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SHAKEN MET
EEN SOCIOLOOG
Tess Posthumus is de beste vrouwelijke bartender
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Rens Vliegenthart wil
meer vrouwen aan de top
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Chinezen
falen niet
Het zijn er veel maar je hoort eigenlijk nooit iets over ze: Chinezen in
Nederland. Chinese studenten aan
het woord over de vooroordelen die
over ze heersen. Zijn ze echt zo passief, somber en vasthoudend als altijd
beweerd wordt?
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Rens
Vliegenthart
Hij is hoogleraar media & samenleving en sinds kort voorzitter van de
Jonge Akademie. En Rens Vliegenthart vindt dat het afgelopen moet zijn
met de softe aanpak: als we écht meer
vrouwen in de wetenschappelijke top
willen, is het tijd voor quota. ‘Het
moet over een andere boeg.’
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Shaken, not stirred
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afgestudeerd én is ze de beste vrouwelijke bartender ter wereld.

redactie@folia.nl.

Folia 32_1626_02.indd 4

27-06-16 18:37

36

5

Redactioneel
Siësta
Altan Erdogan, hoofdredacteur Folia

U

Berlijn is niet alles
Duitsland heeft een lange lijst goede universiteiten, maar
de meeste uitwisselingsstudenten kiezen klakkeloos voor
Berlijn. Waarom niet Coffeemanagement studeren in
Hamburg, of Research & Instruction in Golf in Keulen?

vA en HvA zijn fantastische en soms bizarre instellingen;
na ruim een jaar als hoofdredacteur van Folia durf ik dat
wel te beweren.
Je kunt er Chinese studenten tegen het lijf lopen die een
haatliefdeverhouding met Amsterdam hebben, studenten
sociale geografie die in Middelburg bewoners met een ast
matische kat op de bank vragen of ze blij zijn met de komst
van asielzoekers, en ook een jonge vrouw die na haar studie
sociologie tegenwoordig verrukkelijke cocktails in elkaar
schudt (echt waar: zie respectievelijk pagina 10, 26 en 32 van
dit nummer).
Hans Amman, lid van het college van bestuur, liet zich
onlangs ontvallen dat de grootte van UvA en HvA samen
bestuurlijk een schier onwerkbare ’span of control’ oplevert.
Wij van Folia kunnen dat bevestigen, en voegen daaraan toe
dat ook journalistiek nogal wat stuurmanskunst is vereist
om alle ontwikkelingen, doelgroepen, idealen en ideeën een
plekje in het blad en op de site te geven.
Daar komt bij dat die twee reusachtige snelkookpannen vol
studenten en medewerkers rond deze tijd plotseling zomaar
stilvallen. Alsof het een Spaans stadje uit de vorige eeuw
rond het middaguur betreft, gaan eind juni plots overal de
rolluiken dicht voor een meer dan acht weken durende siësta.
Intussen staan ons nog een paar belangrijke beslissingen te
wachten deze zomer. Blijven UvA en HvA ook in de toekomst
aan elkaar verbonden? Hoe is het gesteld met de diversiteit
op de UvA, en – ook heel belangrijk – welk bedrijf mag in de
toekomst de broodjes en drankjes verzorgen in de kantines?
Folia blijft gelukkig gewoon in de lucht de komende weken;
jullie kunnen al het fantastische en soms bizarre nieuws over
HvA en UvA volgen op folia.nl.
Op 7 september zijn we er weer met het magazine.
Mooie zomer!
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Cijfers

232

miljoen euro is er in de periode
2005-2015 aan (geplande) vastgoedinvesteringen op
de begroting van de UvA bijgekomen. Dit blijkt uit een
rapport van de Commissie Onderzoek Financiën en
Huisvesting. Het bedrag liep op van 420 miljoen naar 652
miljoen euro.

Kom in actie tegen soa’s
Nederlanders laten zich minder vaak testen op soa’s. Het
aantal mensen dat een bloedtest liet doen bij een Centrum
Seksuele Gezondheid – de soa-poli – is na jarenlange stijging
in 2015 met 3,4 procent gedaald, meldt het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid. Het aantal mensen dat daadwerkelijk besmet bleek, is juist toegenomen.
Soa Aids Nederland, een organisaties die zich inzet voor de
bestrijding van geslachtsziektes, maakt zich zorgen. Als zich
minder mensen laten testen, blijven ze langer met een soa
lopen en besmetten ze anderen, vreest de organisatie. ‘Zonder extra actie is een toename van soa’s onvermijdelijk.’
De daling in het aantal soa-tests komt waarschijnlijk door
een bezuiniging bij de GGZ. Tests bij de soa-poli waren tot
voor kort gratis voor risicogroepen, en die waren nogal
breed gedefinieerd. Iedereen jonger dan 25 jaar kon zich
gratis laten testen. Die leeftijd is nu verlaagd naar 20
jaar. Wie niet tot een risicogroep behoort, wordt doorverwezen naar de huisarts. De laboratoriumkosten voor
de test – tussen 110 en 180 euro – vallen onder het eigen
risico van de patiënt.
Ook de studentenartsen in Amsterdam merken dat minder
mensen zich laten testen. Opvallend genoeg testen dit
jaar meer vrouwen dan ooit positief op gonorroe. Studentenarts Peter Vonk heeft daarvoor geen verklaring, behalve het weinig prozaïsche ‘rondneuken zonder condoom’.
Ondanks de kosten voor een laboratoriumtest wil Vonk
iedereen afraden om zelftests te gebruiken. Die zijn volgens hem onbetrouwbaar en daarom zonde van het geld.
Studenten die vrezen dat ze een soa hebben opgelopen,
zijn welkom tijdens het gratis studentenartsen soa-spreekuur. Dat vindt twee maal per week plaats op de Oude
Turfmarkt en zit als vanouds iedere keer bomvol. ↙
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tienen, zeven negens en vier
achten heeft aankomend UvA-student
Joran van Weel op zijn eindlijst van de
middelbare school. Van Weel start in
september aan de bachelor natuur- en
sterrenkunde, maar staat in zijn vrije
tijd ook graag achter een draaitafel als dj
Your-On.

42

procent meer aanmeldingen ontving

de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA
ten opzichte van vorig jaar. Vooral opleidingen die een
Engelstalige bachelor aanbieden, zoals Europese studies
en media & informatie, zijn flink in populariteit gestegen.

496

kilometer fietsten veertig
studenten op initiatief van de Amsterdamse Studenten Schaats-, Wieler en
Skeelervereniging (Skits) afgelopen
weekend. Ze reden in duo’s in één ruk
van het Amsterdam Science Park naar
Parijs. Het winnende team (uit Delft)
deed er 15 uur en 42 minuten over. Het
laatste (uit Groningen) arriveerde in ruim
37 uur.
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De Week

Plotwending
F

olia sprak deze week met figuranten op de filmset van The Hitman’s
Bodyguard, pal naast het Roeterseilandcampus van de UvA. Onze
gedachten gingen onwillekeurig uit
naar het lot van de actievoerders die
vorig jaar het Maagdenhuis bezetten.
Je ziet het voor je: hopen op een
belangrijke rol en veel spectaculaire
actie in een grote film, maar uiteindelijk sta je uren te wachten om een
halve minuut als toevallige passant
te schitteren in de marge.
De aftiteling loopt nog niet, maar als
het zo doorgaat worden de actiegroepen van weleer volledig uit het
script geschreven van de universiteit
van de toekomst.
De afgelopen weken kwamen twee
belangrijke onderzoeksgroepen – let
wel: mede opgezet als gevolg van
de bezettingen vorig jaar – met hun
eerste conclusies. Je zou denken dat
deze resultaten van de commissies
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democratisering & decentralisering
en financiën & huisvesting leidden tot
luidkeelse kritiek of stormachtig gejuich vanaf de barricades van weleer.
Niets.
Oorverdovend stil bleef het, zelfs
toen het voormalige College van
Bestuur en de Raad van Toezicht
postuum een lauwerkrans kregen
omgehangen door commissievoorzitter Hendrik van Moorsel (financiën &huisvesting): de UvA heeft
de boekhouding op orde door een
‘verantwoorde koers en een steeds
professionelere bedrijfsvoering.’
Om de vergelijking met een Hollywoodkraker door te trekken: je vraagt
je af waarom in godsnaam collegevoorzitter Louise Gunning (en met
haar de gehele Raad van Toezicht)
zijn afgeserveerd en opzij gezet als de
bad guys in het verhaal.
De veronderstelde grootste boef van
het stel, Hans Amman (alias de Vast-

goedman) werd afgelopen dagen in
de comments op Folia.nl alsnog een
heldenrol toegedicht. ‘Ik krijg steeds
meer respect voor Hansie… Hopelijk
blijft die knakker; in ieder geval hebben we meer van dat soort nodig,
en minder actievoerders,’ aldus een
(uiteraard) anonieme student, die
daaraan toevoegt: ‘Kunnen we niet
een soort Hans-blijf-bij-de-UvA-petitie starten?’
Dat is wat je noemt een plotwending.
Voor zover wij weten, hangt inderdaad een deel van de harde kern van
critici en actievoerders moegestreden
en teleurgesteld in de touwen. Wellicht geeft de zomervakantie ze weer
net genoeg energie om te voorkomen
dat ze voorgoed in de archieven
verdwijnen als figuranten in de feel
good-movie van het CvB. ↙

tekst Altan Erdogan foto Daniël Rommens
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Bugra Loverboy
Een studie is net een loverboy.
Het begint met kadootjes en beloftes: ‘Ey,
schoonheid. Ik geef je alles – kennis, toekomst,
gratis geld, gratis ov... Gaan we samen rondjes
rijden, het wordt prachtig...’

Navraag
Jarmo
Berkhout

Het wordt je te veel. Je wil stoppen, je wil het uitmaken.

Student filosofie en oud-voorman van de
Maagdenhuisbezetting Jarmo Berkhout (23)
wil dat het leenstelsel een belangrijk thema
wordt bij de Tweede-Kamerverkiezingen. De
toegankelijkheid van het onderwijs wordt
een speerpunt van de Landelijke Studentenvakbond, waarvan Berkhout sinds deze week
voorzitter is.

‘Wát!? Ben jij gek geworden? Na al dat geld en
gratis ov? Terugbetalen, bitch.’

Kunnen jullie ervoor zorgen dat het
leenstelsel wordt teruggedraaid?

Voor je het weet komt hij met allemaal rare voorstellen: ‘Ey, er komen zo wat vrienden van me
langs. Verplichte keuzevakken. Lijkt me leuk als je
die ook allemaal... doet.’

En dan heb je je P gehaald. Als in PTSS.

Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

‘De steun om weer terug te gaan naar het oude systeem is niet heel groot onder politieke partijen. Dat
is jammer, maar er zijn meer opties. Laat ik chargeren: je kunt of een systeem hebben met een hoog
collegegeld en iedereen een beurs; of een leenstelsel
zonder collegegeld. Het doel moet zijn dat iedereen
gelijke kansen heeft om te kunnen studeren. Je ziet
nu dat het leenstelsel voor bepaalde groepen extra
slecht uitpakt: dat zijn niet-westerse allochtonen,
studenten met een functiebeperking, en studenten
die doorstromen van mbo naar hbo. Die negatieve
gevolgen moeten worden bestreden.’

Wanneer moeten jullie echt aan de slag?
‘Er zijn twee belangrijke momenten. In september is het Prinsjesdag, en dan worden de nieuwe
instroomcijfers van hoger onderwijsinstellingen
bekend en weten we of die weer zijn beïnvloed door
het leenstelsel; en in oktober en november zijn de
partijcongressen waarop de verkiezingsprogramma’s worden besproken.’

Zullen er net als vorig jaar weer grote
studentenprotesten komen?
‘Dat is niet te zeggen. Bij de Maagdenhuisbezetting kwam het protest ook vrij plotseling op. We
staan nog steeds voor beter onderwijs, of dat
nou met activisme wordt gerealiseerd of door een
goede lobby.’
… Financiën UvA toch op orde …

Ô i donÕ t know who that guy is,
but his wife looks hotÕ
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OP Z’N DUITS

Extase
A

frodisiacum is een betoverend woord. Alleen
het uitspreken al heeft iets
verbodens. Ik moet het geleerd
hebben ruim voordat ik aan
seks ging doen, maar het idee
dat je een middel kunt nemen
dat je libido verhoogt vond
ik reuzespannend. Afrodisiacum verwijst naar Aphrodite, die naast Dionysos het
geilste personage uit de Griekse
mythologie was. De god van de
roes was voor mij
als probleempuber een persoonlijke held.
Al snel werd
me duidelijk dat
oesters en perziken
weliswaar erotisch
zijn om te slurpen, maar intern weinig doen. De
beste afrodisiaca zijn drugs. Drugs maken je
losser en losser met de seks is beter. De enige
mensen die nooit seks met alcohol hadden zijn
maagden of geheelonthouders. Drugs halen
dingen van het slot, zetten de dierlijkheid aan.
In de homoscene heeft seks onder invloed van
middelen een eigen naam: chemsex. Het is ook
de titel van een sensatiegerichte documentaire
van VICE die afgelopen jaar op het IDFA in première ging. Chemsex is gevaarlijk omdat gebruikers
ook los worden met condooms. In Londen zou het
aantal hiv-besmettingen daardoor sterk gestegen zijn. Bovendien zouden homo’s gevoeliger
zijn voor verslaving, omdat ‘gay’ nog steeds staat
voor ‘anders’ en anders-zijn nog steeds vaak leidt
tot psychische problemen. Sowieso is dat een
reden dat homo’s, vooral de mannen die veel en
veelvuldig uitgaan, de early adopters van allerlei
nieuwe drugs zijn. Ze willen ontsnappen aan onverdraagzaamheid – uit hun jeugd of uit het nu.
Aan de manieren waarop chemsex doorgaans
wordt beschreven zit echter ook een nare mora-

listische bijsmaak. Seks met een
duwtje, seks met onbekenden en
meerdaagse seksfeesten worden
als inherent verkeerd gebracht;
als iets waarover we ons zorgen
moeten maken, ook als er geen
direct aantoonbare problemen voor
de volksgezondheid bestaan.
Het COC hield onlangs een enquête onder 703 mensen, merendeel homoseksueel. Daarvan heeft iets meer
dan 10 procent in het afgelopen jaar
seks gehad onder invloed van methamfetamine: chrystal meth.
Dit is de drug waarover
hulpverleners zich het
meest zorgen maken,
omdat het effect
direct en langdurig is.
Bovendien bestaat bij
chrystal meth het gevaar dat een gebruiker zich geen seks meer zonder
kan voorstellen, zoals een kwalitatieve studie van
Mainline en SOA Aids Nederland stelt.
Seks en drugs worden een probleem als de
grens tussen recreatief gebruik en afhankelijkheid wordt overschreden. Het probleem van
chemsex zit dus niet in de sex, maar in de chem.
Daar is weinig moralistisch aan. Dat risico geldt
niet alleen voor homo’s, maar ook voor hetero’s.
Chrystal meth klinkt misschien als een ver-vanje-breaking-bad-show, maar ook als je zonder
biertje, jointje of lijntje geen seks kunt hebben is er
iets mis. Een roes moet een betovering zijn tijdens
een vreugdevolle viering, geen alledaagse staat. ↙

Drugs halen dingen
van het slot

Folia 32_1626_02.indd 9

Linda Duits (1976) is een ‘weggelopen wetenschapper’
en gespecialiseerd in populaire cultuur, vooral op het
gebied van gender, seksualiteit en jongeren. Op deze
plek schrijft zij de ene week over seks en de andere
over de academische wereld in het algemeen en die
aan de UvA in het bijzonder.
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AMC-promovendus Yulan Qing:
‘Als ik in Nederland een carrière
als onderzoeker wil, moet ik
assertiever worden’

Folia 32_1626_02.indd 10
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CHINEZEN
FALEN NIET
DRIE VOOROORDELEN LANGS DE MEETLAT

Na de Duitsers vormen Chinezen in Nederland de grootste groep buitenlandse studenten.
Nederlanders weten maar weinig van ze af, zeggen de Chinese studenten zelf.
De vooroordelen zijn niet mals: ze zouden passief zijn, het zou ze aan creativiteit
ontbreken. Maar het zijn ook doordouwers, en dat leidt soms tot psychische problemen.
Wat vinden de studenten zelf van die typeringen?

tekst Willem van Ewijk
foto’s Martijn Gijsbertsen

Passievelingen
Chinezen zouden passief zijn en minder
creatief dan de Nederlanders, en ze kunnen
niet improviseren. ‘Er zit daar een kloof die ik
wil overbruggen.’

‘H

ier in Nederland verwachten ze dat promotiestudenten creatiever en onafhankelijker zijn dan
ik in China gewend was,’ zegt Yulan Qing (27).
‘Daar maak ik me de laatste tijd wel zorgen over.’ Nog geen
jaar geleden kwam Qing vanuit China naar het Amsterdam
Medisch Centrum om er te promoveren op een onderzoek naar
psychotrauma’s. ‘Ik geef nog steeds de voorkeur aan de bege-

Folia 32_1626_02.indd 11

leiding in China,’ zegt ze. ‘Veel feedback. Harde deadlines.’
Als masterstudent in China zag ze hoe het er bij bevriende
PhD-studenten aan toeging. ‘In China vertellen ze je precies
wat je moet doen.’ Willen ze in Nederland slagen, dan moeten
ze volgens Qing zelfstandiger worden.
China is de grote nieuwe reus in de wetenschappen. Westerse
universiteiten openen er campussen. En Chinese studenten
komen naar Nederland om hier te studeren. Het zijn er ieder
jaar weer duizenden; in het collegejaar 2014-2015 waren het er
4.300. Al jaren vormen Chinezen in ons land de grootste groep
buitenlandse studenten; in Amsterdam alleen al lopen er honderden rond, van wie 240 aan de UvA en 87 aan de HvA.

Improviseren
‘Ze zijn met veel,’ zegt Zhi Li (28), ‘maar Nederlanders weten

27-06-16 18:37
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er maar weinig vanaf, omdat Chinezen heel discreet zijn’. ‘Er
wordt maar weinig gepubliceerd over Chinezen,’ zegt de Chinese
HvA-student Zijian Wang. Wie in Nederland vraagt om de Nederlanders met de Chinezen te vergelijken krijgt vaak ongeveer
hetzelfde antwoord. Zoals dit voorjaar tijdens de bètabreak, een
maandelijkse talkshow op de bètafaculteit van de UvA, die ging
over samenwerking tussen Nederlandse en Chinese universiteiten. Carl van Dyck zei daar dat Chinese studenten en onderzoekers weliswaar over veel en gedegen kennis beschikken, maar
‘moeite’ hebben met ‘creativiteit en flexibiliteit’. Het klonk als
een cliché, maar Van Dyck, een innovatiespecialist die veel
spreekt op Chinese universiteiten, zei te spreken uit ervaring.
Kort daarop zei minister-president Mark Rutte iets

UvA-promovendus Liang
Zhao: ‘Chinezen kroppen
hun problemen op’

soortgelijks, na afloop van een gastcollege over ‘de kracht van
Nederland’ dat hij aan de UvA had gegeven: ‘Nederlanders zijn
creatief. In China stelt niemand een vraag.’
Dan is er nog een ander probleem: ‘Het onderwijs aan de
UvA is activerend en interactief, dus studenten moeten kritisch
nadenken, vragen stellen, twijfelen en presentaties geven,’ zegt
Anouk Tso, beleidsadviseur internationalisering aan de UvA.
Studenten uit andere landen hebben daar weer minder moeite
mee dan Chinezen, zegt ze. Amerikanen bijvoorbeeld. Die zijn
gewend aan de Nederlandse manier van academisch onderwijs,
en gaan zelfs een stap verder. Volgens Tso zijn Amerikanen
‘ronduit mondig. Die gaan zelfs met de docent in discussie als
ze vinden dat ze een te laag cijfer hebben gekregen.’

Toestemming
Zijn het dan alleen bevooroordeelde Nederlanders die zeggen
dat Chinese studenten passief zijn? Zhi Li zegt het zelf ook:
‘Chinezen vragen eerst toestemming voordat ze iets doen.’ En
Yulan Qing: ‘Er zit daar een kloof en die wil ik graag overbruggen. Ik moet wel, als ik een carrière als onderzoeker wil hebben.’
Volgens Anouk Tso worden er aan de UvA ook cursussen gegeven die buitenlandse studenten moeten begeleiden de omslag
te maken. De Dienst Student Services leert studenten hoe ze
presentaties moeten voorbereiden en papers schrijven. ‘Dat
gebeurt vooral in het eerste semester, voor de kerst heb je het
op de rails,’ zegt Tso. Maar die cursussen zijn niet verplicht:
‘We bieden het aan, de student moet toehappen.’

Doordouwers
Straks nemen de Chinezen het hier nog over, klinkt
het weleens. Want ze werken zo veel harder dan
Nederlanders. Ze mogen dan wel wat moeite
hebben om de omslag te maken van de Chinese
behoedzaamheid naar de Hollandse directheid,
Chinezen zijn echte doordouwers.

V
Liang Zhao

Folia 32_1626_02.indd 12

oor Liang Zhao (29), die drie jaar geleden aan de
Amsterdam Business School een promotieonderzoek
begon over crowdfunding, was het juist het volgzame
van de Nederlanders dat een cultuurshock veroorzaakte: ‘In
Nederland wacht iedereen netjes in de rij voor de metro. En
in Nederlandse steden als Amsterdam is het vergeleken met
Chinese steden op straat altijd heel rustig.’ Het verschil merk je
als je weer even terug naar China gaat, zegt Zhao. ‘Dan raak je
ineens een beetje in paniek van de drukte.’
De Chinezen zijn meer gewend en zijn ruiger dan veel
Nederlanders denken. Worden de Chinezen hier vaak als volgzame en rustige types gezien, als je het ze zelf vraagt vinden ze
het Amsterdamse leven maar traag en passief.
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HvA-student Zijian Wang:
‘Soms moet je gewoon de
Nederlanders nadoen’
‘Niet zo’n typische Chinees’
‘Het eerste jaar zeiden ze tegen mij: “Je bent niet zo’n typische
Chinees,” zegt Zijian Wang (23), student International Business
aan de HvA. Hij spreekt zich meer uit dan ‘de anderen’, is directer dan ze verwacht hadden, vonden zijn medestudenten. Wang
richtte het Amsterdam Chinese Student Network op en stond
daarmee voor zijn Chinese medestudenten klaar om ze te helpen
met het zoeken van een kamer en van baantjes. Wang is ook
brutaal, en met recht, zegt hij zelf. Toen hij een baantje kreeg als
assistent aan de International Businessschool van de HvA en een
docent hem niet meer in haar kantoortje wilde hebben omdat hij
dan kon zien welke tentamenvragen werden voorbereid, keek hij
haar recht in de ogen aan en zei dat hij gewoon in dat kantoortje
mocht werken. Dat stond zo in zijn arbeidscontract. ‘Die vrouw,
een Amerikaanse, werd boos op mij en zei dat ze met mijn
begeleider ging praten. Maar die stond achter me en nam het
voor me op.’ Dat directe en ondernemende heeft Wang van zijn
vader. Het zijn typische mannen uit de Huabei-regio, waar ze
ruiger zijn dan in het zuiden. ‘We zien er ook anders uit, we zijn
groter en breder,’ zegt Wang. Ze zijn er bijna net zo ruig als in
de Dongbei, de drie regio’s in het noordoosten van China, waar
volgens Wang het ruigste soort Chinezen vandaan komt.
Daar zijn ze heel anders dan de Chinezen uit regio’s als
Canton en Hongkong, van waaruit de eerste emigratie naar het
Westen plaatsvond, legt hij uit. Zij kwamen naar Europa om er
te studeren, of uit onvrede met het communisme, en openden er
restaurants. Volgens Wang bepalen de Chinezen uit deze regio’s
sindsdien het beeld dat we van Chinezen hebben als een groep
passieve braveriken. Maar dat beeld zal veranderen, verzekert
hij. ‘Jullie zullen vaker van deze taaie Chinezen tegenkomen, en
steeds minder van die “typische Chinezen,”’ zegt Wang, die ziet
dat steeds meer studenten uit het noorden naar Nederland komen
om er te studeren. Die zullen het beeld dat Nederlanders van Chinezen hebben veranderen. Kijk naar Liang Zhao, zelf afkomstig
uit de Dongbei, de stad Changchun om precies te zijn. In Amsterdam is hij voorzitter van de afdeling van het ACSSNL (The Association of Chinese Students and Scholars in the Netherlands, een
studentennetwerk waarmee Wang veel samenwerkt) en hij spreekt
als promovendus regelmatig op congressen over crowdfunding.
Soms moet je gewoon het gedrag kopiëren van Nederlanders, vinden ze, dat zorgt dat je relaxter overkomt. ‘Dat doen
we bijvoorbeeld door westerse series te kijken,’ zegt Wang.
‘Dan gaan we hiphopachtig praten, en zeggen we dingen als
“fuck this shit”’. Hij moet er zelf om lachen.

Folia 32_1626_02.indd 13

Zijian Wang

Somberaars
Goed voor de UvA, niet voor studenten, zo noemt
het hoofd internationalisering van de UvA de
werkhouding van Chinese studenten. Ze ervaren
grote druk om te slagen.

‘V

eel Chinezen schamen zich om hulp te vragen,’
zegt Zhi Li, een 28-jarige Chinese psycholoog. ‘Ze
zijn anders dan Nederlanders of buitenlandse studenten en onderzoekers van andere nationaliteiten,’ zegt ze
en neemt een slok van haar verse gemberthee. Ze vertelt dat
een Chinese promovendus die zij begeleidt te kampen heeft
met depressies en angsten.
‘Hij maakt zich zorgen dat hij straks weer terug moet naar
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Psycholoog Zhi Li: ‘Chinese
studenten schamen zich als
ze niet het hoogste cijfer
hebben’
Terwijl er genoeg is om over te praten. ‘Chinese studenten kunnen de eerste weken van hun studie echt in shock zijn,’ zegt
Anouk Tso over Chinezen die na aankomst in Amsterdam wat
verloren over de campus lopen, niet wetend wat ze aan moeten
met de manier van werken aan de UvA. ‘Als je niet het hoogste
cijfer hebt, voelt het alsof je je moet schamen,’ zegt Li. Het
werkt ook de andere kant op. Chinese studenten hebben niet
alleen moeite om kritiek te uiten op de docent, ‘als ze kritiek
krijgen van een docent kunnen ze daar kapot van zijn. Chinese
studenten werken heel hard. Ze bouwen daardoor veel stress
op en ze weten niet hoe ze stress kwijt moeten raken,’ gaat Li
verder. Ze hebben geen leven naast de studie. ‘Het is een beetje
zoals in de Verenigde Staten: werken, werken, werken, zodat ze
een beter leven krijgen als ze terug naar China gaan.’

Melkkoe

Zhi Li

China. Zijn familie verwacht dat hij hun financiële problemen
gaat oplossen, maar daar kan hij niet veel aan doen.’ Volgens Li
worden veel Chinese studenten daar nerveus van. Ze besluiten
de terugkomst uit te stellen door gebruik te maken van het
zogenoemde zoekjaar, een jaar waarin ze van de Nederlandse
overheid na hun studie nog even in Nederland mogen blijven om
een baan te zoeken. [Nadat de regels dit jaar zijn aangepast kunnen er inmiddels ook twee zoekjaren worden aangevraagd, red.]
Zelf besloot Zhi Li als net afgestudeerde psychologiestudent aan de Universiteit Maastricht dat zoekjaar te gebruiken
door naar Amsterdam te verhuizen, waar ze zich als psycholoog vooral met Chinezen ging bezighouden. Want die moeten
beter begeleid worden, vindt ze.

Gezichtsverlies
‘Een van de problemen van Chinezen is dat ze hun problemen
opkroppen,’ zegt ook Liang Zhao erover; ‘ze delen het niet.’

Folia 32_1626_02.indd 14

Hulp zoeken doen ze niet zo snel, uit angst voor gezichtsverlies.
Maar volgens Zhi Li moeten ze zich juist leren uitspreken en
meer hun zwaktes laten zien. Anouk Tso geeft toe dat de studenten onder hun werkethiek kunnen lijden: ‘Het studiesucces
van Chinezen is bijzonder hoog. Zij falen niet. Dat is goed voor
de UvA. Voor studenten misschien niet.’ Zhi Li hoopt dat de
UvA de studenten niet als melkkoe gebruikt. Docenten en de
UvA moeten extra hun best doen om die studenten te bemoedigen, vindt ze. ‘Toen ik de studentenpsychologen belde wisten ze
niet eens hoeveel Chinese studenten er waren,’ zegt Zhi Li. ‘Ze
hadden er de afgelopen jaren maar een paar gezien.’
Volgens Anouk Tso krijgen de Chinese studenten wel degelijk
hulp. Er zit er een net van studentendecanen, psychologen, studieadviseurs en loopbaanadviseurs om de Chinese student heen, zegt
ze. Dit geldt overigens ook voor andere internationale studenten,
vooral die van buiten Europa, aldus Tso. ‘Veel van de uitdagingen zijn ook van toepassing op andere groepen internationale
studenten.’ Ook Zijian Wang denkt dat de Chinese studenten niet
anders zijn dan hun medestudenten. ‘Zhi Li ziet als psycholoog
veel Chinese studenten met wie het niet zo goed gaat. Maar het
is onder Chinezen niet erger dan bij andere groepen: iedereen
heeft problemen,’ zegt hij met een glimlach. Het probleem valt te
relativeren, vindt ook Liang Zhao. Er komt nou eenmaal veel op
studenten af die naar Nederland komen: een nieuwe stad, en een
nieuw land. En de meesten woonden nog bij hun ouders voordat
ze naar Nederland verhuisden: ‘Ze zijn de eerste generatie die op
kamers gaat en moeten nog veel uitvinden’. ↙

27-06-16 18:38

29 JUNI 2016

15

THOMAS
VAN A ALTEN
Kelly en Yasmine
I

k voerde eindgesprekken met eerstejaars. Ik was dit jaar geen studie
loopbaanbegeleider, maar een collega was uitgevallen en toen nam
ik een deel van haar klas over. Ik kende de groep immers, ik had ze mijn
module redactie en journalistiek gegeven. De opdrachten doorploegen
vind ik altijd een verzoeking (en vanaf elke pagina stijgt een damp van
weerzin tegen STARRmatrixen en reflecties op) maar de eindgesprek
ken vind ik altijd interessant. Zo sprak ik met Yasmine en Kelly.
Ik stelde me voor dat ze ooit zouden solliciteren. Yasmine Hafid en
Kelly Kwakman. Beiden behept met lyrische namen, en allebei roepen
ze onvermijdelijk associaties op. Kom, wat is uw beeld van deze dames?
Ik sprak er met
Yasmine over. Als
ze konden kiezen
tussen een Amber de
Vries en een Yasmine
Hafid, en het cv was
gelijk, wie zouden de
gemiddelde werk
gevers uit Amers
foort dan prefereren? Ik zei: ‘Yasmine, laat me je een handje helpen. Als
een werkgever aan het twijfelen slaat en jouw naam gaat googelen,
heb ik de oplossing. Laat hem dan maar op mijn column stuiten.’
Ze vond het een goed idee.
Want Yasmine Hafid is een van de betere studenten die ik dit jaar
heb gehad. Ze ziet er als halfbloed trouwens wel uit als een Amber
de Vries, en zo praat ze ook – eerlijk toegeven, was dat wat u in
gedachten had?
Voor Kelly Kwakman uit Volendam geldt in feite hetzelfde. Het is ook
een van de betere studenten die ik dit jaar had. Dus ik dacht: Kelly, voor
jou dezelfde behandeling in mijn column. Kortom, ik beveel ze beiden
van harte aan.
Dus als u volgend jaar als stagebedrijf een uitstekende brief krijgt
van wie dan ook, maar u wordt mogelijk geremd door zoiets triviaals als
een naam, negeer die gevoelens dan. Gewoon uitnodigen. ↙

Ik beveel ze beiden
van harte aan
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Code zomer
tekst Carlijn Schepers
foto Daniël Rommens

D

oor het hele land woeden donderende
onweersbuien, kletteren grote hagelstenen uit
de hemel, drijven drollen in ondergelopen kelders en
waarschuwen weermannen met code geel en code
oranje. Op het Roeterseiland is het donderdag 23
juni vooral code zomer, want het Summer Festival is
er losgebarsten. Biertjes vloeien rijkelijk, puntzakken
friet worden rondgedeeld en een paar verdwaalde
Belgische toeristen blèren vrolijk liedjes op het
karaokepodium. Het weer is goed, de sfeer is goed.
Niet alleen studenten, ook docenten en medewerkers
lopen rond op het festival. Er is ook voor ieder wat
wils: livemuziek (waaronder The Faculty-band
met muzikanten van de UvA), stand-upcomedy,
silent disco, Twister XXL, megabellenblaas en een
aquabubbel – een soort grote plastic hamsterbal
waarmee je op het water kunt lopen. Oké, rond acht
uur barst de dreigende lucht toch even open voor een
fikse regenbui. Maar het publiek laat zich niet kisten
en feest onverstoorbaar verder in poncho’s. ↙
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‘HUP, TOGA’S
AAN EN
HET LAND IN’
tekst Carlijn Schepers
foto’s Mats van Soolingen

De plannen van de nieuwe voorzitter van de Jonge Akademie, de jongerentak van
het KNAW, zijn ambitieus. UvA-hoogleraar Rens Vliegenthart wil onder andere
meer vrouwen in de wetenschap. ‘We hebben het jarenlang op de softe manier
geprobeerd. Dat werkt niet goed en niet snel genoeg. Dus moeten er misschien
toch quota van bovenaf worden opgelegd aan universiteiten.’
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Rens Vliegenthart
VINDT DAT WE MOETEN BREKEN MET
HET WITTEMANNENNETWERK
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H

ij is hoogleraar media &
samenleving aan de UvA, doet
onderzoek naar de rol van de
media in de Nederlandse politiek en
samenleving, is redacteur van politicologisch tijdschrift Acta Politica en schrijft
voor wetenschappelijk blog StukRoodVlees.nl. En dan heeft Rens Vliegenthart ook nog drie kinderen, samen met
zijn vrouw Marjolein Meijer (partijvoorzitter van GroenLinks). Toch heeft
Vliegenthart nog tijd gevonden voor het
voorzitterschap van de Jonge Akademie.
Vanaf begin juni leidt hij de jongerentak
van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). En
hij heeft er zin in. Met een brede grijns
vertelt hij hoe hij begin april nog was
benoemd als vicevoorzitter en hoe niet
veel later toenmalig voorzitter Rianne
Letschert rector magnificus werd aan de
Universiteit Maastricht, waardoor haar
plek vrijkwam. Vliegenthart: ‘Ik moest
even kijken of ik het voorzitterschap
erbij kon doen, want het is een flinke
tijdsinvestering. Maar eigenlijk hoefde
ik er niet lang over na te denken.’

Dus u had maar kort om te bedenken hoe u het zou gaan aanpakken?
‘Klopt, maar er staat gewoon een goede
organisatie en ik denk al even mee in
het bestuur van de Jonge Akademie.
Bovendien hoef je niet altijd radicaal
spectaculair goede ideeën te hebben.’

Maar er wordt wel verwacht dat u
een frisse wind laat waaien.
‘Natuurlijk. Mijn beleid moet weer een
beetje anders zijn. Je moet je prioriteiten
bepalen en bedenken wat je wil bereiken.’

Weet u al welke kant u op wilt?
‘We willen een aantal kanten op – ik doe
het met de vijftig leden samen. We gaan
ons bijvoorbeeld nog meer bezighouden
met de Nationale Wetenschapsagenda.
Deze agenda, met de onderzoeksvragen
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waarop de wetenschap zich de komende
jaren gaat richten, is een aantal maanden
geleden uitgekomen. Wij willen dat het
een brede agenda blijft. Dat er niet alleen maar geld wordt uitgetrokken voor
vragen die economisch rendabel zijn. De
breedte van het Nederlands wetenschappelijk onderzoek moet tot zijn recht ko-

men. Een ander belangrijk agendapunt
is de rol van vrouwen in de wetenschap.
Daarvan zegt mijn voorgangster dat ik
daar nog meer mee kan doen dan zij.’

Omdat u een man bent?
‘Zij vond het moeilijk steeds als voorvechter van vrouwen op te treden of dat
als excuus te gebruiken. Zo van: wat doe
je dat goed omdat jij vrouw bent. Maar
het aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland is gewoon véél te laag. Daar moet
veel actiever wat aan gedaan worden.’

Hoe dan?

RENS
VLIEGENTHART
1980 Geboren in Oudewater
2002 Afgestudeerd sociaalculturele wetenschappen (VU)
2003 Afgestudeerd politicologie
(VU)
2007 Cum laude promotie
sociale wetenschappen (VU)
en universitair docent politieke
communicatie (UvA)
2009 Universitair hoofddocent
(UvA)
2013 Hoogleraar communicatiewetenschap (UvA) en lid Jonge
Akademie
2016 Voorzitter Jonge Akademie

‘We hebben het jarenlang op de softe
manier geprobeerd. Door te zeggen:
“Hier moet meer aandacht voor komen.”
Maar dat werkt niet goed en niet snel
genoeg, dus het moet over een andere
boeg. Bijvoorbeeld met speciale trajecten
om vrouwen te laten doorgroeien naar
hoge posities. Of door trainingen te
geven aan sollicitatiecommissies om de
gendersensitiviteit te bevorderden. Dat
gebeurt veel in de VS. Hiermee maak je
de mensen die deze beslissingen nemen
bewust van de processen die meespelen
en hoe het komt dat er toch weer een
man op een bepaalde plek komt.’

Witte man neemt witte man aan,
toch?
‘Ja, dat is een van de allerbelangrijkste
oorzaken. Of misschien nog wel meer:
witte man kent veel witte mannen in zijn
netwerk en denkt: ah, die positie is wel
wat voor die vriend. Dat netwerk vooral;
mensen moeten daarmee durven breken.’

En als dat allemaal niet werkt?
‘Dan moeten er misschien toch quota
van bovenaf worden opgelegd aan
universiteiten: “Ga nu maar zorgen
dat zoveel procent van je benoemingen
vrouw is.” Ik ben niet voor niets blij
met KNAW-voorzitter José van Dijck.
In haar jaarrede gaf ze nog een prachtig
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pleidooi voor diversiteit in de academische wereld, voor een zaal vol grijze
mannen. Of het publiek het helemaal
oppikte weet ik niet, maar het was een
mooie boodschap.’

door het schrijven van opiniestukken en
dat soort zaken. Een derde manier om
aandacht te krijgen voor deze thema’s is
het organiseren van allerlei activiteiten,
zoals bijeenkomsten met interessante sprekers.’

Wat staat er nog meer op uw lijstje?
‘De positie van jonge wetenschappers.
Er zijn bijvoorbeeld veel postdocs die
werken met tijdelijke contracten. Door
de nieuwe flexwet moeten zij er na twee
jaar zes maanden uit, of ze moeten naar
een andere universiteit. Maar laten we
nou juist zuinig zijn op dat talent en op
de mensen die het goed doen in het onderzoek en onderwijs. Daarnaast moeten
we af van het idee dat onderzoek alleen
op output gericht moet
zijn. Het tellen van publicaties is heel schadelijk.
Het zorgt voor een hoge
werkdruk en minder
kwaliteit. Daarmee kom
ik meteen op mijn vierde
punt: onderwijs. De Jonge Akademie heeft daar
nooit veel mee gedaan,
maar we willen een sterker geluid laten horen: toponderzoek is
belangrijk, maar toponderwijs ook. Zorg
in eerste instantie goed voor je studenten
en hecht waarde aan het overbrengen
van kennis.’

Hoeveel macht heeft de Jonge Akademie nu eigenlijk?
Lachend: ‘Dat is een moeilijke vraag.
Ik heb het gevoel dat we de afgelopen
jaren een gewaardeerde gesprekspartner
zijn geworden en dat de lijntjes met
bewindspersonen en ministeries heel
kort zijn. Aan de andere kant moet je het
natuurlijk ook niet overschatten. Maar
ze hebben ons er graag bij omdat we een

‘Zorg in
eerste instantie goed
voor je studenten’

Hoe gaat de Jonge Akademie deze
ambitieuze doelen bewerkstelligen?
‘Op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door op allerlei plekken aan tafel te
gaan. We gaan praten op het ministerie,
bij de colleges van besturen van verschillende universiteiten en bij de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse
Universiteiten (VSNU). Maar we willen
ook meer gaan samenwerken met promovendinetwerken en organisaties als het
Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).
De tweede manier is onze boodschap
verkondigen in de publieke ruimte,
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fris geluid laten horen. Zeker vergeleken met de KNAW zelf, waar een hoop
oudere, gevestigde hoogleraren zitten.
Zonder daar negatief over te willen zijn,
integendeel zelfs, maar die hebben toch
een andere kijk op zaken. Wij staan dichter bij de jonge wetenschapper. Dus wij
kunnen radicaler zijn en zeggen: volgens
ons moet het compleet anders.’

Is het KNAW niet gewoon een
ouwelullennetwerk?
‘Dat is wel het beeld. Je wordt lid voor
het leven en twee derde van de leden zijn
emeriti hoogleraren. Maar ze proberen
wel een verjongingsslag door te voeren.
Mijn collega Claes de Vreese is dit jaar
lid geworden en die is 41. Nog best jong
toch? Hoewel, het afgelopen weekend
zaten we te vergaderen in een hotel toen

een achttienjarige serveerster zei: “Jonge
Akademie? Jullie zijn toch helemaal niet
jong meer!” Dus het is allemaal relatief.’

Wat vindt u van de rol van de Jonge
Akademie binnen het KNAW?
‘We organiseren veel dingen samen en
wij leveren veel input, omdat we een heel
andere groep wetenschappers vertegenwoordigen.’

Er wordt wel naar jullie geluisterd?
‘Dat idee heb ik wel.’

En als jullie het niet met elkaar
eens zijn, is het dan een kwestie
van er hard tegenin gaan?
‘Nou, over tachtig procent
zijn we het gewoon eens.
Je moet geen conflicten
opzoeken die er niet zijn.
Uiteindelijk willen we
allemaal dat het onderzoek
en onderwijs aan de Nederlandse universiteiten top is.
Maar er liggen natuurlijk
wel accentverschillen. Er
zijn dingen waar wij meer
mee bezig zijn en waarover wij een radicalere mening hebben.’

Zoals?
‘Bijvoorbeeld het ius promovendi: het
recht een wetenschapper te promoveren,
dat alleen voor hoogleraren geldt. Daarvan zeggen we al een aantal jaren: dat
moet anders. Het staat de ontwikkeling
van de carrière van veel jonge wetenschappers in de weg als ze pas promotor
mogen worden als ze hoogleraar zijn. In
de omliggende landen is dat ook anders,
daar mag het al wel op het niveau van
universitair docent. We hebben hier lang
voor gepleit en nu – zonder daar meteen
een causaliteit aan te verbinden – komt
er als het goed is een wet die het gaat veranderen. Maar de invulling ervan wordt
wel sterk bij de universiteiten gelegd.
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Reden te meer voor ons daar weer langs
te gaan om te kijken hoe ze het invullen.
Mensen die hun eigen geld hebben
binnengehaald en hun eigen projecten
draaien moeten ook hun eigen mensen
mogen begeleiden.’

Dan heeft u vast ook een
mening over het KNAW-rapport
‘Promoveren werkt’?
‘Daarover heb ik mij op een UvA-bijeenkomst een aantal weken geleden nog kritisch uitgelaten. Er wordt heel tevreden
geconcludeerd dat het allemaal wel goed
gaat met het Nederlandse promotiestelsel, waardoor het rapport niet dwingt tot
veranderingen. De belangrijkste aanbeveling is dat er meer onderzoek gedaan
moet worden naar de
arbeidsmarktperspectieven van promovendi
buiten de wetenschap.
Bovendien hebben ze
helemaal geen promovendi gesproken over
hun ervaringen. Het
positieve beeld is maar
deels gefundeerd. Een
deel blijft onderbelicht,
zoals de discussie rond bursalen [iemand
die promotieonderzoek doet en daarvoor
alleen een beurs ontvangt, red.].’

Hoe kan het Nederlandse promovendibeleid worden verbeterd?
‘Door promoveertrajecten beter te
organiseren. Er is een enorm verschil
tussen de begeleiding van promovendi
op verschillende instituten. Soms is het
een wederkerige relatie met rechten
en plichten voor begeleider en promovendus, soms worden ze aan hun lot
overgelaten. Het zou goed zijn in kaart te
brengen wat goed en minder goed werkt
in het promotietraject, om de kwaliteit
ervan te verbeteren.’

Zijn er dingen die de Jonge
Akademie de afgelopen jaren
volgens u heeft laten liggen?
‘Misschien hadden we nog meer met stu-

de Jonge Akademie, voorzitter. Dat is
een uitdaging, want als je veel meepraat
en meebeslist kun je moeilijk achteraf
zeggen: “Maar we zijn het er niet mee
eens!” En als je niet meepraat, kun je dat
wél zeggen, maar dan bereik je ook niks.
Dat is het bijkomende politieke spelletje.
Maar dat vind ik juist boeiend aan deze
functie. Ik merk nu al dat ik veel leer
over mezelf en hoe dingen werken.’

Wat heeft u dan tot nu toe al geleerd?
‘Dat het goed is eerst even rust te pakken
voor je een gesprek ingaat. Vooraf bedenk
ik eerst: wat wil ik zelf bereiken en wat
is het doel van de ander? Zo kun je beter
voorspellen hoe een gesprek verloopt en
er het meeste uithalen.’

‘Het aantal vrouwelijke
hoogleraren in Nederland
is gewoon véél te laag’

Hoe denkt u hierover?
‘Ik ben niet per se tegen promovendi
als bursalen, maar je ziet in een aantal
gevallen wel dat het bepaalde implicaties
kan hebben. Er komen bijvoorbeeld veel
Chinese promovendi met een beurs van
de Chinese overheid naar Nederland.
Dan kun je zeggen: ze mogen blij zijn
dat ze hier mogen komen, want dan
krijgen ze straks vast een goede baan.
Dus ze hoeven niet extra betaald te
worden. Maar je kunt ook denken: ze
doen volwaardig werk en moeten op
dezelfde manier worden beloond als
onze promovendi.’
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dentenorganisaties en promovendi moeten praten. Voor mij zijn zij de belangrijkste spelers binnen de universiteit.
Wellicht hebben we ons te veel gericht
op onderzoek, dus kan een accentverschuiving geen kwaad. Maar om nou te
zeggen dat we dat hebben laten liggen,
vind ik te negatief klinken.’

Welke dingen vindt u juist al goed
gaan?
‘We hebben goed de balans weten te
vinden tussen aan de ene kant meepraten en tegelijkertijd een kritisch
geluid laten horen. Neem de Nationale
Wetenschapsagenda: eigenlijk waren we
het er niet helemaal over eens dat die er
moest komen. Maar hij kwam er toch
en toen werd Beatrice de Graaf, lid van

Zijn er ook dingen die
u moeilijk vindt aan het
voorzitterschap?

‘Ik moet de minder leuke
kanten nog ontdekken. Maar
wat ik nu al merk: ik word
ontzettend veel gevraagd om te
komen opdraven voor allerlei
dingen. En ik ben niet zo goed
in nee zeggen. Dus ik moet
nog leren prioriteren.’

U heeft mooie plannen voor de
Jonge Akademie. Op welke manier
gaat u er als voorzitter voor zorgen
dat ze bewaarheid worden?
‘Ik geloof heel erg dat je dat samen doet.
Het gaat echt niet om mij. Ik wil als
teamspeler de juiste mensen op de juiste
plekken inzetten en de andere leden enthousiasmeren overal te gaan praten, te
adviseren en aanwezig te zijn. Want dat
is ook belangrijk: de wetenschap en de
maatschappij dichter bij elkaar brengen.
Ik vind dat we als Jonge Akademie-leden
ook de taak hebben wetenschap toegankelijk te maken en mensen ervoor te
enthousiasmeren. Dus ik zeg: hup, toga’s
aan en het land in!’ ↙
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‘Gestructureerde
chaos, noem ik dit’
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TOM HESEN (22),
MEDIA, INFORMATIE &
COMMUNICATIE, HvA
Kamer 8 m² (‘Dit is me verteld, maar
volgens mij is het nog geen 6 m²),
Sumatrastraat (Oost)
Woont hier sinds november 2014
Betaalt 530 euro inclusief
Huisgenoten 1 (‘Maar er wonen nog
2 vriendinnen in het aangrenzende
appartement, dus eigenlijk drie’)
Pluspunt ‘De gemeenschappelijke
woonkamer en keuken. En ik heb een
lekker bed.’
Nadeel ‘Dat er geen bureau in mijn kamer
past. Als ik wil studeren, dan moet ik naar
de bieb.’

‘M

ijn bed is heel belangrijk voor me.
Het enige wat ik op mijn kamer
doe, is slapen en films en series kijken. Ik
ben iemand die het maken van opdrachten voor school blijft uitstellen. Dan komt
het weleens voor dat ik ’s nachts moet
doorwerken om de deadline te halen. Ook
dat doe ik dan op mijn bed en niet in de
gemeenschappelijke woonkamer. Dan val
ik uiteindelijk omringd door studieboeken
en met mijn laptop op schoot in slaap, en
moet ik de volgende ochtend vroeg nog aan
de bak.
‘Mijn kamer is redelijk inwisselbaar en
niet heel persoonlijk. Ik heb ’m bewust niet
aangekleed, omdat ik hier alleen slaap.
Ik leef in de gemeenschappelijke ruimte
en buiten de deur. Ik ruim mijn kamer ook
niet vaak op, eigenlijk alleen wanneer mijn
ouders langskomen. Zolang ik zelf nog het
overzicht heb over mijn kamer, is het prima.
Gestructureerde chaos, noem ik dat. Dat
betekent dat er bijvoorbeeld nog een pad
in mijn kamer vrij is om richting de deur
naar het balkon te lopen. Of dat de boeken
in mijn kast netjes op een rijtje staan. Soms
is die chaos wat minder gestructureerd;
een stapel gewassen kleren gooi ik vaak zo,
hup de kast in. Een dag later moet ik dan
mijn sokken weer bij elkaar zoeken.’ ↙

tekst Daan van Acht foto Martijn Gijsbertsen
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Deur tot deur
voor de
wetenschap
Traditiegetrouw gaan de tweedejaarsstudenten sociale geografie aan de UvA het veld in.
Ze bivakkeren een week lang in een Nederlandse gemeente om daar een sociale situatie in
kaart te brengen. Dit jaar peilen ze in Middelburg de opinie van bewoners over de aanwezigheid van een azc in hun gemeente. ‘Vijf jaar geleden begrepen mensen niet waarom we
onderzoek deden naar dit onderwerp. Nu vraagt niemand meer waarom we dit doen.’

tekst Steffi Weber
foto’s Bob Bronshoff en Anne de Leeuw

I

n de ruime, lichte woonkamer van respondent 13 staat
een indrukwekkende fruitschaal: een ijzeren constructie,
gevuld met ananas, courgettes, passievruchten, druiven,
avocado’s, citroenen, sinaasappels en bananen. Bij vraag
31 schiet de jonge vrouw in de lach. ‘Of asielzoekers duidelijk herkenbaar zijn in het straatbeeld? Nou, nee.’ Student
Emil van Eck kijkt van het formulier op. ‘Is dat “oneens” of
“helemaal mee oneens”? Emil zet een vinkje op het formulier
voor hem op tafel en gaat door naar de volgende stelling.
Respondent 13 woont in een Middelburgse Vinexwijk, is ‘zeer
tevreden’ met haar sociale leven en staat ‘neutraal tot positief’
tegenover asielzoekers. Ze weet niet of dat in de afgelopen jaren is veranderd, tot voor kort dacht ze niet over asielzoekers
na. Geroutineerd werkt Emil de vragenlijst af, maar bij vraag
34 – wat is uw persoonlijke bruto maandinkomen? – kijkt hij
fronsend rond. Er klinkt gerochel vanuit de woonkamer. ‘De
kat,’ zegt respondent 13 verontschuldigend. ‘Hij heeft astma,
zielig hè?’ Van Eck knikt begrijpend. Hij heeft de afgelopen
dagen wel vreemdere dingen meegemaakt.
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Ongemakkelijk
Al drie dagen gaat de twintigjarige UvA-student in Middelburg van deur tot deur om erachter te komen hoe de bevolking
aankijkt tegen het asielzoekerscentrum in de gemeente. Met
een uitgebreide vragenlijst zit hij een half uur tot vijf kwartier
bij wildvreemde mensen in de woonkamer. ‘In het begin voelde het onwennig,’ zegt hij. ‘Eén huis was zo rommelig dat ik
niet wist waar ik moest gaan zitten. Best ongemakkelijk.’
Emil zit in het tweede jaar van zijn opleiding sociale
geografie aan de UvA en dat betekent: leeronderzoek. Al sinds
de jaren dertig trekken tweedejaars UvA-sociografen het land
in voor een stoomcursus veldwerk. Geen theorieën bestuderen
maar eigenhandig data verzamelen. Samen met 71 medestudenten logeert Emil een week lang in een Roompot-vakantiepark in Domburg, pal aan de Zeeuwse kust. Maar voor vakantievieren is niet veel tijd. Uitgerust met een lijst van twintig
adressen fietsen ze iedere ochtend veertien kilometer naar
Middelburg. Aan het eind van de week moeten ze bij minstens
zeven van de twintig adressen een enquête hebben afgenomen.
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Studenten sociale geografie in Middelburg

Emil hoeft zich nergens zorgen over te maken, hij staat met
dertien respondenten aan kop. Zijn geheim? ‘Ik had mazzel
met de wijken; in Dauwendaele wonen veel ouderen. Die zitten
de hele dag thuis en zijn blij als er iemand langskomt.’ Dat
hij ooit voor een werfbedrijf voor goede doelen heeft gewerkt,
helpt ook. ‘Dan sta je niet
meer zenuwachtig voor die
deur en weet je beter wat je
kunt verwachten. Dat een
respondent je probeert te
bekeren tot Jehova’s getuige
bijvoorbeeld. ‘Bij de vraag
over religie draaide zij de
rollen om,’ zegt Emil. ‘Ze
citeerde bijbelpsalmen uit haar hoofd en wilde mijn mailadres.
“Wij gaan ook van deur tot deur,” zei ze, “net als jij nu.”’
Ook passeert het hele politieke spectrum de revue. Het ene
moment praat je met een vrijwilliger bij het azc en een halfuur
later zit je aan tafel bij een PVV’er die zelfs Geert Wilders

nog te mild vindt voor vluchtelingen. De studenten mogen de
respondenten niet beïnvloeden, dat vertekent immers de resultaten. Maar het is niet altijd makkelijk oprecht de pokerface
van objectieve wetenschapper vast te houden, zegt Emil. ‘Een
respondent vond dat er echt véél te véél asielzoekers waren.
Toen zei ik: het zijn er driehonderd op een populatie
van zo’n veertigduizend. Ik
zei niet expliciet dat het wel
meevalt, maar dat suggereerde ik wel. Dan ben je
dus al aan het sturen.’

‘Of asielzoekers duidelijk
herkenbaar zijn in het
straatbeeld? Nou, nee’
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Zoete inval
Het is typisch een vraag die hij voorlegt tijdens het dagelijkse
een-op-eengesprek met de begeleider. Onderzoekscoördinator
Inge van der Welle en haar drie collega’s houden alle vraaggesprekken minutieus bij. In hun hoofdkwartier – de woonkamer
van één van de grotere vakantiehuisjes van het park – gaan ze
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iedere avond met elke student het adreslijstje af. Waar hebben
ze aangebeld en wie hebben ze gesproken? Wat ging er goed en
wat willen ze morgen beter doen?
Deze woensdagavond rond elf uur is het er nog altijd een
zoete inval. Op tafel staan pakken stroopwafels, koffiekopjes
en een fles witte wijn. De begeleiders praten op de bank met
studenten. Anderen staan
met een biertje in de hand
over hun ervaringen van de
dag te praten.
‘Het gaat in eerste
instantie om het leren,’ zegt
docent Inge van der Welle,
die het onderzoek coördineert. Er wordt weliswaar
samengewerkt met de
gemeente, die informatie verstrekt, en aan het eind van de
week presenteren ze de eerste uitkomsten aan de burgemeester.
‘Maar we werken niet in opdracht,’ benadrukt Van der Welle,
‘het leeraspect staat te allen tijde voorop.’
Het is een intensief vak, voor de begeleiders al helemaal. ‘Er
gaat een hoop vrije tijd in zitten,’ zegt Van der Welle, maar
ze doet het graag. Als student deed ze zelf ooit mee aan het
UvA-leeronderzoek en was enthousiast. ‘Je leert dingen die je
niet zou onthouden als je ze in een hoorcollege te horen zou
krijgen – vooral door het eerst verkeerd te doen trouwens. En
je maakt natuurlijk de gekste dingen mee.’

Student-assistent Iris Schuitenboer kan dat beamen. Ze
belandde drie jaar terug tijdens het enquêteren op een welkomstfeestje van een ex-gedetineerde. ‘Hij had zijn rolkoffer
nog in de hand en zei: ik kom net uit de bak, maar vooruit,
ik heb wel tijd voor wat vragen.’ Terwijl Schuitenmaker de
enquête afnam, vulde het huis zich met vrienden en familie.
‘Zat ik hem uit te horen over
zijn gevoelens voor het azc
terwijl zijn getatoeëerde
vrienden lekker aan het bier
zaten. Grappig, al waren het
niet bepaald optimale onderzoeksomstandigheden.’

‘Eén huis was zo
rommelig dat ik niet wist
waar ik moest gaan zitten’

Emil van Eck
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Uitroeien
Aan de andere kant van
het vakantiepark verorbert student Rick Heeren ondertussen
in zijn bungalow een bord asperges à la flamande – gegaarde
asperges met ei, beenham en krieltjes. ‘Echt superlekker,
Tom,’ zegt hij tegen zijn bungalowgenoot. Rick en de andere
bungalowbewoners Emil en Nynke hebben het goed getroffen
met Tom, een voormalig kok die via een colloquium doctum
aan de universiteit terechtgekomen is. ‘Ik zag de asperges toen
ik op weg was naar Middelburg en móest ze gewoon kopen,’
lacht hij.
Al kauwend haalt Rick zijn camera tevoorschijn. Hij hoort
bij het filmteam, een van de acht groepen waarin de studenten
zijn onderverdeeld, en heeft ’s middags in het stadscentrum
voorbijgangers naar hun mening gevraagd. ‘Deze was echt heftig,’ zegt hij en draait het kleine schermpje zo dat iedereen het
kan zien. Een kale man met gouden ketting en zonnebril vindt
het echt niet kunnen, al die asielzoekers in Middelburg: ‘Sommigen verdienen een tweede kans maar de meesten komen
voor de criminaliteit.’ Rick: ‘Toen de camera net uitstond zei
hij: soms zou ik willen dat Hitler nog leefde, dan zou hij alle
asielzoekers en vluchtelingen uitroeien.’ De studenten staan
vooral te kijken van de grote contrasten. ‘De volgende jongen
op het bandje is juist ontzettend betrokken en wil vluchtelingen op zijn bank laten slapen.’
Over het algemeen staan de Middelburgers welwillender
tegenover vluchtelingen dan de studenten hadden verwacht, al
verschilt het per wijk. In een chique buurt met veel hoogopgeleide bewoners krijg je genuanceerdere antwoorden dan in
een wijk vol sociale woningbouw, zeggen de studenten [uit de
resultaten van het onderzoek blijkt geen direct verband tussen
opleiding en mening, red.]. Tom vermoedt ook dat onder de
‘non-responsieven’ een hoop azc-tegenstanders zitten, oftewel:
wie negatief denkt over asielzoekers doet minder snel aan het
interview mee. ‘Een vrouw die niet wilde meedoen gaf als reden dat ze niets met asielzoekers te maken wil hebben,’ vertelt
Tom. Aan de andere kant willen ‘boze burgers’ soms juist ook
hun stem laten horen, werpt iemand tegen.
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Inge van der Welle

EEN AZC IN JE GEMEENTE
Middelburgers hebben overwegend geen problemen
met de aanwezigheid van asielzoekers in hun
stad. Klachten over overlast zijn er ook amper. Wel
denken Middelburgers dat ándere stadsbewoners
overlast ervaren. De studenten hebben in totaal 521
Middelburgers ondervraagd.
Het leerproject onderzocht voor de vijfde keer op
een rij de invloed van een azc op een gemeente, een
onderwerp dat werd geïnitieerd door docent Asla
Zorlu. Vorig jaar gebeurde dat in Hoogeveen; ook daar
stonden de bewoners ‘neutraal tot positief’ tegenover
de asielzoekers. De eerste drie keer vond het onderzoek
in kleinere dorpen plaats.
Door de oorlog in Syrië, de aanhoudende stroom
vluchtelingen en de internationale discussie over de
opvang van asielzoekers is de discussie over azc’s
de afgelopen vijf jaar radicaal veranderd. ‘Vijf jaar
geleden begrepen mensen niet waarom we onderzoek
deden naar dit onderwerp, men vond het niet relevant.
Nu vraagt niemand meer waarom we dit doen,’ zegt
coördinator Van der Welle. Waar mensen vroeger vaak
geen mening hadden over asielzoekers, kan men nu
niet meer om het thema heen. Van der Welle hoopt
in de resultaten van dit jaar te zien of de toegenomen
aandacht ook tot uitgesprokener meningen leidt.

Tom en zijn medestudent Nienke Smit doen morgen een
diepte-interview met hun sleutelpersoon, iemand die informatie kan geven die men niet uit de enquêtes of diepte-interviews
met de bewoners zou krijgen. De sleutelpersoon in kwestie
is nauw betrokken bij de
kerk en werkt daarnaast in
het azc.
Terwijl Tom en Nienke aan
tafel nog een keer de vragenlijst doorlopen, stroomt
hun bungalow gestaag vol
met studiegenoten. Een
groepje is met biertjes op de
bank gaan zitten, iemand
zet muziek aan uit slechte speakertjes. ‘Is het oké als ik hier
een jointje rol?’ Tom kijkt bezorgd.
Een student komt binnen op zoek naar zijn groepsgenoten.
Hij wil nog even checken hoeveel respondenten zij hebben.
‘Halen we de targets wel?’ De studenten moeten individueel
minstens zeven respondenten hebben; een groep moet uitkomen op 28, iemand met meer dan zeven respondenten kan het
tekort van een medestudent dus compenseren. Iedere groep

moet daarnaast vier diepte-interviews afnemen, waarvan één
met een sleutelpersoon en drie met bewoners. Redden ze dat
niet, dan krijgen ze aftrek op hun eindcijfer. Tom moet morgen
nog twee enquêtes en een diepte-interview afnemen. Een
beetje krap, maar het moet
lukken, zegt hij. Hij wil wel
vroeg naar bed en is blij dat
de gasten, inmiddels een
groepje van zo’n elf man,
besluiten hun feestje in
een andere bungalow voort
te zetten.

‘Hij had zijn rolkoffer nog in
de hand en zei: ik kom net uit
de bak, maar vooruit, ik heb
wel tijd voor wat vragen’
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Klaar mee
De volgende ochtend is Tom al weg als Emil op zijn gemak
naar Dauwendaele fietst. De wijk bestaat grotendeels uit
sociale huurwoningen en hij wil nog langs een stuk of vijf
adressen waar hij eerder geen geluk had. Voor een slecht
onderhouden rijtjeshuis zet hij zijn fiets op slot. ‘Hier ben
ik al twee keer geweest, ik denk eigenlijk niet dat hier nog
iemand woont,’ zegt Emil, maar hij wil het toch nog een keer
proberen. In de tuin groeit hoog gras en de rolgordijnen zijn
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omlaag getrokken. Emil belt en wacht. Belt nog een keer,
haalt zijn schouders op en maakt een notitie op de adreslijst.
Zonder op de lijst te kijken fietst hij naar het volgende adres.
Emil kent de wijk inmiddels door en door. De afgelopen
dagen dwaalde hij soms uren achtereen in zijn eentje tussen de
slecht onderhouden sociale huurwoningen. Omdat hij later op
de dag nog een afspraak had bijvoorbeeld, of omdat niemand
de deur opendeed. ‘Het is soms best lastig om je in je eentje te
vermaken. Terrasjes of koffietentjes heb je hier niet.’
Toch vond hij de afgelopen week geweldig. Hij wil na zijn
studie de wetenschap in, het liefst wil hij onderzoeker worden
en hij heeft een hoop geleerd. ‘Hoe je kwantitatieve enquêtes
afneemt natuurlijk, maar ik heb ook veel geleerd over ethische
kwesties, dat je mensen vooraf goed inlicht over het onderzoek
bijvoorbeeld.’ Daarnaast vindt hij het gewoon leuk om bij zo
veel verschillende mensen thuis te komen en hun verhalen te
horen. Maar voor nu is hij er klaar mee. De laatste twee adressen slaat hij over, hij fietst terug naar Middelburg. De hoogste
tijd voor een biertje op het terras. ↙
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LEERPROJECT MET
LANGE TRADITIE
Het leeronderzoek van de studie sociale geografie
aan de UvA begon ooit met de studie ‘De Haarlem
mermeer als kolonisatiegebied’ van H.N. ter Veen.
Die dissertatie uit 1925 wordt gezien als de oor
sprong van het toegepaste sociaalwetenschappe
lijke onderzoek in Nederland. Ter Veen wilde fouten
opsporen in de eerste kolonisatiefase en zocht een
verklaring voor de grote armoede onder de arbeiders,
de erbarmelijke huisvesting, het drankmisbruik en de
criminaliteit. Toen de in 1930 drooggevallen Wierin
germeerpolder werd bevolkt, gingen studenten van
de UvA voor het eerst onderzoek doen naar actuele
problemen in het nieuwe land en in het omringende
oude land. Vooral bij deze onderzoeken werden de
gegevens vaak verzameld door studenten sociale
geografie van de UvA. Zo maakten ze voor het eerst
kennis met methoden en technieken van sociaalwe
tenschappelijk onderzoek, zoals het gebruik van een
vragenlijst. In de Wieringermeer werd ‘de student in
de sociografie in die tijd door de polderbewoners al
spoedig beschouwd als iemand die de boer opging
om te enquêteren en die daarvoor enige weken in
een barakkenkamp was ondergebracht’, schreef
onderzoeker W.F. Heinemeijer in een boek over de
Zuiderzee.
Een belangrijk deel van het sociologische onderzoek
van de UvA op het platteland is dankzij het leeron
derzoek van de tweedejaarsstudenten tot stand ge
komen. Het tweedejaars veldwerk vormt van oudsher
het studieonderdeel waarin studenten kennismaken
met de situatie op het Nederlandse platteland.
Kenmerkend voor dit onderdeel is de feitelijke
kennismaking met een plattelandsgebied door
een verblijf van een week ter plekke, de nadruk
op primaire dataverzameling onder bewoners
en sleutelinformanten, zowel in de vorm van
gestandaardiseerde vraaggesprekken als in
de vorm van open interviews en aandacht
voor de differentiatie binnen het onderzoeks
gebied. De afgelopen vijftien jaar werd bij
het onderzoek telkens gelet op het samen
spel tussen persoonlijke factoren als sociale
positie en omgevingsfactoren en hoe die
van invloed zijn op de participatie en het
welbevinden van de bewoners.
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HADJAR
BENMILOUD
De anti-verkrachtingshandleiding
I

n de Verenigde Staten is er geen schoolcampus meer
die afgelopen schooljaar niet is opgeschrikt door een
vreselijke verkrachting en de standaard daaropvolgende discussie: ‘Hoe had het slachtoffer deze verkrachting
kunnen voorkomen?’ In Nederland is 12 procent van
de vrouwen verkracht
en heeft een derde nog
voor haar zestiende negatieve ervaringen met
seksuele intimidatie. Om
te voorkomen dat het
hier ook zo uit de hand
loopt qua adviezen volgt
hier voor onze Amsterdamse campus vast een anti-verkrachtingsprotocol.
Verkracht worden valt misschien niet te voorkomen,
maar de schuld krijgen wellicht wel? Bon courage!

probeert te doen, niet omdat je op rechtvaardigheid of
excuses of zoiets vaags hoopt.
6. Stop met de pil. Zo maak je in het geval van verkrachting met een kleine investering in een privé-detective en een advocaat misschien toch nog kans op
schadevergoeding in de
vorm van alimentatie.
Niet geschoten, altijd
mis!
7. Draag zo vaak mogelijk een boerka. De schuld
krijg je ook dan toch wel,
want je vrouwelijke kleding lokt natuurlijk altijd
bepaald mannelijk gedrag uit, maar dan kun je op het
moment suprême tenminste nog een superverwarrende blindeer- en verdwijntruc proberen.
8. Pretendeer dat er niks is gebeurd wanneer je geen
camerabeelden en spermasporen paraat hebt om te
laten zien hoe erg het is. Niemand hoeft te weten dat
je in cognitieve dissonantie leeft, eh, wat?
9. Word prostituee. Dan hoef je niet alleen over straat
maar kun je beveiliging betalen en een alarm inbouwen. Bovendien schijnt dat je als prostituee niet verkracht kunt worden, volgens sommige rechters.
10. Ben je geen slachtoffer van verkrachting maar
een verkrachter? Jouw handleiding is kort en iets wat
niemand durft te vragen: hé, eh... Als je niet helemaal
zeker weet dat een lustobject jou toestemming heeft
gegeven voor het uitleven van je fantasie: hé, eh... doe
het niet? ↙

Draag zo vaak mogelijk
een boerka

1. Doe je best om verkracht te worden door iemand
zonder Nederlands paspoort, dan worden mensen
bozer: ‘Blijf van onze vrouwen af!’ Doe dit alleen als
je kunt accepteren dat je daarmee blijkbaar het bezit
bent van een andere groep mannen die je niet in een
donker steegje wilt tegenkomen.
2. Nooit drinken en alleen over straat, dan ‘vraag je
natuurlijk om problemen’. (Of je nu verkracht wordt of
verkrachten wilt.)
3. Wees een vrouw, het verhaal van mannen wordt
sowieso niet serieus genomen. Tenzij deze mannen
verdacht worden van verkrachting, gelukkig.
4. Verricht voordat je verkrachting plaatsvindt zelf
al wat onderzoek, zodat je weet welke wijkagenten
dienst hebben; je doet je verhaal natuurlijk liever bij een
stoïcijnse dossiervreter dan bij een huilende agent die
gefrustreerd is omdat ze alweer niks kan doen.
5. Doe alleen aangifte omdat je anders geen recht
van spreken hebt volgens iedereen bij wie je je verhaal
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Hadjar Benmiloud (1989) groeide op in Amsterdam, Parijs,
Hollywood en Zutphen, schrijft voor Metro, Oneworld en
Opzij en bestiert haar feministische platform Vileine.com.
Ooit hoopt ze ook nog haar studie af te maken.
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Actueel Laatste dagen Maagdenhuis

De shakende
socioloog
tekst Sebastiaan van de Water
foto Bram Belloni

Een veilige baan als ambtenaar stelde de UvA haar in het vooruitzicht. Sociologiestudent
Tess Posthumus moest er niet aan denken. Deze week verscheen het eerste cocktailhandboek van de academicus die zich de beste vrouwelijke bartender ter wereld mag noemen.
‘Aan de UvA is alles wat naar commercie ruikt bij voorbaat verdacht.’

E

r was een tijd dat ook Tess Posthumus (27) het verschil niet kende tussen shaken en stirred; toen ze tequila nog uitsprak als tekielja en al bier zuipend met
vrienden moest lachen om pretentieuze whiskeyconnaisseurs. Maar haar zalige onwetendheid kwam ten einde in
de lente van 2009, toen ze als jonge UvA-student aanbelde bij huisnummer 74 in de Reguliersdwarsstraat. ‘Zou dit
wel echt het goede adres zijn?’ vroeg ze zich destijds af.
Zou achter die smalle deur, zonder ook maar iets als een
naambordje, werkelijk de meest prestigieuze cocktailbar
van Amsterdam schuilgaan? Ja. Door 74, zo ontdekte ze
diezelfde middag nog, is een ‘speakeasy’, gestileerd als
een Amerikaanse bar uit de drooglegging, toen fluisteren,
achterkamers en cocktails noodgedwongen samengingen. ‘Heel leuk, maar ik wilde toentertijd gewoon in de
bediening werken om geld te verdienen. Een vriend die er
al werkte had een kennismakingsgesprek voor me geregeld,’ herinnert Posthumus zich. De deur ging open. Het
gesprek verliep goed. Een dag later rinkelde haar telefoon.
Ze hoefde niet terug te komen voor een officieel sollicitatiegesprek, kreeg ze te horen. Ze was aangenomen.

Moscow mule
‘Ik wist in die tijd even veel van cocktails als de meeste
Nederlanders. Als een Amerikaanse expat een Moscow
mule bestelde, moest ik snel achter de bar opzoeken
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wat daar in godsnaam in moest: 45 milliliter wodka, 120
milliliter ginger beer, 15 milliliter limoensap, een scheutje
angostura bitters. IJs. En drie partjes limoen. Oké. Klaar.
Zo leerde ik de klassiekers kennen. Daarna begon ik zelf
te experimenteren. En, nou ja, dat is dus uit de hand gelopen.’
Zeven jaar experimenteren later is ze hét gezicht van
drankmengend Nederland. Ze veroverde prijzen bij internationale mixwedstrijden. Zoals de Diageo World Class,
een event waar ze vorig jaar tussen 52.000 deelnemers
de titel ‘Best Female Bartender Worldwide’ binnensleepte.
Ze bedacht de menukaart van Krasnapolsky’s hotelbar.
Reisde de wereld over om als bartender op te treden bij
prestigieuze events. Maar vooral trots is ze op haar boek,
Cocktails met Tess, dat deze maand officieel is gelanceerd. ‘Dit boek is de reden dat ik aan al die mixwedstrijden heb meegedaan. Ik ben helemaal niet competitief ingesteld. Maar ik wist dat ik naamsbekendheid nodig had
om dit boek te kunnen uitbrengen,’ bekent de mixoloog.

The last word
Wat wil ze zo graag bereiken met haar eerste boek? ‘Ik wil
Nederlanders graag leren om goede cocktails te maken.
Om te genieten van mooie drankjes, in plaats van alleen
maar te zuipen. Wereldwijd is er een cocktailrenaissance
gaande, maar het is een wedergeboorte van iets wat in
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foto: Saskia Lelieveld

Nederland nooit eerder heeft geleefd.’
Terwijl Angelsaksen zich honderd jaar geleden al aan
drankjes als The Last Word laafden – een mix van gin,
maraschinolikeur, groene chartreuse en limoensap – was
Nederland een verzuilde maatschappij waar soberheid en
zuinigheid centraal stonden, vertelt Posthumus. ‘Daardoor missen we hier de basiskennis. Wat is gin eigenlijk?
Wat past goed bij bourbon? Wat is het nut van garnering? Dat soort vragen probeer ik te beantwoorden.
Daarnaast staat het boek natuurlijk vol recepten.’

Shaken, not stirred

Dark ’n stormy, Moscow mule, Paloma, Virgin Mary mule

Ook cocktailmythes en -kwesties komen in het boek
aan bod. Waarom, bijvoorbeeld, bestelt James Bond
zijn Martini altijd shaken, not stirred? ‘Dat is een truc,’
weet Posthumus. ‘Wanneer je een cocktail in een shaker
schudt met ijsblokken, komt er meer water vrij dan
wanneer je het met ijsblokken roert. In de boeken bestelt
James Bond voor zichzelf de shaken not stirred-versie,
maar voor zijn tegenstander de sterkere, geroerde versie.
De opzet is dat zijn tegenstrever sneller dronken wordt,
zodat 007 kan toeslaan. Een onzinnig plan overigens,
want het verschil in hoe
dronken je wordt is verwaarloosbaar.’
Het is geen toeval
dat Tess in detail kan
vertellen over drank en
James Bond. Ze schreef
ooit een scriptie over
het thema. Het is een
zeldzame link tussen haar studie en haar huidige beroep.
Wat vond ze eigenlijk van haar jaren op de UvA? ‘Oké,
wacht, ik wil het goed verwoorden, want ik heb hier een
sterke mening over,’ begint ze. Meelezende UvA-functionarissen kunnen beter eerst een cocktailtje maken, want
ze is allesbehalve mild over de universiteit waar ze in 2014
afstudeerde. ‘Laat ik het breder formuleren, want het
betreft niet alleen mijzelf. Met een studie als sociologie
kun je niet heel veel. De sociologie is een academisch
eiland. Je zou daarom verwachten dat als er kansen
zijn voor studenten om vanuit dat vakgebied een brug
te bouwen naar de beroepswereld, dat
zulke initiatieven aangemoedigd worden.
Maar het wordt alleen maar ontmoedigd. Je moet op het eiland blijven. Alles
wat naar commercie ruikt, is bij voorbaat verdacht. Als ik opperde om drankcultuur te onderzoeken, werd het meteen
afgekraakt. Als ik een kans kreeg om in
het buitenland een week als bartender
te werken, werd me simpelweg verteld

dat als ik daardoor een werkgroep zou missen, ik het tentamen niet mocht doen.’

Jenever
Hoe ging ze om met die situatie? ‘Ik heb vaak bij de studieadviseur gezeten, suggereerde vervangende opdrachten, maar dat sorteerde weinig effect. Dus ging ik gewoon
naar het buitenland. Ik ben daardoor meermaals uit een
werkgroep gezet, heb veel studievertraging opgelopen. Ik
nam het voor lief, want
ik wist waar ik heen wilde
met mijn leven. Maar studenten die minder zeker
zijn over hun ambities
worden door die starre
houding afgeremd in hun
zelfontplooiing. Ondernemerschap wordt bestraft.
Dat vind ik anno 2016 een achterhaalde mentaliteit.’
Toch zijn haar studiejaren niet nutteloos geweest,
vindt ze. ‘Voor mijn volgende boek, een Engelstalig werk
over jenever, is het wel handig dat er “socioloog” voor
mijn naam staat, haha. Jenever is trouwens een heel
interessante drank. In het buitenland zien ze het vaak
als een soort ginvariant, maar het is juist omgekeerd.
Gin komt eigenlijk voort uit een mislukte poging van
Engelsen om de Nederlandse jenever na te maken.’ En
zo praat Tess weer over het enige waar ze écht eindeloos over kan en wil praten. En schrijven. Want als haar
eerste receptenboek goed verkoopt, volgen er
meer, belooft ze. Stiekem droomt Tess vooral
van een eigen cocktailbar, in Amsterdam. Het
is de reden dat ze een aantal bijzondere cocktails, die verder nog niemand kent, geheimhoudt. Ze bestaan alleen nog in haar hoofd. Al
maakt ze heel soms, thuis als niemand kijkt,
alvast zo’n geheim cocktailtje voor haarzelf.
‘Al drink ik thuis meestal gewoon bier of wijn.
Dat is toch makkelijker.’ ↙

‘Ik begon te experimenteren
en dat is een beetje uit de
hand gelopen’
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Bij de les
Praktijkcollege Grens
overschrijdend gedrag door
Sascha Ripken, woensdag 22
juni, 9.30 uur, de Bascule (UvA)

Aanwezigen 22
Percentage ijverige studenten 100
Aantal mannen 1
Scrabblewoorden medicamenteus,
hechtingsproblematiek, SMAT-landen,
agressieregulatieregeling

tekst en foto’s Carlijn Schepers

H

et college begint met een
huishoudelijke mededeling van
gastdocent Sascha Ripken.
De laatste bijeenkomst van het vak
Grensoverschrijdend gedrag is namelijk
bijzonder, want het vindt plaats op
locatie. De psychologiestudenten zijn
afgereisd naar Duivendrecht voor een
praktijkdag in psychiatrisch centrum

Romy Poll (20)

tweedejaars psychologie
‘Psychologie is een heel theoretische studie, dus deze praktijkdag
was een prettige afwisseling.
Ondanks dat het best een lange
zit was, waarin we veel moesten
luisteren. Vooral het rollenspel
waarbij we een sessie tussen een
gezin en een therapeut naspeelden
vond ik leuk en leerzaam. Ik vond
ook dat de docent het goed deed.
Het is een rustige man die veel van
zijn vak afweet.’
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de Bascule. Ze hebben zich verzameld
in de Melkwegzaal, een ruimte met
mintgroene pilaren waarop kinderen
kleurrijke hemellichamen hebben
geschilderd. ‘Jullie hebben de volle
wachtkamer misschien wel gezien? In
dit gebouw gaan cliënten altijd voor.
Dan weten jullie dat als jullie zo iets te
drinken gaan halen.’
Als de studenten – 21 meiden, één
jongen – hun witte bekertjes hebben
gevuld, gaat Ripken van start. ‘We
helpen hier gedragsmoeilijke jongeren,
die aanpasproblemen hebben, weigeren
te luisteren, met iedereen botsen of te
veel gericht zijn op geld. Het zijn voor
72 procent jongens, maar we behandelen ook meiden. Vaak zijn die zelfs nog
lastiger, omdat ze verbaal heel sterk zijn
of borderlinetrekken hebben.’
Als voorbeeld toont hij een filmpje
van Daniël, een onverschillige zeventienjarige, armen over elkaar, onderuitgezakt. Hij vertelt laconiek hoe hij op

Marlinde Lubbers (20)

tweedejaars psychologie
‘De dag was een goede toevoeging
op de andere colleges. Ik vond het
interessant vragen te stellen aan
mensen uit de praktijk en we hoorden heftige verhalen. Over de therapeut die bij mensen kwam waar
een wapen op tafel lag of waar vijf
pitbulls naast hem kwamen zitten.
Wel vond ik het jammer dat we
geen rondleiding kregen of met
cliënten in aanraking kwamen.
Maar ik snap dat dit lastig is met
zo’n grote groep.’

school ‘aan de gekke kant was’, ‘geen
slaafje wilde zijn’ en in de tweede van
school werd gestuurd omdat hij het
schoolhoofd bedreigde. Toch is er hoop
voor deze jongen. ‘Waarom?’ vraagt
Ripken. Na een stilte komen er aarzelend reacties los. ‘Hij zei dat hij het niet
had moeten doen,’ zegt een student.
Een ander: ‘Hij praat makkelijk.’ En: ‘Hij
heeft spijt.’ Dan komen ze samen tot
Daniëls diagnose: een oppositioneel
opstandige gedragsstoornis. ‘Je zou
het een “moet-allergie” kunnen noemen,’ aldus Ripken. Ter illustratie staat
er een foto op de sheet: een jongetje
dat uitdagend twee middelvingers
opsteekt.
Dit is de eerste van meerdere
casussen die vandaag worden besproken. Verder gaan de studenten
onder andere een gezin vormen om
te oefenen met relationele gezinstherapie. Hierbij staat één rol al vast, die
van de vader: de enige jongen in het
gezelschap. ↙

Sharon Lippinkhof (20)

tweedejaars psychologie
‘Ik vond het een leuke dag, hoewel
ik minder theorie en meer praktijk
had verwacht. Ook de docent was
goed. Al praatte hij wel zacht.
Wat me erg is bijgebleven is het
concept van straf. Iedereen dacht
dat straf altijd werkt. Maar we
leerden dat dit niet geldt voor
kinderen die geen angst kennen.
Straf is namelijk alleen effectief
als een kind er bang voor is en zich
daarom goed gedraagt.’
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Literatuurfaculteit van de Universiteit Bremen

VERDER KIJKEN
DAN BERLIJN
Natuurlijk, het is fantastisch om een tijdje in de Duitse hoofdstad te
studeren. Maar je kunt in Duitsland ook terecht in een hoop andere steden.
Juist die alternatieve Duitse bestemmingen laten Nederlandse studenten
vaak links liggen. De Duitslanddesk timmert hard aan de weg om dat te
veranderen. ‘Mensen gaan automatisch op zoek naar het exotische, maar
weten niet wat er naast hen ligt.’
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Dossier

tekst Laurens Bluekens

W

ie in Duitsland gaat studeren, gaat natuurlijk voor de
rijke cultuur, geschiedenis,
het altijd doordraaiende nachtleven en
de ruige rafelranden van Berlijn. Veruit
de meeste Nederlandse studenten die
een tijdje naar Duitsland gaan, studeren
aan de Humboldt Universität, de Freie Universität
of de Hochschule für
Wirtschaft und Recht in de
Duitse hoofdstad.
Dat de rest van Duitsland niet zo populair is ligt
volgens Britta Bendieck, hoofd van de
Duitslanddesk (deel van het Duitsland
Instituut), vooral aan het gebrek aan
kennis onder studenten over de uitgebreide mogelijkheden bij onze Oosterburen. ‘Als we op de BuitenlandBeurs

in de Utrechtse Jaarbeurshallen staan, is
het voor velen al een grote verrassing dat
studeren in Duitsland, ook voor Nederlanders, gratis is. Er is geen collegegeld.
Je betaalt een semesterbijdrage die per
deelstaat verschilt maar altijd tussen de
100 en 400 euro ligt. Daarvoor krijg je

sociale leenstelsel.’
Voor anderen vormt de Duitse taal
een struikelblok om ergens in Duitsland
te gaan studeren. Veel studenten zijn
het Duits niet machtig en zien daarom
af van een verblijf aan een Duitse hogeschool of universiteit, waar veel vakken
nog in het Duits worden gegeven. In de praktijk blijkt
de taalbarrière niet moeilijk
te slechten, zegt Bendieck.
‘Van de studenten die
terugkomen van een Duits
studieverblijf geeft niemand
bij ons aan dat de taal een probleem
vormde. Vaak loopt het wel los en pikken
studenten het Duits snel op omdat iedereen om hen heen de taal spreekt.’
Volgens het hoofd van de Duitslanddesk kenmerkt Duitsland als studieland

‘Studeren in Duitsland is
gratis, ook voor Nederlanders’
colleges en een abonnement op het openbaar vervoer, plus toegang tot de mensa
en andere studentenvoorzieningen.
Daar komt nog bij dat je gedurende je
studieverblijf in Duitsland gewoon geld
kunt blijven lenen via het Nederlandse

DUITSE STUDENTENGEWOONTEN
Wie in Duitsland gaat stude
ren, zal een heleboel onbekende
studiegebruiken tegenkomen.
Zo eet een groot gedeelte van de
studenten ’s middags warm in
de mensa, en in de avond brood
– het zogeheten ‘Abendbrot’. Na
colleges klappen de studenten
niet, maar kloppen ze met hun
knokkels op tafel. Ervaringsdes
kundigen valt verder op dat op
Duitse universiteiten nog heel veel
met papier gaat. Sportkaarten,
ovkaarten en studentenkaarten
zijn vaak nog kartonnetjes, en de
prikborden die her en der in de
faculteiten hangen, moeten ook
echt goed in de gaten worden
gehouden. Als een les verplaatst
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wordt, wordt dat vaak niet via de
digitale weg kenbaar gemaakt,
maar alleen op het prikbord.
Duitse onderwijsinstellingen
lijken ook wat meer gespitst te
zijn op gender. Studenten en

docenten worden altijd ‘Studie
rende’ en ‘Dozierende’ genoemd,
in plaats van ‘Studenten’ en
‘Dozenten’. Dan zou je immers
‘Studentinnen’ en ‘Dozentinnen’
uitsluiten.
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zich door verscheidenheid en een
enorme keuze. ‘Het land biedt meer dan
achttienduizend erkende opleidingen,
zowel op universitair niveau als op
hogeschoolniveau. Denk aan Brauwesen
und Getränketechnologie aan de Technische Universiteit in München, World
Heritage Studies aan
de Brandenburgische
Technische Universiteit
in Cottbus, Research &
Instruction in Golf aan
de Sporthochschule in
Keulen, Coffeemanagement aan de Hamburger Northern Business
School, Westslawistik
aan de Universiteit van Leipzig of
Web Engineering aan de Technische
Universiteit Chemnitz. Ook in vrijwel
elke provinciestad van enige betekenis
zijn er volop mogelijkheden en is het

leven van hoge kwaliteit, met theaters,
onderzoeksinstituten, universiteiten en
Fachhochschulen van hoge kwaliteit.’

Bildungsideal
Wie in Duitsland gaat studeren, kan een
ambitieus en intellectueel studieklimaat

in Nederland wordt er in Duitsland nog
een Bildungsideal nagestreefd, gericht
op de algemene vorming en ontplooiing
van studenten. De discussiecultuur is
levendig aan de Duitse universiteiten.
Daardoor kunnen studenten het zich bijvoorbeeld niet veroorloven onvoorbereid
naar colleges te komen, want dat
valt meteen op. Bij Nederlandse
studenten wordt minder verantwoordelijkheid gelegd.’
Studenten hebben in
Duitsland meer keuzemogelijkheden en vrijheid. Ze mogen
bijvoorbeeld zelf kiezen hoe ze
getoetst worden – presentatie,
essay of tentamen – en kunnen
ook variëren in het aantal studiepunten
dat ze voor een vak willen krijgen. De
studielast wordt daarop aangepast.
Bendieck vervolgt: ‘In Nederland
is het hoger onderwijs wat schoolser en

‘Meer dan in Nederland
wordt er in Duitsland nog een
Bildungsideal nagestreefd’
verwachten, zegt Bendieck. ‘Zonder
een waardeoordeel te vellen, vind ik
dat de verschillen tussen Nederland en
Duitsland op het gebied van hoger onderwijs behoorlijk groot zijn. Meer dan

INTERNATIONALE
BETREKKINGEN IN BREMEN
BESTE DUITSE
UNIVERSITEITEN
• Ludwig MaximiliansUniversiteit
München (29)
• Universität Heidelberg (37)
• HumboldtUniversität zu Berlin (49)
• Technische Universität Berlin (53)
• Freie Universität Berlin (72)
• EberhardKarls Universität
Tübingen (78)
• AlbertLudwigs Universität
Freiburg (84)
• Rheinische FriedrichWilhelms
Universität Bonn (94)
• GeorgAugustUniversität
Göttingen (99)
• Universität Mannheim (106)
Bron: Times Higher Education World
University Rankings 2015-2016
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TIM KOCH (22) studeerde internationale be
trekkingen en internationale organisatie in
Groningen en volgt nu met hulp van een sti
pendium van de Duitslanddesk een master
International Relations: Global Governance
& Social Theory aan de Jacobs University en
de Universiteit van Bremen.
Koch: ‘Ik heb ook een Erasmusuitwisseling
naar Frankrijk gedaan. Vergeleken daarmee vind
ik de verschillen tussen Bremen en Nederland niet zo groot. De sfeer
is vergelijkbaar met Groningen en ik volg mijn vakken in het Engels. Ik
was op zoek naar een rustige maar gemoedelijke en studentikoze stad,
zo kwam ik op Bremen uit. Ik voel me thuis in de stad. Dat komt ook
omdat er in mijn jaargang maar achttien andere studenten zijn. Het
valt me op dat er meer discussie is onder studenten, maar ook met
professoren. Ik zou zeggen dat het onderwijs in Nederland wat meer
lineair is, met minder keuzemogelijkheden.
Studeren in Duitsland is een stuk goedkoper. Ik betaal per semester
150 euro voor een studentenov en 60 euro voor de studentenvakbond.
Dat komt neer op 420 euro per jaar. Daar komt nog bovenop dat we
geen studieboeken hoeven te kopen, want veel artikelen en materia
len krijgen we aangeleverd en hoeven we alleen zelf uit te printen.’
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foto: Rebke Klokke

schematischer ingedeeld. Veel studenten
in Nederland vinden het welletjes als
ze naar college zijn geweest. Het idee
dat je de meeste studietijd thuis achter
de boeken spendeert, heeft hier nog
niet postgevat. In Nederland heerst een
consensuscultuur, waarin iedereen mag
meepraten en iedereen elkaar een goed
gevoel wil geven. In Duitsland is hiërarchie belangrijker en staan deskundigen
hoger in aanzien.’

Cultuurbemiddelaars
Het is aan het team van Bendieck om
studenten die terugkeren van een studieverblijf in Duitsland tot ‘cultuurbemiddelaars’ te maken die hun ervaringen in
Duitsland enthousiast delen met leeftijdsgenoten. Duitslanddesk vraagt terugkeerders om als studentenambassadeur
voorlichting te geven op (hoge)scholen en
universiteiten door het hele land of om

Britta Bendieck, hoofd van de Duitslanddesk

mee te doen aan speeddatingsessies met
scholieren en studenten die geïnteresseerd
zijn in een verblijf in Duitsland. Op die
manier wil de Duitslanddesk de tunnelvisie richting Berlijn doorbreken.

POLITICOLOGIE
IN TÜBINGEN
SVENNE GROENEWEG (22) volgt in Gronin
gen een bachelor internationale betrekkin
gen en volgt nu vakken politicologie aan
de Eberhard Karls Universiteit in Tübingen,
in de zuidelijke deelstaat BadenWürttem
berg. Voor haar verblijf ontvangt ze naast
een Erasmusbeurs een stipendium van de
Duitslanddesk.
‘Het onderwijs vind ik academischer dan ik in
Groningen gewend was,’ zegt ze. ‘Je krijgt niet alleen vrijheid in de
vakken die je kiest, maar ook in hoe je vakken afsluit. Als je bijvoor
beeld alleen aanwezig bent bij de colleges, krijg je twee studie
punten. Als je een essay schrijft vier, als je ook nog een presentatie
geeft zes. Ik had niet verwacht dat er zo’n grote vrijheid zou zijn. Bij
Duitsland verwacht je toch meer strenge regels en bureaucratie.
Ik had een voorkeur voor ZuidDuitsland omdat daar de cultuurver
schillen met Nederland groter zijn dan in het noorden. Maar omdat
ik hier maar een halfjaar ben, vond ik het wel belangrijk om me snel
thuis te voelen. Dat is gelukt, want het gemoedelijke van Groningen
heb ik ook in Tübingen gevonden. In de stad is een boulevard waar
alle universiteitsgebouwen aan liggen en waar het academische
leven en alles wat daarbij hoort zich afspeelt.’
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De Duitslanddesk is een initiatief
van het Nederlandse ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en
de Deutscher Akademischer Austauschdienst, die er iets aan wilden doen dat
er – ook naar rato van het grote verschil
in inwonertal tussen beide landen – veel
meer Duitsers naar Nederland komen
voor een studie dan andersom. Veel
Duitsers studeren bijvoorbeeld in Maastricht, Middelburg, Utrecht en Amsterdam, in het bijzonder voor een studie
psychologie, waarvoor in hun thuisland
een beperking geldt voor het aantal studenten dat jaarlijks mag instromen. Nederland laat wat dat betreft ook veel kansen liggen, bespeurt Bendieck: ‘Terwijl
de onderwijscommissie onder leiding
van Paul Schnabel in het onderwijsrapport Ons Onderwijs 2032 verkondigt dat
verplichte Duitse les in de toekomst niet
meer nodig is in het middelbaar onderwijs en Engels afdoende zou moeten zijn,
beseft het Nederlandse bedrijfsleven wel
dat Duitse taalvaardigheid cruciaal is
voor de Nederlandse economie. De fijne
kneepjes van een cultuur leer je alleen
kennen door ervaring en door de taal te
leren. Maar als je nooit Duits hebt gehad
op de middelbare school, zul je later ook
niet zo snel iets met Duitsland doen.’

Overbodig?
Bendieck vervolgt: ‘Veel Nederlandse studenten, vooral uit de Rand-
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BEURS
MOGELIJKHEDEN

Als onderdeel van het Duitsland
Instituut Amsterdam, behorend
bij de UvA, biedt de Duitslanddesk
studenten en afgestudeerden een
stipendium aan voor een periode in
Duitsland voor studie of onderzoek.
Zowel voor een uitwisselingssemes
ter, een volledige masterstudie, een
onderzoeksstage, een onderzoek in
het kader van een promotie of de
voorbereiding op een promotieon
derzoek kunnen aanvragen worden
ingediend. Studenten kunnen een
beurs van 400 euro per maand
aanvragen voor een periode van
minimaal drie tot maximaal vijf
maanden. Voor afgestudeerden
die verder willen in het onderzoek
geldt een maandelijkse toelage van
600 euro en een verblijf van drie
maanden. Beide beurzen worden
aangevuld met een eenmalige
onkostenvergoeding van 100 euro
voor reiskosten. De Duitslanddesk
biedt in samenwerking met het
GoetheInstituut ook voordelige
taalcursussen aan voor aanvragers
van de beurzen. De eerstvolgende
deadline voor het aanvragen van
een stipendium is op 1 juli 2016. Ga
naar www.studereninduitsland.nl/
beurzen voor meer informatie.
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Hogeschool Nordhausen

LOGISTIEK EN ECONOMIE
IN NÜRNBERG
Als onderdeel van haar bachelor logistiek
& economie aan de HvA studeerde IRIS
DEKKER (22) een zomersemester aan de
Technische Hochschule Nürnberg Georg
Simon Ohm.
‘Ik koos voor Nürnberg omdat daar fami
lie dichtbij woont. Ik koos voor vertrouwd
heid. De prijzen van bijvoorbeeld woning
huur vond ik ook aantrekkelijk. In Nürnberg
ging ik ook voor het eerst op mezelf wonen. Die zelfstandigheid
heeft mij erg goed gedaan. De stad was niet te klein, maar zeker
ook niet te groot.
De meeste colleges werden in het Engels gegeven. Bij de colleges
die wél in het Duits werden gegeven, was de taal geen probleem.
Ik mocht zelf de vakken kiezen die ik wilde volgen. Daardoor was
niet alleen mijn interesse in de stof wat groter, maar ontmoette ik
steeds ook nieuwe mensen omdat ik altijd met een andere groep
zat. In Amsterdam zat ik steeds met dezelfde mensen. Duitsland
heeft me dan ook een enorme ervaring gegeven, met een verschei
denheid aan culturen. Ik ben bevriend geraakt met mensen van
over de hele wereld.’
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illustratie’s Idris van Heffen
stad, kiezen voor Berlijn. Vanuit de
Nederlandse grensregio trekken juist
meer studenten naar Duitse steden
net over de grens, zoals Münster.’ De
verspreiding van de stipendia die de
Duitslanddesk namens het Duitsland
Instituut verstrekt, laat zien dat deze
twee steden samen met München de
populairste bestemmingen zijn (zie ook
kader ‘Beursmogelijkheden’). Maar
vaker nog dan voor Duitsland kiezen
studenten voor Barcelona of Londen.
Bendieck: ‘Mensen gaan automatisch
op zoek naar het exotische, maar weten
niet wat er naast hen ligt.’
Volgens Jasmin Moeller, verbonden
aan het Alumniportal Deutschland,
een non-profitorganisatie die zich op
initiatief van de Duitse regering inzet
voor het bevorderen van het netwerk van
mensen die in Duitsland hebben gestudeerd, speelt bij veel Nederlanders die
buiten Berlijn gaan studeren dat het ‘in

Duitsland ook hip is om niet hip te zijn’.
Op die manier zijn volgens haar ook
Hamburg, Keulen, Dresden en München populair. ‘Voor sommigen is het
aantrekkelijk om ergens naartoe te gaan
waar nog echt veel te ontdekken valt.’
Sinds de oprichting van de Duitslanddesk in 2013 neemt de interesse van
Nederlandse studenten in een Duits studieverblijf toe. De meest recente cijfers
laten zelfs zien dat er nooit eerder zo veel
Nederlanders bij onze Oosterburen studeerden als in het collegejaar 2014-2015,
namelijk 2.405. In 2011-2012 waren dat er
nog maar 1.723. Is de Duitslanddesk dan
nu al overbodig geworden? Bendieck:
‘Ook nu een recordaantal Nederlandse
studenten naar Duitsland gaat, is de
balans zoek ten opzichte van het aantal
Duitse studenten dat de omgekeerde weg
bewandelt. In verhouding zouden er jaarlijks vijfduizend Nederlandse studenten
naar Duitsland moeten gaan.’ ↙

L ABOR ATORIUMSTAGE
IN MÜNCHEN
In het kader van haar tweejarige onderzoeks
master fundamentele neurowetenschap
pen aan de Universiteit van Maastricht
loopt CECIEL JEGERS (24) nu een stage
van acht maanden op het Institute of
Physiology in München, verbonden aan de
Ludwig MaximiliansUniversiteit. Haar Eras
musbeurs, goed voor vijf maanden, vulde ze
aan met een stipendium van de Duitslanddesk.
‘Ik wilde graag een buitenlandse stage lopen die iets te maken had
met stamcellen en neurowetenschappen. Er waren verschillende
opties. Ik koos voor dit laboratorium München omdat het contact
meteen goed was. De voertaal op mijn stage is Engels; er werken
zo’n zestig mensen in het laboratorium van wie de minderheid
Duits is. Als ik boodschappen doe, moet dat uiteraard wel in het
Duits, maar daarmee heb ik als Limburgse niet veel moeite.
Zelf kom ik uit een klein dorpje. Ik had daarom verwacht dat Mün
chen voor mij een soort metropool zou zijn, maar het voelt meer
aan als een groot dorp. De stad is opgebouwd uit kleine, over
zichtelijke wijken. Het leven in de stad bevalt goed. De meren en
bergen in de omgeving beschouw ik als een groot pluspunt.’
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STAGE
Luuk Sterk (22)
Studie Cultureel maatschappelijke
vorming (HvA)
Stage Kikid
Verdiensten geen
Sterren *****

‘Het mooiste aan deze stage vond ik
de jongeren met wie ik in gesprek ging:
in het begin waren ze nog schuchter,
maar tijdens het praten stelden ze zich
steeds meer open en uiteindelijk gingen
ze vrolijker weg. Ik was een jaar lang elke
woensdag peer educator bij Kikid. Dat
is een organisatie die met behulp van
theatervoorstellingen voorlichting geeft
op middelbare scholen en mbo’s. De vier
thema’s waarbinnen dat gebeurt zijn
alcohol/drugs, relaties/seks, social media/
cyberpesten en geld/schulden. Op dat
laatste richtte ik me vooral. We gingen
langs scholen door het hele land, speelden steeds een scène van de voorstelling
en gingen daarna met de scholieren in
gesprek. Dit contact was bijzonder en
vaak best heftig. Kinderen vertelden
bijvoorbeeld hoe ze al een paar keer van
school zijn gestuurd of over hun wietverslaving. Zulke verhalen gaan je niet in de
koude kleren zitten. Maar de gesprekken
waren vooral heel leerzaam, ook voor
mij. Ook kregen we vooraf les in gesprekstechnieken en werden we door de
gemeente Haarlem voorgelicht over de
problematiek rondom geld en schulden.
Toch is het allerbelangrijkste wat ik aan
deze stage heb overgehouden: heb geen
vooroordelen. Welke cultuur, achtergrond
of denkwijze de ander ook heeft.’ ↙ Carlijn
Schepers
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International

Students, teachers and scholars make up
a crucial part of Amsterdam. Their news and views.

IT TAKES
MORE THAN
THE QUEEN’S
ENGLISH
It will perhaps become harder than ever to study at the University of
Cambridge now that Britain has voted to leave the EU, but at least
Dutch applicants have their English language skills down.

text Fabienne Meijer

I

t takes a mere 45 minutes to travel
from Amsterdam Schiphol to
London Stansted Airport. From
there, it’s a 30-minute drive to the city
of Cambridge, home of Cambridge
University. Surrounded by fields of
green — described by my taxi driver
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as ‘rather boring’ — one enters a realm
of learning, research and knowledge.
Massive, ancient university buildings
loom at every corner. History is still very
much alive and kicking around here, and
yet the vibe is energetic, young. It must
have something to do with the fact that

almost 20 per cent of the population is
a student, and something with the fact
that the majority of the houses you see
are student residences. The ordinary
Englishman can no longer afford to live
in Cambridge.
Cambridge University is one of
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Corpus Christi
College
New Court
Cambridge, UK

the oldest and best universities in the
world. With more than 18,000 students
roaming its campuses, the university
has around half the student population
of the University of Amsterdam but is
twice as large in terms of its number of
academic buildings. That’s because the
university is a confederation of Colleges:
autonomous bodies where students live,
eat and socialise.
There are 31 of
them, they have
grand sounding
names like Trinity
Hall, Peterhouse
and King’s College
and yes, this does
sound a little
similar to the likes
of Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin and
Ravenclaw. In fact, the College-system
at Cambridge might be what inspired
Rowling’s Hogwarts.
When one applies to study at

Cambridge, one needs first to choose
a college. The colleges select their
own students according to their own
internal procedures but are regulated
by the university as a sort of collection
of mini-universities. All the colleges
have their own residences, a chapel, a
library and most of them also have bars.
Upon entering the college grounds, it is

compared to the steep housing prices
in Amsterdam, don’t forget the
annual tuition fees requires you to pay
another 9000 pounds (roughly 11.5000
euros). And that’s not just because it’s
Cambridge, but is the fee for any public
university in the UK. Nevertheless,
there are scholarships to be won (if
you’re lucky) to cover your fees partly or
even fully. And
it’s encouraged,
for students
at Cambridge
anyway, that you
have financial
back-up; because
a student job is
frowned upon,
sometimes even
made impossible because of the intense
study programme you follow.

Working a job on the side
is forbidden
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easy to be amazed by the size of it all. A
courtyard, a second courtyard, a third
courtyard… and you can live there for as
small a fee as 100 pounds a month.
However, if that sounds reasonable

And then there’s the admission
process. There is, of course, the written
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assignment and the interview to look
forward to, but the selection procedure
starts way before even these. To simply
be considered, you need to submit
proof of your grades — nothing but
the highest will be considered — and
if your first language isn’t English, you
will also need proof of your proficiency
in the language. That means a formal
qualification in the form of, preferably,
an IELTS or Cambridge certificate.
Can you obtain a certificate before you
enter the university? Yes, it’s possible
with Cambridge English. Cambridge
English is an internationally recognised
programme
that tests the
English level of its
participants across
the five categories:
writing, reading,
listening, speaking
and use of English.
The exams come
at different levels,
of which the Certificate of Proficiency in
English is the highest. Being able to add
a CPE exam to your resume means you
can study subjects at the highest level:
even postgraduate or PhD programmes.
Having the Certificate of Advanced
English, the exam one step below the
former, means that you can follow an
academic course at university level.
Both exams are quite popular in

the Netherlands, where pupils in
secondary schools all over the country
take either CAE or CPE. Because of
this, the Netherlands scores very highly
on the ranking recently published
by Cambridge English: of the more
than 100 countries taking Cambridge
English exams, the level of English in
the Netherlands is exceptionally good.
Because students take the exams on such
a high level, the Netherlands is ranked
as third best with only Sweden and
Estonia ranking higher.
Of course, this doesn’t mean
that the whole Dutch population is

English programme. And having
these means more than just having a
handful of nice certificates to frame
and hang above your bed. Because as
well as being recognised as prestigious
language qualifications by many foreign
universities, some big multinationals
also require them, among them Coca
Cola, Nestlé, Sony and Airbus.
Meanwhile it’s still extremely hard,
CPE certificate or not, to be admitted
into Cambridge; and for many students
dreaming of obtaining a Cambridge
degree, it remains just that: a dream. But
that doesn’t make it impossible. Steve
McKenna, one of
the PR-managers
at Cambridge
and a Cambridge
graduate himself
puts it this
way: ‘Most
international
students don’t get
into Cambridge
because they never apply.’ So if you think
you have what it takes and you have the
resources – and the necessary English
exams – you might find yourself walking
within the walls of one of the most
respected universities in the world. ↙

For many students
it remains just that: a dream
fluent in English. Not everyone in
the Netherlands obtains a Cambridge
English certificate, and the abilities of
the nation’s high school pupils don’t
necessarily reflect those of the nation.
Nevertheless, it ensures high hopes for
the academic futures of these young,
certified people. Many people have
Cambridge or IELTS-certificates, the
latter also a part of the Cambridge

Opinions, questions, suggestions, or
want to share your ‘Keys to the city’?
Email willem@folia.nl.

ADVERTENTIES

Voor de Universiteit van Amsterdam is StudiJob op zoek naar
Wajongers met een academische opleiding.
Ben jij of ken jij iemand die graag met goede coaching en
begeleiding aan de slag wil om zo een plek te veroveren op de
arbeidsmarkt? De UvA biedt mogelijkheden!
Bel of mail voor meer informatie naar 020-5353468 /Jeffrey@
StudiJob.nl of mail meteen je CV en motivatiebrief naar Jeffrey.

folia-studijob 160623.indd 1

Folia 32_1626_02.indd 44

23-06-16 15:56

27-06-16 18:38

45

45

FOLIA 26

Keys to
the city
JONATHAN GILL

(52, Academic English teacher,
AUC)
From: New York, United States
Favourite haunt ‘The Sarphati Park. My kids practically grew up in the playground there, it’s
where I wrote my first book, is where I’m writing my second book, is where
I run, where I walk the dog, where I go every day to read, to think, to cool
down, to heat up… Plus the park’s got a great history, and is named after
the Jewish public health pioneer Samuel Sarphati.’

Great outdoors ‘The ferry to Noord behind Centraal Station — you get a bit of the city and
some nature all in one. The light, the air, the water: what Rimbaud called
“free freedom”.’

Meeting new people ‘The trick is not simply meeting new
people, it’s meeting the new people
you want to meet! I’m a connoisseur
of the lost, the forgotten and the
discarded; and everyone who’s also
interested in these things seems to
(also) end up at a place called Heel
Phil on the Eerste Oosterparkstraat.’

‘I’m never out
late at night’

Late nights ‘I’m never out late at night.’
Hidden gem ‘I love the Bibliotheek Cinetol. Even though it’s been horribly disfigured,
inside and out, it’s still the city’s most gorgeous example of religious
architecture (built according to theosophical principles) and really
represents Amsterdam for me.’

Crazy Dutch ‘Europeans don’t think much of American eating habits, but I can’t believe the
Dutch actually go to the Febo... that people put those things into their bodies!’

Quiet time ‘I like Het Monument van Joodse Erkentelijkheid, dedicated to those
Amsterdammers who risked – and in many cases, gave – their lives to
help Jews during the war. It’s on the Weesperstraat behind the Hermitage
and seems to attract alcoholics and junkies, in spite of which (or perhaps
because of which), it’s a quiet place. Every time I pass or stop by it brings me
to tears and helps me to put things into perspective.’
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Op de tong

BROERS
Bar James is van
dezelfde ondernemers als de ertegenover gelegen Walter
Woodbury Bar. De
carnivoren kunnen bij
Walter terecht voor de
Woodyburger of de lamstajine, vegetariërs
en zelfs veganisten komen aan hun trekken bij James. Voor whiskeys en cocktails
ben je in beide bars aan het juiste adres.

HOP
IPA (India Pale Ale) van
Goose Island (‘We don’t
need to be the only beer
you drink, we just want
to be the best beer you
drink’) herinnert aan
vervlogen tijden waarin
bieren van Engeland naar India werden
verscheept met extra veel hop, om hun
smaak te behouden tijdens de lange reis.
Tip: drink bij ouwe Goudse kaas.

GEMBER
Het heet dan bier,
maar ginger beer is
gewoon een frisdrank:
een brouwseltje van
gefermenteerde
gember, gist en suiker,
met kruidenextracten.
De Britten bedachten het in de tijd van
de koloniale specerijenhandel met het
Oosten. Niet te verwarren met ginger ale;
dat wordt niet gebrouwen maar gewoon gemengd.

MEEDOEN! (GRATIS ETEN)
Folia ontvangt graag je restaurantrecensie
en vergoedt bij plaatsing tot € 50,-.
Maximaal 270 woorden, kaders zijn welkom, maar
niet verplicht. Mail je recensie (met prijzen) naar
redactie@folia.nl en de originele bon naar Folia,
Stephanie Gude, Prins Hendrikkade 189b, 1011 TD
Amsterdam.
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Bar James
Javastraat 49

Het is vrijdagavond, een mooie avond om de net geopende vegetarische
Bar James in de Indische Buurt uit te proberen. Via social media horen we
dat het doel van de eigenaren is om ‘de grootste vleeseters te laten watertanden’. Ze willen groen en vegetarisch hip maken. Dat willen we zien!

A

ls we door de veelkleurige Javastraat komen aanlopen, treffen we al een
druk terras aan. Binnen staan grote weckpotten gevuld met citroenen
en paprika’s in donkere houten kasten. De menukaart is niet uitgebreid maar
gevarieerd genoeg. We beginnen met ingemaakte groenten (€ 5,-) met gevulde
zoete paprika’s, selderij, boontjes, olijven, zongedroogde tomaatjes en geroosterde aubergine in olijfolie en kruiden. Het is heel smakelijk, al vindt mijn tafelgenoot dat de vulling van de zoete paprika’s vissig smaakt. We vragen wat erin zit,
maar niemand kan ons dat vertellen. In ieder geval geen vis, zegt de serveerster.
Als hoofdgerechten nemen we de asperges carbonara (€ 12,75) en de tajine
(€ 13,75). Het duurt even voordat ze arriveren. In de tussentijd zien we verse asperge binnengebracht worden. De heerlijke carbonara is gemaakt met dunne reepjes
asperges en wat pasta in een lekkere roomsaus met een vleugje citroen. De tajine,
geserveerd met couscous, is ook lekker maar niet heel bijzonder; een beetje pittig
maar niet té. De vegaburger, zoete aardappelfriet en pastinaakfriet zien er ook
aantrekkelijk uit, maar die moeten wachten tot een andere keer. De botanische
ginger beers uit het Verenigd Koninkrijk (Fentiman’s, € 3,75) zijn lekker kruidige
frisdrankjes en op tap is er het Amerikaanse Goose Island IPA bier (€ 4,50).
De service is vriendelijk. De snelheid laat iets te wensen over, maar aangezien Bar
James nog maar een paar dagen open is, beschouwen we dat maar als groeistuipen. ↙
tekst Emily Den
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Junior
projectmanager

‘M

ijn ouders werkten allebei in de reclame, dus
daar ben ik van jongs af
aan mee opgegroeid. Ik ging vaak
met mijn vader mee naar kantoor.
Daar zag ik de campagnes die
hij maakte en de leuke creatieve
omgeving waarin hij werkte.
Toen ik ouder werd dacht ik:
dat wil ik ook. Reclamewerk is heel
tastbaar; als je over straat fietst
kun je opeens je eigen campagne
tegenkomen. Dat leek me wel wat.
Daarom ben ik naar MIC gegaan,
waar ik in mijn tweede jaar voor de
specialisatie reclame, marketing en
communicatie heb gekozen. Ook
ben ik al vroeg stage gaan lopen
om praktijkervaring op te doen. Dat
deed ik bij MEC, Tommy Hilfiger en
Linden & Barbosa.
Omdat ik al zo lang weet dat
ik dit wil doen, was ik altijd al veel
bezig met media en reclame en de
ontwikkelingen op dit gebied. Een
paar jaar geleden leerde ik op die
manier Wayne Parker Kent kennen,
waar ik nu werk. We hebben allerlei
online platforms met onderwerpen
als mode, lifestyle, entertainment
en eten. Hier wordt reclame op een
creatieve manier tussen de redactionele stukken geplaatst. We werken
alleen online; dat heeft in mijn ogen
de toekomst. Ik wist meteen dat
ik hier graag terecht wilde komen.
Daarom heb ik gezorgd dat ik hier
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‘Er staat
zelfs een
Spider-Man
standbeeld’
Naam Tess Zwaagstra
Leeftijd 23
Studie Media, informatie &
communicatie (HvA)
Afgestudeerd bijna
(hopelijk op 5 juli 2016)
Werk Junior projectmanager bij Wayne Parker
Kent
Salaris 1.800 euro bruto per
maand

mijn scriptie kon schrijven, zodat
ze konden zien wie ik ben en wat
ik kan. Ik hoopte dat ze me dan na
mijn afstudeerstage zouden willen
houden, en dat is gelukt. Ik ben
bijna afgestudeerd, volgende week
als het goed is, maar ondertussen
werk ik hier al fulltime.
Als junior projectmanager ben ik
verantwoordelijk voor het bewaken
van deadlines en zorg ik dat iedereen
zijn of haar werk kan doen. Deze
functie is ideaal om kennis te maken
met het bedrijf. In mijn verdere loopbaan zie ik mezelf als strateeg, meer
bezig met het creatieve proces.
Wayne Parker Kent, de naam van
het bureau, bestaat uit de achternamen van Batman, Spider-Man en
Superman. Het idee hierachter is
dat jonge, gedreven en ambitieuze
mensen ’s avonds de allerbeste
ideeën bedenken om die de volgende
dag te kunnen verkopen, terwijl ze als
gewone mensen op kantoor zitten.
Dit zie je ook terug in het gebouw;
er hangen posters met de helden
erop en er staat zelfs een Spider-Man
standbeeld. Ik vind de sfeer hier
geweldig. Allemaal creatieve, jonge,
hippe mensen die samen keihard
werken om het beste van het beste
neer te zetten.’ ↙

tekst Louisa Bergsma foto Mats van Soolingen
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GENIET
VAN JE VAKANTIE!
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