werkplekken, winkels, (studenten)woningen
en er is ruimte voor evenementen, festivals
en markten.
Veryupping
Liese kwam op het idee door haar eigen
buurt in Oost, waar ze veel hippe plekken zag

‘We willen vooral
weten waar de buurt
behoefte aan heeft’
ontstaan, die echter weinig contact hadden
met de buurt. ‘Ik wilde een project opstarten
dat dat wél zou hebben. Misschien is er wel

een muzikale buurman die wil optreden?
Of een ander die iets wil verkopen wat hij
zelf heeft gemaakt? Maar we willen vooral
weten waar de buurt behoefte aan heeft.’
Voor veryupping hoeven de buurtbewoners
dus niet bang te zijn. Ze mogen meebeslissen over wat er komt op het terrein dat ze
al twintig jaar leeg zien staan. ‘We staan ook
open voor bijdragen, tips en investeringen
van mensen van buitenaf.’ En het collectief
zoekt nog andere cmv-studenten van de HvA
die als afstudeeropdracht willen helpen. ‘Het
liefst ook iemand die commerciële of bedrijfseconomie studeert.’
Een van de plekken die als bindmiddel voor de
omgeving moet gaan dienen, is het restaurant
in de trein. ‘Hier kunnen betrokkenen en
buurtbewoners een dialoog aangaan onder
het genot van duurzaam, gezond en betaalbaar eten, gekookt door lokale koks.’ In de
andere coupé van de trein komt een bar met
een breed cultureel programma, waarvoor ze
een 24-uursvergunning hebben aangevraagd.
‘Van een Afrikaanse band uit Nieuw-West tot
een dj, performance art, poëzie of een goede
saxofonist. Er is plek voor van alles. Als de verrassingsfactor maar hoog is.’
Geïnspireerd door Berlijn
Ook Berlijn, waar veel van dit soort projecten
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V.l.n.r.: Guus van Vugt, Liese Kingma, Arno Bouma, een onbekende shovelbestuurder en Vincent Theunissen

te vinden zijn, dient als inspiratiebron. ‘Zoals
Holzmarkt: een project aan de Spree, waar
op een groot terrein tussen twee clubs een
kleine alternatieve economie is ontstaan. Het
is een culturele broedplaats die wordt gerund door de buurt.’ Liese wil met dit project
een link leggen tussen internationale organisaties, kennis en stadsmakers. ‘We huren het
deel van het terrein van Urban Space Agency
voor vijf jaar, maar we hopen natuurlijk dat
we langer kunnen blijven. Kan dit niet, dan is
het project verplaatsbaar, want we hebben
geen vaste bebouwing.’
Om De Restauratie te bekostigen is het

collectief een crowdfundingsactie gestart.
Met 15.000 euro kunnen ze een keuken- en
restaurantinrichting realiseren in de trein,

‘We hopen natuurlijk
dat we langer kunnen
blijven’
maar hun streefbedrag is 50.000 euro. Er
zijn verschillende investeringsmogelijkheden,
waaronder een diner voor twee inclusief
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drankjes (€ 50,-), een bierkaart voor 35 bier
of 30 wijn (€ 75,-) en een konijnenpoot waarmee je de komende vijf jaar gratis naar alle
evenementen van Black Rabbit Collective
kan (€ 500,-).
‘We begonnen het project in februari en we
hebben inmiddels vijfduizend euro opgehaald.
Nu gaan we pas actief promotie maken, dus
we verwachten dat het minimumbedrag sowieso lukt. Maar het liefst halen we natuurlijk
de vijftigduizend, zodat we ons plan volledig
kunnen uitvoeren en het gebied rond station
Lelylaan ook echt de bruisende plek wordt
die we voor ogen hebben.’ yyy
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Lunchen met...

Geen domme meisjesstudie
Sophie Otten studeert psychologie op het hagelnieuwe Roeterseilandcomplex. Hoewel het onderwijs
hier ook niet vlekkeloos verloopt, schudt de universiteit niet op haar grondvesten zoals in het
Maagdenhuis. ‘Het zag eruit als een chaos.’ tekst - Bob van Toor / foto’s - Daniël Rommens
Sophie Otten (22)
Student psychologie
Crea Café, vrijdag 27 februari 13.15-13.40 uur

M

et een luxe Crea-broodje is het
fijn bijkomen. Sophie Otten
en twee vriendinnen komen
net van een lijvige bijeenkomst
over hun aanstaande bachelorscriptie. Heel
wat werk, maar ze heeft er zin in. ‘Het is leuker
dan alleen maar de stof uit je boeken reproduceren. We gaan schrijven over het iconisch
geheugen.’ Wat dat is? Ze barst in lachen uit en
kijkt naar wing women Karen en Dewi. ‘Ja, eh,
leggen jullie dat even uit?’ Het is een gedeelte
van het visuele kortetermijngeheugen, zegt Karen. ‘We gaan kijken hoeveel je in dat gedeelte
kunt bewaren en of je het opslaat in de retina
of in de hersenen.’ De vraag hoe men zoiets
onderzoekt leidt wederom tot een lachsalvo.
‘Nou, met een gedragstaakje, en... oh my god,
we hebben het hier net uren over gehad, moet
ik het echt weer uitleggen?’ Er komt in elk
geval een stereoscoop bij kijken. ‘Wat dat is
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moet je maar opzoeken, haha! Kunnen we het
over iets anders hebben?’ Het verzoek wordt
vergezeld door een kamerbrede glimlach, dus
het onderwerp gaat van tafel.

‘Laatst danste ik met een
jongen met stalen neuzen
in zijn schoenen: voor als
ik op zijn tenen ging staan’
De afgelopen week was wat hectisch, vertelt
Sophie, want het was tijd voor het gevreesde
tentamen programmeren. ‘Ik moest bijna
huilen, het was drie uur lang een kwelling.
Bij andere tentamens kun je je goed voorbereiden, en als je iets niet goed kunt beantwoorden toch nog proberen het tentamen te

redden. Maar bij dit vak moet je gewoon de
code voor een heel programma schrijven. Als
het dan uiteindelijk niet blijkt te werken, is
dat heel frustrerend. Dan heb je aan het eind
van het tentamen alleen maar error, error, error op je scherm en rode letters. Dat komt niet
meer goed, denk ik,’ besluit ze op nog immer
opgewekte toon. ‘Nee, psychologie is niet zo’n
domme meisjesstudie als iedereen denkt,
hoor!’ ‘Ja, dat dacht ik ook’, merkt Dewi wat
beteuterd op.
Wat ze verder de afgelopen tijd heeft meegemaakt? In elk geval geen carnaval, ondanks
haar Brabantse afkomst. ‘Daar ben ik juist voor
weggevlucht.’ Liever gaat ze in Amsterdam uit,
bijvoorbeeld naar salsafeesten. ‘Ik ben ermee
begonnen toen ik zestien was en heb toen een
tijd les gehad. Nu al even niet meer.’ Maar het
leuke van salsa, vertelt ze, is dat je het over
de hele wereld met iedere danspartner kunt
dansen. Wekelijks is er een feestje in café De
Kroon op het Rembrandtplein: daar kun je
zo binnenstappen, een man uitzoeken en de
vloer op. ‘Althans, als er leuke rondlopen. Bij
sommige feestjes zijn ze in de meerderheid en
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e

erg handtastelijk, dan kun je maar beter maken
dat je wegkomt. Van die zuidelijke types.’ De
giechelbui, die nooit ver weg was, zwelt weer
aan. ‘Laatst danste ik met een jongen met stalen neuzen in zijn schoenen: voor als ik op zijn
tenen ging staan. Dat was geen succes.’
En dan waren er natuurlijk de studentenbezettingen de afgelopen week, al drongen die

nauwelijks door tot het Roeterseiland. ‘Ik las er
een beetje over op Nu.nl,’ zegt Sophie. ‘En ik
kreeg appjes van vrienden buiten Amsterdam:
zit jij ertussen, daar in het Maagdenhuis?!.
Maar daar voelde ik niet zo’n behoefte aan. Ik

‘Ik kreeg appjes van vrien
den buiten Amsterdam:
zit jij ertussen, daar in het
Maagdenhuis?!’

den,’ zegt Sophie. Natuurlijk ondervindt ze zelf
ook wel problemen met het onderwijs, geeft
ze toe, maar daarvoor hoeft ze niet per se de
barricades op. ‘Het zijn kleine dingen hoor.
De begeleiding van bachelorprojecten was
bijvoorbeeld behoorlijk chaotisch.’ ‘Pas nou
maar op, we moeten onze cijfers nog krijgen!’
waarschuwen haar vriendinnen. yyy

ben er wel langsgefietst. Het zag eruit als een
chaos, met die spandoeken overal. Dan denk ik
wel: wat moet hiervan terechtkomen?’
De ideeën achter de actie zijn heus wel goed,
is de consensus onder de drie psychologen.
Maar ja, er zitten ook al zoveel studenten in de
medezeggenschapsraden, vindt Dewi. ‘Ik weet
niet of deze methode tot de oplossing gaat lei-
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Een bijzonder kind geef
je geen gewone naam
Met uitzonderlijke namen willen ouders de bijzonderheid van hun kind tot uiting te brengen.
En daarmee eigenlijk benadrukken hoe speciaal ze zelf zijn. tekst - Yannnick Fritschy / illustratie - Vruchtvlees

‘V

HELLO
my name is
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my name is

HELLO
my name is

HELLO
my name is

HELLO
my name is

HELLO
my name is

HELLO
my name is

an Qut tot Huigje’ was de kop
van een RTL Nieuws-artikel
over de raarste namen die Nederlandse baby’s in 2014 meekregen. Andere pareltjes: Berlusconi, Ghëarmiangelijanno en Tsz. Maar toen een Frans
koppel in januari probeerde hun kind Nutella
te noemen, greep de rechter in. Want het was
‘niet in het belang van het kind om een naam te
hebben die alleen maar kan leiden tot geplaag
of dat diegene niet serieus wordt genomen.’
Misschien zou het goed zijn als de teugels ook
in Nederland wat strakker worden aangetrokken. Want wie wil er nou haar hele leven
opgescheept zitten met een naam als Fyra?
Behalve dat een kind ermee gepest kan worden, zou het ook kunnen dat een bizarre naam
slecht is voor de carrièrekansen. Desondanks
neemt het aantal zeldzame voornamen steeds
meer toe. De reden: ouders denken vaak dat
hun kind uniek is en beter dan de rest.
Narcisme
Volgens UvA-psycholoog Eddie Brummelman
is er een verband tussen een afwijkende kindernaam en overwaardering door de ouders.
Hij ontwikkelde met zijn onderzoeksteam een
schaalverdeling waarmee je van ouders kunt
aangeven in hoeverre ze hun kind overschatten. Daaruit bleek dat niet alleen een zeldzame naam een teken is van overschatting, maar
ook van narcisme van de ouders zelf. Hoewel
dat niet rechtstreeks uit het onderzoek volgt,
is het dus waarschijnlijk dat ouders die hun
kind met een bizarre naam opschepen, met
name zichzelf overschatten.
Je kind een afwijkende voornaam geven kan
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behoorlijk grote gevolgen hebben. Het tijdschrift Psychologie (voorganger van Psychologie Magazine) constateerde bijvoorbeeld al
eens dat mensen met een zeldzame voornaam
vaker psychische klachten hebben. Dat hoeft
echter niet per se door de naam te komen. Een
afwijkende naam gaat vaak hand in hand met
een afwijkende opvoeding, en die vormt wellicht de oorzaak van de psychische klachten.
Desondanks heeft een zeldzame voornaam

Wie wil er nou haar hele
leven opgescheept zitten
met een naam als Fyra?
op zichzelf ook aanwijsbare effecten. Onderzoekers vroegen Amerikaanse studenten eens
om uit twintig pasfoto’s de mooiste meisjes
te kiezen. Toen bij de foto’s de voornamen
vermeld werden, veranderden de uitkomsten.
Meisjes met veelvoorkomende namen bleken
plots een stuk populairder. Ook leraren die
opstellen van onbekende kinderen moesten
nakijken, bleken veelvoorkomende voornamen
gemiddeld hoger te waarderen. Onbekende
namen wekken bij veel mensen onbewust
argwaan op. Uit een Amerikaanse studie bleek
dan ook dat een op de tien ouders bang is
om zijn of haar kind op te zadelen met een
gênante naam.
Toch gebeurt dat regelmatig; denk maar aan
Walhalla of Lord-Seven-Angel. Volgens Brummelman worden kinderen met afwijkende
voornamen vaak overschat door hun ouders.
Een logische verklaring: als je een zeldzaam
en uniek kind verwacht, geef je het ook een
zeldzame en unieke naam. Brummelman
toonde aan dat er inderdaad een verband is
tussen een zeldzame naam en overwaardering
door de ouder. Dat deed hij door meer dan
1700 Nederlandse en Amerikaanse ouders
aan een test te onderwerpen. Ze moesten
in enquêtes aangeven hoe hoog ze hun kind
inschatten, door te reageren op stellingen als
‘mijn kind verdient het om op een speciale
manier behandeld te worden’ en ‘mijn kind is
een voorbeeld voor andere kinderen’.
Voetstuk
Zowel in Nederland als in de VS bleken
overwaarderende ouders voor te komen; in
de VS net iets vaker dan hier. Maar kan die
hoge waardering dan niet terecht zijn? Mis-

schien krijgt elk kind wel de waardering die die
verdient. Ook dat heeft Brummelman met zijn
team onderzocht. Hoog ingeschatte kinderen
bleken geenszins afwijkend. Niet in IQ-scores
en ook niet in karakter. Sommige ouders schatten hun kinderen dus niet alleen hoog, maar
ook te hoog in.
Op basis van de enquêteresultaten ontwikkelde Brummelman de zogenaamde Parental
Overvaluation Scale (POS): een schaal waarmee je ouders kunt rangschikken op basis van
hoe hoog ze hun kind inschatten. Vervolgens
keek de onderzoeker of ouders die hun kind
hoog inschatten, op bepaalde manieren afwijken van andere ouders. Dat bleek inderdaad
het geval. Overwaarderende ouders zijn aan
de hand van vijf factoren te ontmaskeren. Een
daarvan is de zeldzame kindernaam. Kinderen
met een weinig voorkomende naam bleken
significant vaker door hun ouders op een
voetstuk te worden geplaatst dan leeftijdsgenoten met een reguliere naam. De andere vier
factoren die ouders met een hoge POS-score
kenmerken zijn de perceptie dat het kind
boven anderen uitsteekt, de perceptie dat het
kind slimmer is dan uit IQ-scores blijkt, het te
hoog opgeven over de kennis van het kind en
narcisme van de ouders zelf.
Met name die laatste factor is interessant.
Ouders die zichzelf verheerlijken, zijn geneigd
dat ook met hun kind te doen. Een verklaring
daarvoor is dat ze het kind als een deel van
zichzelf zien, hetzij figuurlijk, hetzij letterlijk
doordat ze deels hetzelfde DNA hebben.
Door het kind te bewonderen, bewonderen ze
dus in feite zichzelf. Dat narcistische ouders
hun kind overschatten, werd al geopperd door
Sigmund Freud. Het past ook in de trend dat
beroemdheden vaak kiezen voor een ongebruikelijke kindernaam. Denk bijvoorbeeld
aan Brooklyn Beckham, Blanket Jackson of de
broers Splinter en Storm Chabot.
Uit het onderzoek bleek tevens dat sommige
ouders zo ver gaan in hun overschatting, dat
ze hun kind kennis toedichten van zaken die
niet eens echt bestaan. De enquêtes bevatten
bijvoorbeeld stellingen als: ‘Mijn kind heeft
kennis van koningin Alberta’ of ‘Mijn kind kent
het boek De prinses en de druiven’. Overschattende ouders bleken ervan overtuigd dat hun
o zo slimme kinderen deze niet bestaande
werken kenden.
Averechts effect
De volgende vraag is wat de precieze gevolgen
van die overschatting zijn voor de kinderen.
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Worden ze daardoor verwend, raken ze
gestrest van de torenhoge verwachtingen of
valt het allemaal wel mee? ‘Ik zou niet zeggen
dat we ons zorgen moeten maken, maar het is
wel iets om bij stil te staan,’ zegt Brummelman.
‘Overwaardering komt voor, maar niet heel
vaak. Over de effecten op het kind is nog niet
veel bekend.’
Wat wel zeker is, is dat overschatting leidt
tot veelvuldig prijzen van het kind. Dat

Onbekende namen wekken
bij veel mensen onbewust
argwaan op
concludeerden de psychologen uit thuisobservaties waarbij ze keken hoe vaak ouders
hun kind complimenten gaven terwijl dat
wiskundesommen zat te maken. Overwaarderende ouders bleken hun kind maar liefst
62 procent meer dan gemiddeld te prijzen.
Dat lijkt op het eerste gezicht positief, maar

NARCISSUS
In de Griekse mythologie was Narcissus een beeldschone jongeman met
gouden krullen. Zijn geschiedenis
is onder meer beschreven door de
Romeinse dichter Ovidius. Narcissus had vele aanbidders, maar wees
ze allemaal af, want hij was alleen
geïnteresseerd in de jacht. Een van
de meisjes die hij afwees was de nimf
Echo, die door een goddelijke straf
niks anders kon zeggen dan de dingen
die ze van een ander hoorde. Echo
was zo verbolgen over de afwijzing,
dat ze tot de goden bad om Narcissus ook het verdriet van een onbeantwoorde liefde te laten voelen.
Liefdesgodin Aphrodite verhoort haar
gebed, en wanneer Narcissus aan de
kant van een beek uitrust van de jacht,
maakt de godin hem verliefd op zijn
eigen spiegelbeeld. Narcissus kwijnt
vervolgens weg, totdat er niets van
hem overblijft behalve een gele bloem:
de narcis.
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(ingezonden mededeling)

en dan is het nu tijd voor...

CvBingo!
‘Ik vind het héél goed
dat je dat vraagt’

‘Er wordt genoeg
geluisterd naar
studenten’

‘Competente rebellen’

‘Dat ligt aan het
allocatiemodel’

‘Ik zou wel willen, maar
ja, Den Haag he’

‘Als je iets wilt veranderen, moeten je maar
in de studentenraad
gaan’

‘Studenten begrijpen
het gewoon niet’

‘Maar het is ook heel
ingewikkeld hoor’

‘Ik kan toch geen
opleiding in stand
houden met 20
studenten?’

‘Academische
gemeenschap’

‘21st century skills’

‘Ik snap wel dat het
voor studenten lastig
is om dit te begrijpen’

‘Vastgoedspeculatie is
noodzakelijk voor vastgoedspeculatie’

‘Mag ik even
antwoord geven’

‘Ik vind het jammer dat
het zo heeft
moeten lopen’

‘Ik begrijp je zorgen
héél goed’

‘Het is niet altijd
zichtbaar voor de
buitenwereld hoeveel
gesprekken wij voeren
met studenten’

‘Gelukkig is er een
heel grote groep
studenten, waarmee ik
constructieve
gesprekken voer’

‘Wij willen heel graag
de dialoog aangaan’

‘Wat goed dat jullie
hier met zo veel
mensen zijn’

‘Ze hebben het niet
willen doen’

‘Kennenlijk snap je het
niet in het Engels, ik
zal het even vertalen’

‘Ik wil daar wel over
nadenken’

‘Dat was ongelukkig
geframed door de
media’

Vanaf maandag 2 maart gaat het College van Bestuur (CvB) van de UvA wekelijks in gesprek met de medezeggenschapsraden COR en CSR over de toekomst
van de universiteit. Studenten en medewerkers zijn hierbij van harte uitgenodigd. De gesprekken zullen plaatsvinden in SPUI25, tussen 13.30 en 14.30 uur.
Kom langs en neem je bingokaart mee. Volle bingokaarten kunnen worden
opgestuurd naar het CvB.

www.asva.nl/cvbingo
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volgens Brummelman is dat het allerminst.
‘Overmatig prijzen kan negatieve gevolgen
hebben,’ zegt hij. Met name kinderen met
een laag zelfbeeld reageren namelijk slecht
op zinnen als ‘Wat heb je een ongelooflijk
mooie tekening gemaakt!’ Ouders zeggen dat

Ouders die zichzelf ver
heerlijken, zijn geneigd dat
ook met hun kind te doen
om het zelfvertrouwen van het kind wat op
te krikken, maar vaak werkt het averechts.
Kinderen voelen erdoor juist de druk om
aan extreem hoge standaarden te moeten
voldoen. Die druk weerhoudt ze ervan om
nieuwe uitdagingen aan te gaan, omdat ze

bang zijn voor mislukking.
Overschatting kan dus leiden tot overdadige
complimenten, die een kind van wie het zelfvertrouwen broos is nog verder naar beneden trekken. Volgens Brummelman is het echter te vroeg
om aan ouders te vertellen dat ze daarmee op
moeten houden. ‘Wij zijn nu nog bezig met de
theoretische vraag wat overwaardering precies
is. Om de resultaten in de praktijk toe te passen,
moet je de implicaties eerst klinisch testen.’
Voordat dat zover is, onderzoekt Brummelman
eerst wat overwaardering precies doet met
een kind. Daarvoor volgt hij met zijn team
een grote groep ouders en hun kinderen. ‘We
kijken vooral wat de gevolgen zijn van veranderingen in de hoeveelheid overwaardering op
de ontwikkeling van het kind,’ zegt hij. ‘Pas als
we dat weten, kunnen we de vraag beantwoorden of je overwaardering van ouders moet
willen veranderen.’ yyy

DE NAAMWET
Feeërieke, Alpacino en Smiley: als je de lijstjes erop naslaat, lijkt het of elke voornaam in
Nederland is toegestaan. Er bestaat echter wel een Naamwet. Die wet beschrijft twee
soorten namen die niet zijn toegestaan. Ten eerste mag de voornaam geen bestaande
achternaam zijn, tenzij die achternaam ook als voornaam gebruikelijk is. Jansen mag dus
niet, maar Jans dan weer wel. Deze regel wordt echter niet al te strikt gehandhaafd. Taalwetenschapper Gerrit Bloothooft van de Universiteit Utrecht schreef in 2008 een artikel
over familienamen en voornamen, waarin hij aangeeft dat de naam Stephenson in 1970
als voornaam is geweigerd, maar daarvoor en daarna meerdere keren is geaccepteerd.
Ook namen als Hartog, Tromp, Zomer en Tak doen aan achternamen denken, maar zijn
ook als voornaam in gebruik.
De tweede restrictie van de Naamwet is nog een stuk interpretatiegevoeliger: een voornaam mag niet ongepast zijn. Scheldwoorden zijn bijvoorbeeld niet toegestaan, evenals
namen die te veel tot spot kunnen leiden. De beslissing of een naam ongepast is, ligt bij de
ambtenaar van de burgerlijke stand aan wie de naam wordt voorgelegd. Pogingen van Emile
Ratelband om zijn kinderen Rolls Royce en Tsjakkalotje te noemen, hadden bijvoorbeeld
geen succes. Een ander bekend voorbeeld van een geweigerde naam is Miracle of Love, die
na een gerechtelijke procedure met koppeltekens (Miracle-of-Love) wél werd toegestaan.
Beslissingen hierover kunnen vrij subjectief zijn. In 1985 weigerde een Groningse ambtenaar
de naam Geisha, maar vijf jaar later stond diezelfde ambtenaar de naam wel toe.
In Nederland is de wetgeving een stuk soepeler dan in sommige andere landen. Namen
als Adolf en Tom Tom worden hier goedgekeurd, waar die bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland
op een zwarte lijst staan. In Denemarken werd de naam Anus om begrijpelijke redenen
verboden, waar die in Nederland eveneens schijnt voor te komen.
Ook wat betreft vorm kan er veel in Nederland. Het is wederom aan de ambtenaar van
de burgerlijke stand om te bepalen welke leestekens wel en niet zijn toegestaan. Namen
met cijfers, komma’s en punten worden vrijwel nooit gehonoreerd, maar liggende streepjes en hoofdletters duiken regelmatig op. Dat heeft onder meer geleid tot de namen
Nikki_J en MariAnne.
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Stage

Naam Lida Daniëls (24)
Studie Internationale betrekkingen
Stage Kaleidos Research, onderdeel van NCDO
Verdiensten 150 euro (3 dagen per week)
Sterren J J J J J
‘Bij onderzoeksinstituut Kaleidos Research
houd ik me twee dagen per week bezig
met het verzorgen van de content voor
de website Oneworld.nl/research. Daarop
plaatsen we allerlei artikelen over mondiale
vraagstukken, zoals ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid. Het doel van het
researchkanaal van de website is om wetenschappelijk onderzoek op een toegankelijke
manier naar de lezers te brengen.
Vorige week heb ik voor het eerst zelf een
artikel geschreven over vluchtelingen. De
combinatie van onderzoek en journalistiek vind ik erg leuk, dat is ook waarom ik
voor deze stage heb gekozen. Vanuit mijn
bachelor antropologie had ik bovendien al
veel met de onderwerpen te maken. Later
zou ik wel bij een ministerie willen werken
en beleidsplannen opstellen, maar dan zou
ik het liefst daarnaast nog steeds die vertaalslag naar een breed publiek maken.
Op mijn derde stagedag werk ik aan mijn
masterscriptie. Die staat los van de stage,
maar het onderwerp – migratie – wordt ook
bij Kaleidos veel behandeld. Mijn stagebegeleider helpt me dan ook vaak met mijn
scriptie en geeft me gelukkig ook veel tijd
om daaraan te werken. Het enige minpunt is
dat ik soms op mijn scriptiedag toch dingen
voor de website doe; de afleiding is dan toch
groter dan wanneer ik in de bieb zou werken.
Maar verder ben ik heel positief over de eerste maand van mijn stage.’ yyy Yannick Fritschy
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Passie

Feyenoord
Gab van Leeuwen (39), manager museumcafé Bijzondere Collecties, moet niet denken aan een leven zonder Feyenoord.
‘Ik pas mijn hele planning aan op de wedstrijden en ben elke dag met Feyenoord bezig.
Vooral via Twitter, apps en Radio Rijnmond
volg ik alle ontwikkelingen. Behalve als Feyenoord verliest – en zéker van Ajax. Dan negeer
ik het voetbalnieuws een paar dagen.
Eigenlijk is het grappig dat ik in Amsterdam werk.
Mijn hele kantoor hangt ook vol met krantenkoppen over winnend Feyenoord of verliezend Ajax,
posters van het elftal en foto’s van Willem van
Hanegem. Vaak dol ik erover met leveranciers die

32

FOL_1510_01.indd 32

me kakkerlak noemen of klanten die ik grappend
waarschuw dat ze Ajaciedenbelasting moeten
betalen. Eén keer waagde een uitzendkracht het
mijn poster van Ron Vlaar te onthoofden. Ik liet
hem de hele dag rotklusjes doen. Hij kwam nooit
meer terug.
Maar niet alles is leuk als Feyenoordfanaat.
Zo ben ik een keer opgepakt, omdat hooligans
auto’s hadden gesloopt en het signalement
een groepje met één donkere jongen was. Ik
ben ook donker, dus dacht de ME dat wij het

waren. We werden omsingeld en in een busje
geslingerd. Later moesten we ook nog wachten
op de excuses van de officier van justitie, terwijl de wedstrijd al was begonnen. Ook ben ik
een keer vijf meter naar beneden gedonderd
van de tribune. Gevolg: bekkenfractuur, gebroken pols, ontwrichte schouder en gekneusde
ribben. Nu noemen m’n maten van de Noordzijde me de Flying Dutchman. Maar ik heb het
er allemaal voor over.’ yyy tekst - Carlijn Schepers
/ foto - Fred van Diem
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Curvers

Promoties
DONDERDAG 05/03
13.00 uur: Christien van der Linden –
Geneeskunde

Emergency Department Crowding Factors Influencing
Flow. (Aula)

10.00 uur: Thomas Franssen – Cultuursociologie
How Books Travel. Translation Flows and Practices
of Dutch Acquiring Editors and New York Literary
Scouts, 1980-2009. (Agnietenkapel)

VRIJDAG 06/03
11.00 uur: Mirjam de Vos-Broerse –
Geneeskunde

Sharing the Burden of Deciding. How Physicians and
Parents Make End-of-Life Decisions. (Aula)

12.00 uur: Angelos Krypotos – Psychologie
Avoidance Learning. (Agnietenkapel)

13.00 uur: Monica de Boer – Geneeskunde

Pharmaceutical Care in Surgical Patients. Tools for
Measurement and Intervention. (Aula)

14.00 uur: Charlotte Pannier – Geschiedenis

Kunstgeschiedenis in het secundair onderwijs: een
oncomfortabele zone. (Agnietenkapel)

DINSDAG 10/03
14.00 uur: Sander Oldenhof – Scheikunde

The Role of METAMORPhos Ligands in Transition
Metal Complex Formation and Catalysis.
(Agnietenkapel)

WOENSDAG 11/03
14.00 uur: Bouwien Smid – Geneeskunde

Diagnostic and Therapeutic Dilemmas in Fabry and
Gaucher Disease. (Agnietenkapel)

Oraties
VRIJDAG 06/03
16.00 uur: Huub Dijstelbloem – Wijsbegeerte
Het publieke oog als privédetective. (Aula)

Voor uitgebreide informatie zie uva.nl/nieuws-agenda

Hora est
Mirjam de Vos-Broerse
Geneeskunde
6 maart 2015, 11.00 uur, Aula

‘De gesprekken deden mij als
onderzoeker ook verdriet’
Bevinding ‘Mijn onderzoek ging over hoe eindevan-leven-beslissingen bij
kinderen tot zestien jaar
tot stand komen. Daarbij keek ik vooral naar
gesprekken over besluiten
een levensondersteunende behandeling te
staken. Mijn meest opvallende bevinding is
dat ouders het aankunnen en prettig vinden
om daarbij te worden betrokken. Anders dan
gedacht voelen ze zich hier later niet schuldig
over. Dit is juist zo wanneer ze niet kunnen
delen in de besluitvorming. Ik zou er dus voor
willen pleiten dat artsen zo’n besluit niet
alleen nemen, maar samen met de ouders. Bij
acute situaties besluit de arts vaak alleen om
af te zien van verdere behandeling.’
Leuk ‘Ik zou het woord “leuk” niet snel gebruiken bij dit onderzoek, maar ik vond het
mooi dat ik het vertrouwen kreeg bij zulke
ingrijpende gesprekken aanwezig te zijn.
Het was erg indrukwekkend om de impact
op de ouders, maar ook op de betrokken
artsen te zien.’
Moeilijk ‘Het zwaarste vond ik dat ik niet
mocht bijsturen als ik zag dat de verschillen
van inzicht steeds groter werden. Dan had ik
graag als bemiddelaar opgetreden om te helpen bij de frustraties die soms bij zowel de
ouders als de arts ontstonden. En natuurlijk
deden de gesprekken mij als onderzoeker
ook verdriet. Dan is het belangrijk je rol te
bewaken en goed te blijven observeren,
ondanks je emoties.’ yyy Carlijn Schepers

Folia Magazine
FOL_1510_01.indd 33

Beveiligen
Bij de Maagdenhuisbezetting van ‘69 zullen ze
er niet hebben gestaan: mannen met een V’tje.
Onstuitbaar zijn ze intussen in aantal gegroeid.
Muisstil zijn ze naast alle ingangen komen staan,
als stenen leeuwen. Ikea’s, bibliotheken, supermarkten: alles moet beveiligd. Emblemen met
‘Securitas’, ‘Optisecure’ of ‘Securisafe’ of een
variant daarop moeten de mannen met een V’tje
een aura van autoriteit verlenen.
Twee stuks stonden woensdagavond op het bordes
van het Maagdenhuis. Toen de eerste student op
het hekje klom konden ze die er nog eenvoudig
afvegen en bleven de demonstranten even op afstand. Mag zo’n beveiliger wel een student van een
hekje af vegen?, vroeg ik me af. En wat mag-ie als je
hem onder de voet loopt, of zachtjes langs zijn wangetjes strijkt? Wie zíjn deze mensen, waartoe zijn ze
bevoegd en wie heeft ze bevoegdheid gegeven?
Het was een vraag die vaker opdook dezer
dagen. Maar als maar genoeg mensen tegelijk de
bevoegden onder de voet lopen, dan verdwijnt
de bevoegdheid misschien vanzelf. Toen een
dertigtal studenten het trapje beklom gingen de
beveiligers in elk geval naar binnen.
Daar zag ik de V’tjes even later gewoon achter
de receptie staan, alsof ze de Gamma in Zuidoost
beveiligden. Ik vroeg een van hen, een jongen met
dreads en een gouden tand: ‘Hoe is dit nou, zo’n
avond?’
‘Ik doe gewoon m’n werk, hè?’
‘Wat houdt dat vanavond in?’
‘Nou, beveiligen.’
‘Ja, maar wat beveilig je nu?’
‘Deze balie.’ - ‘Voelt u zich nu niet een beetje....’
‘...machteloos?’ maakte hij mijn zin af. ‘Ja.’ ‘De
politie komt zo!’ schreeuwde een korstig krakersmeisje, enthousiast dat ze kwalificeerde voor
échte autoriteit. Ik keek de beveiliger meewarig
aan. Als de UvA autoriteit wil uitstralen is zo’n stel
stenen leeuwen voordeliger. yyy Emma Curvers
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Overigens

Zowel aan de UvA als aan de HvA daalde het aantal inschrijvingen
van eerstejaars sterker dan het landelijk gemiddelde. Beide
instellingen zijn daar niet ontevreden mee, omdat ‘kwaliteit boven
kwantiteit’ gaat.

Inderdaad. Het totale aantal studenten
mag nog wel wat verder dalen, om de
onderwijskwaliteit te verbeteren.

Martha Meerman
Lector Human Resource Management
‘Niet mee eens. Er is geen causaal verband tussen
het aantal inschrijvingen en de kwaliteit van het
onderwijs. Een eerste vraag is immers waar die
daling van het aantal studenten precies vandaan
komt. Als die veroorzaakt wordt doordat studenten zich eerder moeten inschrijven en een studiekeuzetest moeten doen, dan kan het zijn dat
alleen gemotiveerde studenten zich inschrijven.
Zeker bij het Domein Economie & Management
is dat een reële optie, omdat daar veel studenten
komen die niet goed weten wat ze willen en zich
op het laatst inschrijven. Als alleen gemotiveerde
studenten zich inschrijven dan kan er door
docenten meer aandacht worden gegeven aan de
kwaliteit van het onderwijs als daar de ruimte en
tijd voor is. De daling kan echter ook een andere
oorzaak hebben, bijvoorbeeld omdat studeren te
kostbaar wordt. In dat geval zou er een drempel
ontstaan voor het hoger onderwijs en dat komt
de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede.
Alvorens te kunnen zeggen dat een daling van
het aantal eerstejaars goed is voor de onderwijskwaliteit, moeten dus allereerst verschillende
aannames worden onderzocht.’
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Jan Willem Duyvendak
Hoogleraar sociologie
‘Oneens – er is geen noodzakelijk negatief
verband tussen het totale aantal studenten
en de onderwijskwaliteit. Als er voldoende
gekwalificeerde en gemotiveerde stafleden
zijn, dan zijn grote studentenaantallen niet
per se een probleem. Toch is het goed dat
onze bestuurders nu opmerken dat kwaliteit
boven kwantiteit gaat. Dat is een relatief nieuw
geluid in een organisatie waarin alles veel te
lang in het teken heeft gestaan van méér: we
moesten hoger in de rankings komen, méér
artikelen schrijven, méér citaties scoren, méér
onderzoeksgeld binnenhalen, méér diploma’s
uitgeven. Te weinig was er aandacht voor de
vraag wat voor kwalificaties onze studenten
zich tijdens hun opleiding eigen zouden moeten maken, wat goed onderzoek eigenlijk is,
waar een universiteit voor zou moeten staan
en welke publieke verantwoordelijkheden
we hebben. Inderdaad: allemaal kwalitatieve
vragen, die dringend beantwoord moeten
worden. De bezettingen van Bungehuis en
Maagdenhuis hebben de urgentie daarvan
opnieuw bewezen.’

Mieke Bal
Hoogleraar literatuurtheorie
‘Zeer mee oneens. In de periode dat de UvA
onder nationale druk staat omdat de instelling
kwaliteit opoffert aan economische en structurerende (mis)overwegingen, is dit ronduit ironisch. Was het maar waar dat minder instroom
meer kwaliteit betekent. Het omgekeerde is
juist het geval. Minder studenten betekent
namelijk nog minder geld, dat betekent nog
minder aanbod en dat leidt weer tot nog minder studenten. De reactie van de universiteit
op het afnemende aantal studenten klinkt ongelooflijk arrogant: “Wij zijn weliswaar het mikpunt van kritiek, omdat we de inhoud vergaten
mee te bedenken bij de ‘hervormingen’, maar
we hebben echt wel meer kwaliteit dan jullie
in de provincie!” Maar laten we wel wezen: het
klinkt ronduit belachelijk, in de context van
wat er rond het Bungehuis en Maagdenhuis
aan het gebeuren is. De onherstelbare fouten
van de UvA zijn gemaakt bij het opstellen van
het beleid in 1999, ruim 15 jaar geleden. Onomkeerbaar.’ yyy Yannick Fritschy
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Op de
tong
Kip in ’t IJ
Plantage Kerklaan 41

B

ij Kip in ’t IJ staan maar twee gerechten op het menu: gegrilde kip en
kaasfondue. Dan verwacht je dat die
gerechten zo verrukkelijk zijn, dat je
speciaal daarvoor naar dit restaurant gaat. Maar
helaas, dat is niet het geval.
Het ziet er binnen gezellig uit, met kaarsen langs
de muren en houten tafeltjes. We worden aardig
ontvangen door de jongen achter de bar. Opvallend: misschien is het alleen deze avond, maar
er zit precies één stel van rond de dertig, verder
zijn er alleen bejaarden. Inclusief rollator die
pontificaal uitgestald staat.
Er hangt een penetrante rioollucht. We kunnen
recht in de keuken kijken en het ziet er goed uit,
maar er hangen allemaal kippen aan spitten te
draaien en we ruiken niet de geur die je daarbij
zou verwachten. Een veeg teken...
We nemen brood met kruidenboter en tapenade. (€ 3,50) Dat is lekker. Maar dan komen
de hoofdgerechten. De kip (€ 9,50) is nauwelijks gekruid, op zout en tijm na, en het vlees is

droog. De kaasfondue (€ 13,50) is verbrand op
de bodem. De walmende kaas, ondersteund
door een overweldigende petroleumstank,
zorgt er voor dat onze trek acuut verdwijnt.
Bovendien is de kaasfondue waterig. We
vragen of er iets mee is, maar we krijgen te
horen dat hij altijd zo wordt geserveerd. Als de
kaasfondue vervolgens snel stolt en verandert
in een grote kaaskauwgombal, valt er niets
meer mee te beginnen. De friet (€ 3,50) is
bleek, slap en zout. De groene salade (€ 3,50)

Kiprestaurants

Kip in ’t IJ

Amsterdam telt steeds
meer restaurants en
cafés die specialiseren
in geroosterde kip.
De beroemdste – en
chicste – is Rijsel op de
Marcusstraat 52B, Amsterdam-Oost. Meer betaalbaar zijn onder
meer De Biertuin (Linnaeusstraat 29, Oost),
Van ’t Spit (De Clercqstraat 95, West), Café
Lennep (Jacob van Lennepkade 334, West)
en The Good Chicken Society (Ceintuurbaan 193, Zuid).

Kip in ’t IJ ligt niet
bepaald aan het IJ; het
restaurant dankt zijn
naam aan Brouwerij
’t IJ, dat van dezelfde
eigenaren is. Je kunt
hier dus ook allerlei
Brouwerij ’t IJ-biertjes bestellen. De geserveerde kip komt van De Polderhoenderhof,
een biologisch pluimveebedrijf in Lelystad.
Hier worden kippen gehouden op een dieren milieuvriendelijke manier. De kip is van
een ras dat zonder antibiotica kan.
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is ook niet veel soeps: de smaak is saai en
voegt niets toe. We nemen allebei enkele happen en willen dan eigenlijk alweer gaan. Wát
een teleurstelling. yyy Simcha Tas
Folia Magazine ontvangt graag je restaurantrecensie en
vergoedt bij plaatsing tot € 50,-. Maximaal 270 woorden,
kaders zijn welkom, maar niet verplicht.
Mail je recensie (met prijzen) naar redactie@folia.nl en de
originele bon naar Folia, Stephanie Gude, Prins Hendrikkade 189b, 1011 TD Amsterdam.

Eten in de Plantagebuurt
Wie na bovenstaande
recensie geen stap
durft te zetten in Kip
in ’t IJ, maar wel iets
wil eten in de Plantagebuurt, heeft gelukkig
keus genoeg. Snelle
en budgettair verantwoorde maar lekkere opties zijn Burgermeester (Plantage
Kerklaan 37) en De Pizzabakkers (Plantage
Kerklaan 2). Heb je meer te besteden en wil
je uitgebreid dineren, dan moet je absoluut
naar De Plantage (Plantage Kerklaan 36).
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HvA Kanen bij de Kachel

Floor Verkiezingsdebat

Kun jij ook niet wachten tot het zomer is en je weer
voedselfestivals kunt afstruinen? Goed nieuws! Vanaf
5 maart komt Kanen bij de Kachel namelijk naar de
HvA. Elke donderdag kun je van 15.30-20.30 uur
genieten van de happen die foodtrucks serveren.
Op het Rhijnspoorplein en de hoek Wibautstraat
staan ze voor je klaar. En om te zorgen dat je geen kou vat zijn er een
overdekking, dekens, verwarming, glühwein en natuurlijk comfort food.
De maaltijden kosten rond de 5 euro.

Op 18 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale
Staten die grote gevolgen kunnen hebben voor de
landelijke politiek. Daarom organiseert Floor op 12
maart samen met studievereniging BSKA een politiek debat. Deelnemers zijn onder anderen senator
Marijke Vos (GroenLinks), Joke Geldhof (lijsttrekker
D66), Elisabeth Post (lijsttrekker VVD) en Tjeerd Talsma (lijsttrekker
PvdA). De presentatie is in handen van Joost Karhof. Het debat begint
om 16.30 uur in het Kohnstammhuis en is gratis te bezoeken.

DBSV Symposium

HvA Raad van Toezicht

Het aantal racistische incidenten in het voetbal
stijgt. Binnen de campagne Onderhuids, waarin
verborgen voorkeuren en racisme ter sprake worden
gebracht, is voetbal daarom een belangrijk thema.
Op 12 maart wordt in samenwerking met de HvA een
symposium georganiseerd in de grote zaal op locatie
Dr.Meurerlaan. Gasten zijn onder anderen ex-international Alami Ahannach en Sunny Bergman. De dag wordt gepresenteerd door Humberto
Tan. Je kunt je aanmelden via basante@ddvl.nl. Studenten van de HvA
krijgen voorrang; noteer daarom ook je studentnummer.

Rinse de Jong is benoemd tot derde lid van de Raad
van Toezicht van de HvA. De Jong (67) is aangesteld
voor een periode van vier jaar. Hij volgt Bart Bleker
op, die afgelopen september besloot terug te treden.
De Jong is van oorsprong registeraccountant, maakte
carrière bij onder meer Elsevier en richtte in 2010
zijn eigen financieel adviesbureau op. Tevens is hij commissaris bij
onder meer Gasunie en USG People. De Raad van Toezicht van de HvA
bestaat verder uit Marleen Barth en Monika Milz.

DOO Krachtvoerlezing
Op dinsdag 10 maart vindt er weer een Krachtvoerlezing plaats, deze keer door de Duitse universitair docent Franziska Egert. In haar lezing zal ze ingaan op de
manier waarop leerkrachten in het voorschoolse onderwijs het best begeleid kunnen worden. Op welke
manier kunnen hun vaardigheden verbeterd worden
en welk effect heeft dit op het niveau van de leerlingen? De lezing in de
Kohnstammzaal wordt om 16.00 uur ingeleid door lector Ruben Fukkink
en afgesloten met een discussie en een borrel. Aanmelding via intranet.

DMR Laaggeletterdheid
HvA-medewerkers gaan de komende maanden een
screeningsinstrument ontwikkelen om laaggeletterdheid in ziekenhuizen en zorginstellingen sneller op te
sporen. Doel is patiënten extra ondersteuning bieden
en voorkomen dat er medicatiefouten ontstaan.
Verbeteren mensen hun taalvaardigheden, dan voelen
zij zich gelukkiger, worden zij actiever en kunnen zij beter voor zichzelf
zorgen. Met het screeningsinstrument moet binnen drie minuten worden
vastgesteld of iemand laaggeletterd is. Studenten bestuurskunde gaan het
screeningsinstrument testen, waarna het in juni beschikbaar moet komen.

(advertenties)
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www.crea.uva.nl

hoihallookdoei.
theater- € 6 / € 10
CREA productie - In hoihallookdoei struikelt
Lotte als een moderne Alice in Wonderland
door de wereld heen. In een nieuwe stad
zoekt ze aansluiting met de appende massa
om haar heen. Reserveren: 020 525 1400

Scherp debat, theater, repetitiestudio of fotocursus. Als student
kun je nergens in Amsterdam beter terecht dan bij CREA!
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Onderzoek Innovation Award

Studenten DAS 2015

Heb je een innovatief en toepasbaar idee? Met commerciële of maatschappelijke relevantie? Doe dan
mee aan Amsterdam Science & Innovation Award
2015. Stuur je idee in en maak kans op 10.000 euro.
De Amsterdam Science & Innovation Award staat
open voor alle onderzoekers, studenten en medewerkers verbonden aan de UvA, HvA, AMC, VU, VUmc en de op het
Science Park Amsterdam gevestigde instituten. Deadline voor deelname is dinsdag 7 april. De winnaar wordt op 27 mei bekendgemaakt
tijdens de finale op het AUC. Meer info: ixa.nl.

De Dag van de Amsterdamse Student 2015 (DAS)
vindt dit jaar plaats op 6 juni en valt samen met de
jaarlijke Universiteitsdag. De organisatie van DAS
2015 wil via crowdfunding minstens vijfduizend euro
binnenhalen. Het evenement beoogt de ‘gewone’
Amsterdammer te laten zien wat student zijn nou
eigenlijk inhoudt. Asva, CSR en de AKvV willen dit doen door middel
van een dag vol activiteiten door heel Amsterdam. Wat er precies
gaat gebeuren, daarover wordt nog druk gebrainstormd. Meer info:
asva.nl/das.

Onderzoek VSNU

Studenten Beurzen

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft haar
complete archief van meer dan 28 meter overgedragen aan het Nationaal Archief. Het bevat alle stukken
uit de periode sinds de oprichting in 1985 tot en met
2005. Verschillende inventarisstukken gaan over grote stelselhervormingen in het hoger onderwijs, zoals
de invoering van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek (WHW) en de Wet op de studiefinanciering. De stukken
zijn openbaar toegankelijk en beschikbaar voor onderzoek.
Zie gahetna.nl, inventarisnummer 2.19.250.

De UvA doet mee aan het nieuwe Nederlandse beurzenprogramma Holland Scholarschip. Dit kent twee
varianten: een beurs van 5000 euro voor studenten
uit landen buiten de Europese Economische Ruimte
en een beurs van 1250 euro voor studenten die naar
het buitenland willen. De UvA stelt 36 beurzen ter
beschikking voor inkomende studenten en 48 beurzen voor uitgaande
studenten. Kijk voor meer info op studyinholland.nl of wilweg.nl.

Onderzoek Vici

FMG Kohnstammlezing

Vijf wetenschappers van FMG, FNW en AMC zijn in de
prijzen gevallen in de strijd om een Vici-subsidie van anderhalf miljoen euro van NWO. Het gaat om hoogleraar
moleculaire cardiogenetica Connie Bezzina, bijzonder
hoogleraar atoom- en molecuulfysica Femius Koenderink, hoogleraar experimentele kwantumfysica Florian
Schreck, universitair docent moleculaire plantenpathologie Frank Takken en
hoogleraar sociologie Herman van de Werfhorst. In totaal zijn in deze ronde,
waarin 216 wetenschappers een voorstel indienden, 36 Vici’s toegekend.

Universiteitshoogleraar Alexander Rinnooy Kan
houdt op vrijdag 27 maart de zestiende Kohnstammlezing, de jaarlijkse lezing op het grensvlak van het
maatschappelijk debat, wetenschappelijk onderzoek
en de praktijk van onderwijs en opvoeding. De titel
zal zijn: ‘Hoe goed is het Nederlandse onderwijs?’.
In deze lezing is het perspectief vooral internationaal en staan de leerlingen centraal: wat leren ze, en hoever komen ze? Aanvang: 14.30 uur.
Locatie: Aula.

AMC Fondsenwerving

Allard Pierson Museum Keys to Rome

De stichting Steun Emma van het Emma Kinderziekenhuis (EKZ) is samen met Albert Heijn een
actie gestart ten behoeve van de vernieuwing van
de afdeling neonatologie. Tot 6 april kan bij tachtig
Albert Heijn-vestigingen en veel AH to go’s in de
regio Amsterdam statiegeld worden gedoneerd dat
ten goede komt aan het EKZ. Naast de flessenautomaat in de filialen
staat een display waarin je statiegeldbonnetjes kunt deponeren. De
opbrengst van de actie wordt ingezet voor een project ten behoeve van
de motorische ontwikkeling van te vroeg geboren kinderen.

Op donderdag 12 maart houden twee conservatoren
en de directeur van het Allard Pierson Museum een
inleiding bij de tentoonstelling Keys to Rome. Het
Romeinse Rijk ontsloten. Deze inleiding zal gaan over
moderne digitale presentatietechnieken voor een
tentoonstelling over de Oudheid. Deze technieken
geven bezoekers een kijkje in het dagelijks leven van de Romeinen. Met
een keycard kunnen zij de tentoonstelling vanuit verschillende perspectieven bekijken. Na de inleiding is er een rondleiding. Aanvangt: 14.00
uur. Meer info op allardpiersonmuseum.nl
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Hoorcollege Hobbits and Politics: Power and resistance in the Society of the Spectacle door

FoliaWeb

Dan Hassler-Forest, donderdag 26 februari, 13.00 uur, Maagdenhuis. tekst en foto’s - Bob van Toor
Geïmproviseerde collegebanken 28
Staande luisteraars ca. 120
Videocamera’s 6
Scrabblewoorden neoliberal shibboleths, capitalist
realism, sofa radical

D

an Hassler-Forest opent zijn in allerijl
door de Maagdenhuisbezetters georganiseerde college met een horrorverhaal: van ongeïnspireerd kapotgemanagede universiteiten. ‘We maken geen keuzes
meer in onze spektakelmaatschappij, zoals Guy Debord al in de jaren zestig schreef, alleen consumentenkeuzes’, vertelt hij zijn publiek, dat uit alle macht
luistert naar zijn onversterkte, krachtige stem, die
nét boven het geroezemoes van De Voortdurende
Dialoog elders uitkomt. De thatcheriaanse beweringen van het CvB dat er voor de huidige manier van
besturen simpelweg geen alternatieven zijn vindt
hij a failure of imagination. Hij haalt publiekslieveling Slavoj Zizek aan: ‘Zizek schrijft dat het voor ons
makkelijker is om het einde van de wereld voor te
stellen, dan zelfs maar een kleine verandering in
ons politieke systeem.’ In de hippietijd van zijn vader stond de slogan ‘Frodo lives!’ voor hoop, vertelt
Hassler-Forest. ‘Waar ging The Lord of the Rings
ook al weer over? Een groepje blanke mannen dat
de wereld redt’. Gegrinnik. ‘Maar wat redden ze
eigenlijk? Ze behoeden slechts de heteronormatieve, blanke Shire voor verandering!’ Hij mag graag
Tolkien-bashen, geeft de docent toe, maar je kunt
het ook anders zien: de Ring, met zijn onbegrijpelijke krachten, staat ook voor het kapitalisme,
voor schijnbaar onoverwinnelijke macht. En ook al
gaat het per ongeluk, hij blijkt te vernietigen. De
docent keert terug naar het heden. Hij werd de
laatste jaren cynischer, geeft hij toe, door kortere
contracten en minder tijd om geïnteresseerde studenten te stimuleren. ‘Maar screw that, er zijn vele
manieren om een onderwijsinstelling te besturen,’
besluit hij. ‘Dat is wat ik hier zie: Frodo lives.’ Tijdens een daverend applaus steekt Hassler-Forest
een bescheiden vuistje in de lucht. yyy
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Hannah Muysken
23, antropologie

‘Ik ben hier langsgelopen tussen
twee colleges in, omdat ik de
bezetting steun. Ik heb niet
alles gehoord – tussendoor heb
ik ook mijn e-mail gecheckt.
Gelukkig zit ik redelijk in de materie waar Hassler-Forest over
sprak. Ik vond zijn punten over kapitalisme en mogelijk
alternatieven goed, maar zijn metaforen heb ik niet allemaal gevolgd.’

Pasta (ver)pesto
Je moet echt je best doen, wil
je pasta met pesto verpesten.
Dat is het eerste gerecht dat een
student leert maken. Maar pasta
met pesto en KFC-kip?! (Foto:
Bram Belloni)

Dean

20, social sciences
‘Onze achternamen hoeven we
niet per se te noemen, toch? Ik
vind Hassler-Forests benadering
erg goed: het is moeilijk om
over neoliberalisme te spreken
op een manier die luisteraars
interesseert, maar door het te
verbinden met populaire cultuur lukt het. Zo gebruikt hij
ook zombies als analogie van de kapitalistische maatschappij: we denken dat de dystopie ver weg is, maar
wat als we er al in zitten?’

Student-lid
Een student-assessor in het
college van bestuur is winst voor
de Maagdenhuisbezetters, maar
de universiteitsraad in Groningen is juist kritisch. ‘Hij is meer
bestuurder dan student.’ (Foto:
Wutsje, Wikimedia commons)

Evie

19, AUC
‘Dit was uniek, en precies wat
we vandaag nodig hadden: een
herinnering dat we op zoek
moeten naar nieuwe manieren
van denken, nieuwe ruimtes en
mogelijkheden voor onderwijs.
Ik heb al eerder college bij hem
gevolgd, en dit college bevestigde weer dat HasslerForest weet waar hij over heeft. Hij is een centrale
figuur in deze hele beweging.’

Excellentie
Het AUC wil toekomstige wereldleiders opleiden. De druk op
studenten is dus groot. Maar is
die niet té groot voor de studenten die ook op de campus leven?
(foto: Yannesh Meijman)
LEES MEER OP FOLIAWEB.NL

Folia Magazine
02-03-15 19:41

eb

Wat doe je nu?

weruk op
aar is
tudenleven?

EB.NL

Weekblad

voor HvA

en UvA –

foliaweb.n

l

nr. 22 04/03/2015

cover
Daniël
Rommens
De slag om

het Maagd
enhuis
de

Wie is hier

baas?

FOL_1510_01.i

ndd 1

02-03-15

Eigen baas

Naam Sid van Wijk
Leeftijd 25
Studie Technische bedrijfskunde aan de HvA
Afgestudeerd op ByeBike, een Witte Fietsenplan voor
e-bikes
Werkt sinds mei 2012, maar studeerde af op 29 januari 2015
Salaris ‘Ik geef mezelf € 1500,- netto per maand salaris.’

‘I

k ben tijdens mijn studie begonnen met het
bedrijf Imprezive. Ik ontzorg bedrijfspresentaties. Ik regel alles om een presentatie heen: de
powerpoints, de faciliteiten en de presentatie
zelf. Dat doe ik in mei al drie jaar.
Ik begon met Imprezive tijdens mijn studie technische bedrijfskunde. Daarvoor deed ik allerlei bijbaantjes. Een van
die bijbaantjes was als klusjesman. Toen gaf ik een keer
brutaal feedback op een presentatie van een ondernemer.
Hij zei: “Laat maar zien dat je het beter kan.” Hij nam me in
dienst en ik maakte drie jaar lang zijn presentaties. Tot ik
bedacht dat ik dat werk voor meer klanten kon doen. Dus
startte ik mijn eigen bedrijf.
Mijn onderneming heeft vrij weinig te maken met mijn studie. Het is meer communicatie dan techniek. Uiteindelijk
neem ik natuurlijk de manier van denken en de bedrijfs-

kundige aspecten mee, maar dat is het wel zo’n beetje.
En ik denk dat dat voor de meeste studenten geldt. Bijna
niemand gaat doen waar ze voor hebben gestudeerd.
Tijdens je studie een onderneming starten is een kwestie van opofferen. Ik heb bewust gekozen voor studievertraging. Zo kon ik geld inzamelen om mijn onderneming
uit te bouwen, zodat ik er na mijn studie van kon leven.
Want zonder stufi, een goedkope studentenwoning en
een OV is het moeilijk van een startende onderneming
rond te komen. Helemaal als je werkt met grote organisaties. Onderhandelingen duren soms wel een jaar. Ook
heb ik tentamens moeten overslaan voor gesprekken
met klanten en is het lastig om verplichte lessen te hebben als je tegelijkertijd voor de klant wil klaarstaan.
Ik werk vanuit een verzamelplaats voor ondernemers in
Amsterdam. Dat is heel inspirerend en noodzakelijk als
je direct van de studie komt. Ik heb geen werkervaring
en geen netwerk op kunnen bouwen bij een oud-werkgever. Ik moet het hebben van deze plek.
Omdat ik nog in de startfase van mijn bedrijf zit, begin ik
mijn dag met potentiële klanten bellen en koffieafspraken plannen. Tussendoor maak ik presentaties. Zo ben ik
nu in gesprek met een grote multinational en organiseer
ik een presentatie in de schouwburg van Doetinchem.’
yyy tekst - Stephan Vegelien / foto - Mats van Soolingen
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– Gerrit Komrij – Kees van Kooten – Rutger Kopland – Anton Korteweg – Rudy Kousbroek – Gerrit Kouwenaar – Hendrik
Kretzer – Gerrit Krol – Jan Kuijper – Dirkje Kuik – Frans Kuipers – Pieter A. Kuyk – Adriaan Lakerveld – Prosper van
Langenonck – Tom Lanoye – Jan Lauwereyns – Ed Leeflang – Aart van der Leeuw – Joke van Leeuwen – L. Th. Lehmann
– Jacob van Lennep – J.H. Leopold – Gerrit van der Linde Jzn – Hans Lodeizen – Jacques van Looy – Huub van der Lubbe
- Lucebert –Marcel van Maele – H. Marsman – Doeschka Meijsing – Willem de Mérode – Hanny Michaelis – Neeltje Maria
Min –Richard Minne – Wies Moens – Maurits Kok – Adriaan Morriën – Erwin Mortier – Harry Mulisch – H.C. Muller –
Martinus Nijhoff – Jan van Nijlen – Leonard Nolens – Cees Nooteboom – J.W.
Multatuli – Ramsey Nasr – Lennaert Nijgh –Martinus
Oerlemans – John O’Mill – Tonnus Oosterhoff – Th. Van Os – Paul van Ostaijen – Willem Jan Otten – Kees Ouwens – Piet
Paaltjens – Augusta Peaux – Jacques Perk – Edgar du Perron – Ilja Leonard Pfeijffer – Michel van der Plas – Frans Pointl –
Sybren Pollet – Hugo Pos – E.J. Potgieter – J. Presser – Jan Prins – Jean Pierre Rawie – Martin Reints – J.K. Resburg – G.J.
Resink – Albrecht Rodenbach – Paul Rodenko – A. Roland Holst – Henriëtte Roland Holst van der Schalk – Henk Romijn
Meijer – Leo Ross – Alfred Schaffer – J.C. van Schagen – Nico Scheepmaker – J.M.W. Scheltema – Bert Schierbeek – K.
Schippers – Annie M. G. Schmidt – Patty Scholten – Rob Schouten – Clem Schouwenaars – J. Slauerhoff – Wilfred Smit –
Paul Snoek – Th. A. Sontrop – J. H. Speenhoff – A.C.W. Staring – Eric van der Steen – Kees Stip – Hélène Swarth – Toon
Tellegen – F.C. Terborgh – Hendrik van Teylingen – Jotie T’Hooft – H. Tollens – Willem van Toorn – Luc Tournier – Marc
Tritsman – Tymen Trolsky – M. Vasalis – Anne Vegter – Martin Veltman – Paul Verbruggen – Hans Verhagen – Peter
Verhelst – Dimitri Verhulst – Albert Verwey – S. Vestdijk – Simon Vinkenoog – Arie Visser – Hans R. Vlek – Bert Voeten
– Frida Vogels – Freddy de Vree – Hendrik de Vries – Victo E. van Vriesland – Leo Vroman – Jacqueline E. van der Waals
– Hans van de Waarsenburg – Ellen Warmond –Hans Warren – Riekus Waskowsky – Lévi Weemoed – H.N. Werkman
– J.W.F. Werumeus Buning – Rogi Wieg – Menno Wigman – Nachoem M. Wijnberg – Ivo de Wijs – Willem Wilmink –
Antony Winkler Prins – Driek van Wissen – Karel van de Woestijne – Michaël Zeeman – Ad Zuiderent – Joost Zwagerman

zoeken een

campusdichter
deelnemen aan de competitie kunnen
man

vrouw

medewerker

student

UvA

HvA

- Stuur voor 10 maart drie gedichten naar
campusdichter@folia.nl
- Schrijf daarvan minstens één gedicht met het
thema ‘Leren in Amsterdam’
- Vermeld je naam en adresgegevens en of je
student dan wel medewerker bent
- Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen
- Als er voldoende inzendingen zijn, kun je
donderdag 26 maart reserveren voor een voordrachtsavond in Spui25
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