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Missenzusjes
Twee zussen die allebei aan de
HvA studeren dingen mee naar de
respectievelijke titels Miss Beauty en
Miss Teen of Flevoland. Folia keek
met Carolina en Natascha mee tijdens
hun catwalktraining.
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Powerdocent
Hèhè, eindelijk een vrouwelijke
HvA-Docent van het Jaar. Ze heet
Freke Heideman, is dolblij met de
prijs en is zeer geliefd bij haar studenten van de lerarenopleiding biologie.

INTERVIE W
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Koningin
Duurzaam
Een iconische docent van Amfi nam
onlangs afscheid: Linnemore Nefdt.
Maar haar strijd voor een groenere
kledingindustrie gaat door.
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Je hebt studenten die het heerlijkste eten kopen bij Marqt, en zij die hun maandbudget
zonder wroeging stukslaan in de horeca, je hebt spaarders, en van die types die bij een
negatief saldo hun hand ophouden bij paps en mams. Wat voor uitgavetype ben jij?
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Het Rotterdamse
model
De UvA-catering gaat op de schop. Er komt meer
concurrentie, waardoor er een diverser aanbod
ontstaat. Aan de Erasmus Universiteit doen ze het
ook zo, dus namen we een kijkje in Rotterdam om te
kijken wat we kunnen verwachten.
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eze week precies een jaar geleden ontruimde de
Mobiele Eenheid het Spui voor het Maagdenhuis.
Tijdens het schrijven van dit stukje (maandag 11 april)
verzamelen zich vlak voor de Folia-redactie op het
Roeterseilandcomplex ongeveer honderd actievoerders. Ze trekken hier vandaan in een demonstratieve
optocht naar het Spui, om te laten zien dat er als het
gaat om democratisering, rendementsdenken en universiteitsbeleid nog veel te weinig is veranderd.
Als deze Folia in de bakken ligt, is bekend of dit herdenkingsprotest uit de hand is gelopen, maar zo ziet
het er nu niet uit (altijd een risico, die vroege deadlines). Het bestuur heeft het Maagdenhuis voor de zekerheid preventief op slot gedaan; je weet maar nooit.
Het is vooral een vriendelijke en vrolijke reünie. Een
warm lentezonnetje, bezetters en actievoerders omhelzen elkaar, en ook de teksten op de spandoeken
zijn lief, of op z’n slechtst defaitistisch (‘Boe!’ en ‘Rust
zacht UvA’). Af en toe klinkt zwakjes de overbekende
strijdkreet: ‘Bezet, blokkeer, dit beleid pik ik niet meer.’
Als het al tot een nieuwe blokkade of bezetting komt
dezer dagen, is het de vraag welke eisen de actievoerders nog op tafel zouden kunnen leggen. Vragen om
het versnellen van procedures – er zijn drie commissies
aan het werk en de zoektocht naar nieuwe leden voor
het College van Bestuur is nog niet afgerond – zal de
revolutie echt niet doen opvlammen.
Bij Folia discussiëren we voortdurend over de vraag
waar onze lezers behoefte aan hebben: meer nieuws
en duiding over bestuurlijke perikelen en bijbehorende protesten, of verhalen over het dagelijks leven en
(financiële) basale keuzes van studenten en medewerkers.
Wellicht zijn we tijdelijk actiemoe een jaar na de ontruiming, maar deze week kiezen we bewust voor het
laatste: hoe je duurzame mode kunt kopen (pagina
18), hoe verschillende studenten hun geld uitgeven
(pagina 32) en een reportage over de prijs en kwaliteit
van tosti’s in kantines.
Een sterk staaltje rendementsdenken voor studenten,
zeg maar.

www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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Cijfers

11,4

Gene Wilder in de horrorkomedie Young Frankenstein (1974)

Verlangen naar een dode kip

E

enzaam, zedeloos en altijd met een fles drank
binnen handbereik – dat beeld geven Amerikaanse
tv-series grofweg van de wetenschapper. Hoogleraar
Barbara Tobolowsky van de Universiteit van Texas in
Arlington analyseerde twaalf series, gemaakt tussen
1996 en 2014, die zich deels of geheel afspelen in hogeronderwijsinstellingen, zoals 3rd Rock from the Sun en
Sabrina, the Teenage Witch. De wetenschappers komen
er bekaaid vanaf; ze gelden als ‘verdacht, bedrieglijk,
geaffecteerd en zelfzuchtig’, zegt Tobolowsky in het
Britse tijdschrift Times Higher Education.
Tv-profs kampen duidelijk met een imagoprobleem, maar hoe zit het met echte wetenschappers? Sociaal psycholoog Bastiaan Rutjens deed aan
de UvA onderzoek naar het imago van wetenschappers en publiceerde de resultaten afgelopen week in
het wetenschapsblad Plos one.
‘Onderzoek tot nu toe liet zien dat mensen respect
hebben voor de beroepsgroep en het zouden toejuichen als hun kind de wetenschap in gaat,’ vertelt
Rutjens. Maar toen hij en zijn collega’s onderzochten
hoe mensen intuïtief over wetenschappers denken,
bleek iets anders. ‘Mensen associëren wetenschappers
met immorele gedragingen zoals moord op mensen
of seks met een dode kip,’ vertelt Rutjens. ‘Niet vanuit
geestesziekte of lust, maar uit kille nieuwsgierigheid
en een verlangen naar kennis. Dat immorele handelen
komt voort uit hun experimenteerdrift.’
Rutjes vermoedt enige samenhang met het
stereotype van ‘de mad scientist met witte jas en
ontploft kapsel die allerlei rare experimentjes doet’.
Bovendien strookt wetenschappelijk onderzoek soms
niet met wat mensen goed vinden. Rutjens: ‘Denk
aan gentechnologie of stamcelonderzoek. Dat vinden veel mensen onnatuurlijk.’ ↙ Steffi Weber

graden Celsius was de
watertemperatuur van het Amsterdam-Rijnkanaal
tijdens de Varsity, het oudste studentensportevenement
van Nederland. Het Amsterdamse Nereus won en nam
traditiegetrouw naakt een duik in het ijskoude kanaal.

22.000
handtekeningen haalden geneeskundestudenten op om ervoor te zorgen dat
zij bij de invoering van het leenstelsel
worden ontzien. Hoewel zij minimaal zes
jaar studeren, voelt minister Bussemaker
daar weinig voor.

5.800.000

euro moet de Faculteit der Geesteswetenschappen nog
bezuinigen. Vorig jaar was nog sprake van een bezuiniging
van 8,1 miljoen; daarvan blijkt bijna 40 procent al gehaald.
Gedwongen ontslagen zijn daardoor van de baan.
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HvA’ers nemen twee weken lang de controle
van het HvA-snapchataccount
over. Dat levert naast foto’s van
lessen en stages ook een kijkje op
in het studentenleven. Het is een
van de manieren waarop de HvA
nieuwe studenten wil lokken.
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Wie is er alleen maar gekomen voor de gratis borrel?

De Week
Student engagement

A

ls geboren Oost- en West-Souburger zal HvA-rector Huib de
Jong deze week trots zijn geweest op
Freke Heideman, de eerste vrouwelijke Docent van het Jaar aan de HvA.
Zij gaf vorige week immers gestalte
aan de Zeeuwse wapenspreuk ‘luctor
et emergo’: ik worstel en kom boven.
Het is opvallend dat juist op de Onderwijsconferentie waar Heideman
vol trots de mannelijke tegenstand
versloeg, het gepamper van studenten de boventoon voerde. ‘Studentenbetrokkenheid moet van twee kanten
komen,’ zo klonk het in Carré. En:
‘Docenten moeten een vertrouwensband opbouwen met studenten.’
Dat is precies wat HvA-docent
Jacob Eikelboom probeert, zo zei hij
twee dagen later in Trouw. En dat
gaat niet zo voorspoedig als men het
in Carré voorspiegelde. Nadat hij bij
een vorige school een leerling uit de

klas stuurde, werd hij door diezelfde
jongen in de supermarkt geslagen.
Daar was op de Onderwijsconferentie geen aandacht voor; de HvA’ers
deden liever nog even de wave om de
stemming erin te houden.
Aan de UvA hebben ze het zo langzaamaan wel gehad met dat student
engagement, en niet alleen omdat ze
de samenwerking met de HvA kritisch
willen evalueren. Nu opperactievoerder Jarmo Berkhout voorzitter wordt
van de Landelijke Studentenvakbond
(LSVb) lijkt ook die studentenactiegroep de UvA kritisch te zullen volgen.
Over het plan met flexstuderen, dat
nota bene op initiatief van die LSVb
als pilot aan de UvA en HvA zal worden ingevoerd, zei Jarmo dat hij het
‘volgend jaar niet meer ziet gebeuren’. Daarnaast lieten studenten en
medewerkers deze maandag tijdens
een protestmars nog zien dat het en-

gagement op de UvA een jaar na de
bezettingen nog steeds op peil is.
Tegelijkertijd wacht men aan de
UvA en de HvA nog steeds op de
engaged students van de universitaire medezeggenschap. Twee
weken geleden sprak men al achter
gesloten deuren met Karen Maex en
Geert ten Dam, de beoogde nieuwe
collegeleden van de UvA en de HvA.
Sindsdien is van de medezeggenschap niets meer vernomen, zit de
voorzitter in de Verenigde Staten en
wachten de nieuwe bestuurders nog
steeds op een officieel advies. Het
is natuurlijk het volste recht van de
studenten om de tijd te nemen de
voordracht nog eens goed te overdenken, maar zoals men op de HvA
Onderwijsconferentie zei: ‘Het moet
wel van twee kanten komen.’ ↙
tekst Henk Strikkers foto Daniël Rommens

8

FOLIA 25

Bugra Mmm.
Zij is precies
wat ze kiest
geen pretenties of gêne.
Ik respecteer
masturbeer
maar ik leer haar nog wel kennen
En iedereen
heeft hun seksuele gevoelens verdrongen
Want hoe kun je
nie geilen op die
prachtige meisjes-travo-jongen (toch?)

Navraag
Folkert
Mijnster
Zondagavond prijkte hij naast Linda de Mol
in Miljoenenjacht, de spelshow die draait
om de beruchte gouden koffertjes. Helaas
viste oud-HvA-student Folkert Mijnster het
ene na het andere hoge bedrag eruit, en
ging hij uiteindelijk naar huis met ‘slechts’
negenduizend euro.
Baal je niet ontzettend?
‘Nee, niet echt. Het is en blijft een kansspel en laten
we eerlijk zijn, negenduizend euro is gewoon heel
veel geld – zeker voor studenten.’

Waar ga je het geld aan besteden?

Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

‘Ik heb een flinke studieschuld, een deel van het
bedrag wil ik gebruiken om die af te lossen. Daarnaast
ben ik op dit moment bezig met het opzetten van een
project: To Be Worldwide in Ghana. We willen daar
een voetbalteam oprichten en een voetbalveld bouwen,
de komende maanden beginnen we met crowdfunden.
Met het geld dat ik heb gewonnen kan ik naar Ghana
vliegen om een kijkje bij het project te nemen.’

Jij dacht: ik heb wel zin om een middagje
in het Miljoenenjacht-publiek te zitten.
‘Een paar maanden geleden kreeg ik een brief met de
vraag of ik in een uitzending wilde bijwonen. Ik kijk
de show meestal al met m’n vriendin, ik wilde weleens zien hoe de studio er van binnen uitziet en hoe
het programma verloopt. Dat kreeg een onverwachte
wending, ja. Ik had zelf totaal niet verwacht dat ik
het zo ver zou schoppen.’

Hoe was het om naast Linda te staan?

Ô i donÕ
t know
thatbezig
guymet
is, de
…geen
vragen
nu,who
we zijn
but his wife looks hotÕ

onderwijsconferentie ‘studentparticipatie’...

‘Linda is top. Ze is leuk om mee te praten en kan je
goed geruststellen. Zodra je de finale ingaat, krijg
je direct een camera in je gezicht. Achteraf vertelde
Linda dat ze me zo erg een hoog bedrag had gegund.
Maar zelf blijf ik zeggen dat ik negenduizend euro
ontzettend veel geld vind. Ik ben er onwijs blij mee.’ ↙
tekst Daan van Acht
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OP Z’N DUITS
Overbodig
Nederland
C

ommunicatiewetenschap gaat vanaf
september een Engelstalige
track aanbieden. Directeur
van het bachelorcollege
Martine van Selm is hartstikke voor. Er is een lang
aanlooptraject geweest – wat
blijkbaar geldt als indicatie
van succes – en is er overlegd
met bestaande
Engelstalige
programma’s
zoals Economics
& Business. Dat
economie slecht
vergelijkbaar is
met communicatiewetenschap
maakt Van Selm niet uit.
Over verengelsing wordt volop getwist.
Meestal gaat dat over de vermeend slechte
proficiency van docenten. Nu ken ik inderdaad
hoogleraren wier Engels klinkt als dat van een
typetje, maar de academische wereld is dermate
internationaal gericht dat het hun niet aan uitdrukkingsvaardigheid ontbreekt. Als promovenda
kwam ik vaker in het buitenland dan outside
the ring.
Much more alarming is dat verandering van
de voertaal ook een verandering van de inhoud
impliceert. Voor wiskunde of scheikunde maakt
het weinig uit of het onderwijs in het Engels is.
Formules zijn sowieso een andere taal en tellen
is tellen. Bij de sociale wetenschappen is dat anders. Studenten moeten leren over Nederlandse
fenomenen. Ze studeren after all in Nederland.
Dat is nu al een probleem door de influx
van buitenlandse docenten. Mijn studenten
klagen over collega’s die alleen maar Amerikaanse examples gebruiken omdat ze niks

van Nederland weten. Maar
het broadcasting system zit
daar volledig anders in elkaar.
Bovendien willen studenten
Nederlandse televisieprogramma’s onderzoeken. Buitenlandse collega’s kunnen hen
niet begeleiden.
Engelstalig onderwijs betekent
moreover dat alle aanvullende lesmaterialen ook Engels moeten zijn.
Als je een Dutch documentary wilt
vertonen, zul je een subtitled versie
moeten vinden. Een voorbeeld van
YouTube zal een Engelstalige clip zijn.
Opinieartikelen zullen uit The Guardian
of The Washington
Post komen. Het
gevolg is dus dat
de voorbeelden die
docenten gebruiken
om de stof te verhelderen vooral over de Angelsaksische wereld gaan.
Als ze straks bij Communication Science
discussiëren over de risico’s van sexting zal de
docent kiezen voor een nieuwsitem van de BBC
om te laten zien welke argumenten gebruikt
worden. Het probleem is: de omgang met sexting is in het Verenigd Koninkrijk heel anders dan
in Nederland, omdat wij minder hysterisch over
seks doen. Die culturele landenverschillen zijn
cruciaal voor begrip van de sociale werkelijkheid,
maar dan moet je er wel over kunnen arguen.
Het aanbieden van Engelstalige richtingen is
een economische keuze van de corporate university; aan buitenlandse studenten is veel geld
te verdienen. De market wordt in een klap vele
malen groter. Het gevolg is dat sociaalwetenschappelijk onderwijs niet langer over Nederland
gaat. Dat is een funeste verschraling die niet
onbenoemd mag blijven en waarover we moeten
discussiëren. In het Nederlands, met al onze
peculiarities. ↙

Over verengelsing
wordt volop getwist
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Actueel Missverkiezing

13 APRIL 2016

SISTER
AFFAIR
Het wilde studentenleven kan haar niet boeien,
maar HvA-student Natascha van ’t Hof is sinds kort
gegrepen door het modellenvirus. De vierdejaarsstudent media, informatie & communicatie doet
mee aan de verkiezing Miss Beauty of Flevoland.
Haar jongere zusje Carolina, eerstejaars bij dezelfde
studie, dingt mee naar de titel van Miss Teen. In de
voorbereiding krijgen ze gouden tips. ‘Probeer die
heupen niet te vergeten. Niks is te gek.’

tekst Daan van Acht
foto’s Mats van Soolingen

Carolina (links), de jongste van de twee miss-zusjes, werkt aan
haar loopje onder begeleiding van catwalkcoach Roline.
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O

p een grijze, natte vrijdagochtend in Emmeloord ligt de fotostudio van Frank en Annewiek
Doorhof er wat bedroefd bij. ‘Fotografie
van en voor mensen,’ staat op de felrode
gevel van het smoezelig ogende pand.
Tegenover de fotostudio staat een schuur
die van ellende bijna uit elkaar valt. Een
bruisende omgeving is het niet.
Maar zo weinig als er gebeurt aan
de voorkant van de gevel, zo’n waar
schouwspel speelt zich daarachter af.
In een geïmproviseerd kringetje van
bankstellen en stoelen bespreekt een
handvol jonge meiden druk de nieuwste
kleding- en make-uptrends. Handspiegeltjes en mascara’s worden tevoorschijn
getoverd, stijltangen vliegen over en weer.
De gemoedelijke sfeer verraadt niet dat de
dames midden in de voorbereidingen van
een competitie zitten, maar hier wordt
gestreden om de titels Miss Beauty en
Miss Teen of Flevoland.
Een van de deelnemers van de Miss
Beauty-verkiezing is Natascha van ’t Hof
(20), vierdejaarsstudent media, informatie
& communicatie aan de HvA. Via een
oproep op Facebook rolde Natascha het
missenwereldje in. Er bleken aanvankelijk niet genoeg goede kandidaten te zijn
voor de kroon van Miss Beauty, waarna
ze – op aanraden van vrienden die haar
in het Facebookbericht hadden getagd –
besloot de stoute schoenen aan te trekken
en naar de extra casting te gaan. Tot haar
verbazing mocht ze naar de finale.
Er blijkt sprake van een sister affair,
want ook Natascha’s jongere zusje
Carolina is vandaag van de partij in de
fotostudio van Frank en Annewiek Doorhof. Zij is in de race voor de titel Miss
Teen. Carolina studeert net als haar zus
media, informatie & communicatie en
zit in haar eerste jaar. Van de twee zusjes
is zij de eerste die de missverkiezingen
ontdekte. ‘Ik ben dan ook meer een tutje
dan Natascha,’ zegt ze.
De zusjes uit Almere zijn naar
Emmeloord afgereisd voor de laatste
voorbereidingen in aanloop naar de
finales van Miss Beauty en Miss Teen,
die zich zullen afspelen op Urk. Het

De laatste hand wordt gelegd aan de make-up van Carolina, vlak voordat ze de catwalk op
moet. Oudere zus Natascha (helemaal rechts) heeft haar catwalktraining net achter de rug.

Voor de grande finale verzamelen alle Miss Beauty-gegadigden
zich op de catwalk. De tweede van links is HvA-student Natascha.
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betreft twee afzonderlijke verkiezingen;
de zusjes strijden dus niet tegen elkaar.
Maar, vertellen ze, ze hebben een goede
band, dus ook als ze het wel tegen elkaar
hadden moeten opnemen, was de kans op
bitch fights klein.

Missen maken lol
Nadat de laatste deelnemer aan de Miss
Beauty-verkiezing komt binnengedruppeld – ‘O God, is Christina nog steeds
verdwaald? Emmeloord staat waarschijnlijk nog niet op Google Maps’ – gaan
de hoge hakken aan. De dames krijgen
namelijk catwalktraining van routinier
Roline Hund. Zij zit al negen jaar in het
‘missenvak’ en werd in 2009 bekroond tot
Miss International Nederland. Sindsdien
reist ze de wereld over om mee te doen
aan internationale missverkiezingen.

‘Bedenk:
jouw moment
is na dit loopje
voorbij’
Het wordt een lange dag voor de missen
in spe; na de catwalktraining wacht ze
een fotoshoot.
Op vriendelijke maar gedegen wijze
pepert Hund de meiden een paar belangrijke lessen in voordat ze hen over de
geïmproviseerde catwalk laat schrijden.
‘Begin nooit aan een missverkiezing
met het idee dat je moet winnen, maar
probeer er gewoon van te genieten en de
verkiezing te zien als een leerervaring.’ In
plaats van elkaar de haren uit te trekken,
adviseert ze de jonge missen om steun bij
elkaar te zoeken: ‘Je hebt veel aan elkaar
als groep.’ Daarna volgen de concretere
catwalkregels: kijk vooruit, recht je rug,
straal maar gedraag je niet als een professioneel catwalkmodel. Missen hebben
immers lol op de catwalk. Lach dus zo
veel mogelijk, maak zwoel oogcontact
met iedereen in de zaal (inclusief de jury!)
en voorzie je loopje eventueel van een
spontane actie, zoals een armbeweging of
een extra draai. ‘Probeer die heupen niet
te vergeten. Bedenk: jouw moment is na
dit loopje voorbij. Niks is te gek,’ vertelt
Hund vrolijk.
‘Ik was vooraf een beetje zenuwachtig, maar dit zijn goede leermomenten,’
vertelt Natascha nadat ze als tweede de
catwalk heeft betreden. Na ieder loopje
volgt een braaf applaus van de rest van
de groep. Fotograaf Frank is voor de
gelegenheid aangewezen als dj die de
achtergrondmuziek mag verzorgen.
Wanneer ‘Diamonds’ van Rihanna voor
de achtste keer door de speakers schalt,
is het tijd voor de grande finale: achter
elkaar druppelen de meiden de catwalk
op, om uiteindelijk als één groep op het

podium te eindigen. Helemaal vlekkeloos
gaat dit niet.

Geen feestvierder
Haar Miss Flevoland-deelname heeft
Natascha geen windeieren gelegd.
Een paar weken geleden stond ze voor
fotograaf Frank op een beurs, in een
speciaal ingerichte hoek van een bekend
cameramerk. Bezoekers konden hun fototoestellen op haar testen. ‘Op die manier
probeerde ik me alvast op mijn gemak
te voelen met camera’s om me heen. Ik
hoefde niet veel te doen, vooral stilzitten
en af en toe poseren.’ Na afloop reisde
ze terug naar Amsterdam met fotograaf
Brett Florens, die haar en passant vroeg
of ze workshopmodel voor hem wilde
zijn. ‘O mijn God, hou op, dacht ik. Ik
heb helemaal geen ervaring. Dat had ik
hem ook verteld, en toch vroeg hij me.
Een hele eer.’ Ze heeft daarnaast alweer
een nieuwe aanbieding binnen; cosmeticamerk Lancôme heeft haar gevraagd als
beautymodel. Drie dagen lang wordt er
make-up op Natascha’s gezicht getest.
Je zou bijna vergeten dat ze ook nog
‘gewoon’ student is aan de HvA, al geeft
Natascha aan niet in het hokje van de
zuipende, feestvierende en constant
afgeleide student te vallen. Ze woont dan
wel in Amsterdam, maar heeft er ‘verder
niets te zoeken’, zegt ze zonder morren.
‘Ik voel me ook niet echt aangetrokken
tot medestudenten. Zo van: “Zullen we
chill op een terrasje een biertje pakken?”
Nee, dat is niet mijn ding. Ik ben van
mezelf heel rustig, ik vind het veel leuker
om met vriendinnen thuis te zitten. Heel
saai eigenlijk.’ Lacht: ‘Schrijf dat maar
op: miss is saai. Ik ben denk ik al wat
volwassener dan mijn medestudenten.
Over een paar jaar kinderen? Hartstikke
leuk. Hoe eerder, hoe beter.’
Haar zusje Carolina is uit ander hout
gesneden. Zij woont nu nog in Almere,
maar is van plan tijdens haar tweede of
derde jaar naar Amsterdam te verhuizen. ‘Ik wil het studentenleven nog wel
meemaken,’ lacht ze. ‘Ik wil ook graag
lid worden van een studentenvereniging,
al ben ik blij dat ik dat nu nog niet heb
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Boven: De deelnemers van de Miss Teen-verkiezing kijken en luisteren geconcentreerd naar
coach en ervaren miss Roline.
Onder: Carolina poseert voor fotograaf Frank.
Alle deelnemers krijgen een fotoshoot voor hun
portfolio.

‘Ik zal geen
meiden
wegduwen voor
de winst, maar
ik ga zeker
voor de titel’
gedaan. Het zou niet te combineren zijn
met deze missverkiezing.’ Toch kruipt
ook bij Carolina het Almeerse bloed waar
het niet gaan kan. Na haar studie wil ze
met haar vriend in haar thuisprovincie
samenwonen.

Catwalkster Frank
Nadat ervaringsdeskundige Hund met
wisselend succes heeft geprobeerd de
loopjes van de Miss Beauty-gegadigden
bij te schaven, haasten de meiden zich
naar de kleedkamer. Kittige bloesjes en
rokjes worden tevoorschijn gehaald en de
lippenstift wordt bijgewerkt. Het is tijd
voor het tweede programmaonderdeel, de
fotoshoot. Fotograaf Frank, niet vies van

een flauwe opmerking hier en daar, wacht
de meiden op in zijn studio. ‘Ja, maak
maar lekker verbinding met elkaar. Nee,
dat is te zusjes-achtig,’ roept hij vanachter
zijn lens. De dames voelen zich aanzienlijk beter voor een camera dan op een
catwalk; in no time staat iedereen mooi
op de foto.
Eenmaal terug in de verkleedruimte hebben de Miss Beauty-gegadigden plaatsgemaakt voor de jongere generatie. Het hele
feestje van catwalktraining en fotoshoot
wordt herhaald met de kandidaten voor
Miss Teen. Natascha kijkt als oudere zus
nog even mee over de schouder van Caro-

lina terwijl zij instructies krijgt van catwalkcoach Hund. Ze leunt iets te veel met
haar schouders naar voren en steekt haar
kont te ver naar achteren, waardoor haar
loopje wat Kardashian-achtig aandoet.
Je kunt duidelijk merken dat deze groep
bestaat uit jongere meiden met minder ervaring. Er wordt meer gegiecheld tussen
de loopjes door, en aan hun manieren van
lopen te zien staan sommigen voor het
eerst op hoge hakken.
Dan gebeurt er iets opmerkelijks:
fotograaf Frank mengt zich in het catwalkdebat. Wil je de beat van Rihanna’s ‘Diamonds’ (die inmiddels voor de dertigste
keer is aangezet) écht goed voelen terwijl
je de ene voor de andere voet zet, klap dan
een aantal keer met je hakken op de vloer.
De dames, inclusief coach Hund, kijken
hem vragend aan, alle reden voor Frank
om uit zijn luie stoel te komen en het voor
te doen. Het resulteert in een hilarisch tafereel. De licht ontredderde blik in de ogen
van de meiden, Frank die bloedserieus
hevige passen zet op het parket en Hund
die lachend van een afstandje toekijkt.
Een belangrijke vraag blijft toch: hoe
graag willen de zusjes Van ’t Hof hun
verkiezing winnen? Met licht cynische
ondertoon antwoordt Natascha diplomatiek: ‘Jááá, het gaat natuurlijk om de
ervaring. Ik vind het geweldig dat ik hier
überhaupt aan mag meedoen. Natuurlijk,
nu de finale dichterbij komt en we de
doorpas, fotoshoot en catwalktraining
achter de rug hebben, zou het wel erg
leuk zijn als ik win. Maar mocht dat niet
lukken: ook prima.’
Carolina is wat meer gedecideerd in
haar antwoord. Zij deed hiervoor ook al
mee aan Miss Almere, waar ze niet door
was naar de finale. ‘Ik wil deze verkiezing
daarom extra graag winnen. Ik zal geen
meiden wegduwen voor de winst, maar ik
ga zeker voor de titel.’ ↙
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LINDA VAN
DER POL
Weerwolven
H

et is nacht in Brugge en het plenst.
‘En in Wakkerdam ook,’ fluistert iemand. ‘Als de burgers slapen,
worden de weerwolven wakker.’
De Weerwolven van Wakkerdam – geen spel is ons liever. Als we inschikken passen wij, elf schoolvrienden van het onvolprezen Zuyderzee
College in Emmeloord (Flevoland), met z’n allen op de bank. Ons onderkomen voor het weekend, luxueus dit keer, vonden we op Airbnb.
Een paar uur eerder hangen we rond op een plein in de stad en slaan
dik vierhonderd man gade. Het waait en het miezert al wat, met twee
handen beschermen we onze slagroomwafels. De schare staat opeengepakt en houdt, naast een vlag in Belgische driekleur, een spandoek
in de lucht. Niet in
Gods naam, in vier
talen.
België. We reden
giechelend het land
in. We verwachtten
immers grootschalige grenscontroles en
ons uitpuilende
autootje en de baardjes van mijn reisgenoten leken mij op zijn minst
verdacht. Eén reisgenoot werkt sinds kort bij RTL. ‘Als er nóg een bom
ontploft,’ kondigt hij ietwat trots aan, ‘word ik opgepiept.’
Maar er gebeurt niets, óók niet op de markt. Geen speeches, geen
bombarie – de wake is stil. Vlak onder het spandoek zit een donkerharig
meisje. De kaarsjes om haar heen branden niet, de kasseien naast zich
krijt ze blauw en geel. Als de wolken zich samenpakken kloppen wij het
poedersuiker van onze jeans, het kind zwaait ons uit.
Zit ze er nog? Ongetwijfeld.
Ons lijken de Brusselse aanslagen, grofweg honderd kilometer ten
zuidoosten van hier, alweer lang geleden en wij doen weer wat we altijd
deden. Brugse Zot op tafel, spelkaarten uit de doos. Geen seconde
staan we in de regen en we doen nergens afstand van – want wij zijn
wit. Nederlanders, bovendien: niemand draagt een dubbele identiteit.
Nu ja, enkelen dan toch. ‘Weerwolven, welke burger staat morgenvroeg niet meer op?’ ↙

Geen speeches, geen bombarie
– de wake is stil
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Het is een meisje !
Eindelijk is er een vrouwelijke Docent van het Jaar. Lerarenopleider Frede
Heideman is benaderbaar, sympathiek en betrokken, haar lessen zijn vernieuwend
en dynamisch en ze staat zelfs met koorts nog voor de klas. Het winnen van die titel
noemt ze zonder omhaal ‘de kroon op mijn carrière tot nu toe’.
tekst Maaike Kooijman, Nina Schuyffel foto Daniël Rommens

F

reke Heideman (32), docent bij
de lerarenopleiding biologie,
is op 7 april tijdens de HvA
Onderwijsconferentie uitgeroepen tot
Docent van het Jaar 2016. Ze is de eerste
vrouwelijke winnaar sinds de verkiezing
in 2010 in het leven werd geroepen. Een
uitgesproken feminist zou ze zichzelf
niet noemen, hoewel de oververtegenwoordiging van mannen voor haar wel
een extra drijfveer was. ‘Er moest sowieso een vrouw winnen, vond ik. En als ik
dan toch al bij de laatste zeven zat, kon
ik dat net zo goed zijn,’ zei ze na afloop
van de prijsuitreiking in Carré.
Van tevoren schatte Heideman haar
kansen al redelijk in. ‘Als lerarenopleider
zou je ernaar moeten streven om bij de beste docenten te horen,’ vindt ze. ‘Wij leiden
docenten op, dus zouden we ook moeten
weten wat goed docentschap is. Omdat
mijn studenten later zelf voor de klas gaan
staan, probeer ik altijd het goede voorbeeld
te geven. Ik wil studenten graag leren een
goed mens te zijn en ze laten zien dat ze
iets voor anderen kunnen betekenen. Dat
vind ik misschien nog wel belangrijker
dan het perfect overbrengen van de stof.’

Fouten maken
Heideman studeerde in 2009 aan de
UvA af als neurobioloog en haalde

daarna haar eerstegraadsbevoegdheid
biologie aan het Instituut voor de
Lerarenopleiding (ILO). Voordat ze
in 2014 aantrad bij de HvA werkte ze
ruim vijf jaar als biologiedocent in het
voortgezet onderwijs. In haar lessen
vertelt ze vaak over haar eigen ervaringen voor de klas. ‘Ik leg veel koppelingen met de praktijk en laat zien dat
ik ook wel eens dingen verkeerd doe.

Zo hoop ik over te brengen dat fouten
maken menselijk is.’
Dat er veelvuldig op haar is gestemd,
heeft volgens Heideman te maken met
haar open houding naar studenten. ‘Ik
denk dat ik toegankelijk ben, makkelijk benaderbaar. Studenten waarderen
dat. Ze stappen makkelijk naar me toe
als ze een probleem hebben. Ik vraag
studenten ook vaak om feedback. Na

MANNEN SCOREN HOGER
Het is geen probleem dat enkel aan de HvA speelt: de ondervertegenwoordiging van vrouwen bij de verkiezingen van Docent van het Jaar. Aan
de UvA en aan de VU won de afgelopen vijf jaar maar één vrouw en aan
de Universiteit Utrecht moeten ze voor de laatste vrouwelijke winnaar
zelfs terug naar het academisch jaar 2008-2009.
Uit een steekproef van de North Carolina State University blijkt dat docenten zelfs lager beoordeeld worden als studenten dénken dat ze vrouw
zijn. Tijdens een online collegereeks werden studenten opgedeeld in vier
groepen: één groep kreeg college van een man die zich als man voordeed,
één van een man die zich als vrouw voordeed, één van een vrouw die zich
als man voordeed en één van een vrouw die zich als vrouw voordeed.
Docenten die zich als man presenteerden werden op elk onderdeel hoger
beoordeeld, ook als ze in werkelijkheid vrouw waren.
Datzelfde blijkt uit onderzoek van een hoogleraar van de Amerikaanse
Northeastern University. Hij vergeleek veertien miljoen beoordelingen van
studenten op RateMyProfessor.com. Op vrijwel alle positieve eigenschappen – funny, knowledgeable, genius, brilliant en awesome – scoorden
mannen hoger dan vrouwen. ↙ Henk Strikkers
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elke module vraag ik: wat vond je ervan?
Wat kan beter? De reacties neem ik mee
in mijn volgende lessen.’

Aquarium
Maar het contact met de studenten gaat
verder dan perikelen over de opleiding.
‘Studenten die het moeilijk hebben,
zijn geneigd een muur om zich heen te
bouwen. Ik vind het mooi als het me lukt
door die muur heen te breken. Ik heb een
student gehad die ontzettend met zichzelf
in de knoop zat. Aan het einde van het
jaar kreeg ik van haar een fles wijn met
een kaartje. “Dankjewel dat je er zo voor
me bent geweest,” stond erop. Ik kreeg er
tranen van in mijn ogen. Op zulke momenten denk ik: yes, hier doe ik het voor.’
Heideman noemt de verkiezing tot Docent van het Jaar de ‘kroon op mijn carrière
tot nu toe’. Wat gaat ze doen met de 2.000
euro die ze heeft gewonnen? ‘Wij biologen
geloven heilig in een goed ingerichte
werkruimte. Vorig jaar is het aquarium in
ons gebouw wegbezuinigd, maar dat zou
ik graag weer terugbrengen.’ ↙

POWERVROUW
‘Ik vind het heel tof dat Freke – we mogen haar gewoon Freke noemen – de
titel heeft gewonnen,’ zegt tweedejaarsstudent Martine Rijk (19) van de
lerarenopleiding biologie enthousiast. ‘Ze is een heel betrokken docent: ze
kent alle namen en weet van iedereen waar hij stage loopt en wat hij later
wil doen. Verder vind ik het ook heel tof dat ze de eerste vrouwelijke winnaar is – en dat als biologiedocent. Ze houdt zich zonder moeite staande in
de mannelijke bètawereld; ze is gewoon een powervrouw.’
Christien de Vries (22), eveneens tweedejaars aan de lerarenopleiding biologie, heeft haar medestudenten aangespoord om voor Freke Heideman te
stemmen. Zij woonde de prijsuitreiking tijdens de Onderwijsconferentie bij.
‘Dat was vrij zenuwslopend, maar ik was heel blij toen ze als winnaar uit de
bus kwam.’
Waarom heeft ze haar medestudenten aangespoord om voor Heideman te
stemmen? ‘Ze is heel down to earth en doet niet aan hiërarchisch onderwijs. Je hebt nooit het gevoel dat je ondergeschikt bent en ze behandelt al
haar studenten als volwaardige collega’s. Haar lessen zijn ook gewoon heel
goed; ze gebruikt veel alternatieve lesmethodes. Je leert de stof op een heel
dynamische en speelse manier, wat de colleges een heel andere vibe geeft
dan bij normaal frontaal klassikaal onderwijs. Als leraar is Freke het grote
voorbeeld van hoe je moet lesgeven. Zelfs toen ze ziek was, zwetend van de
koorts en non-stop hoestend, stond ze met volle overtuiging voor de klas.
We probeerde haar als studenten te overtuigen dat ze beter naar huis kon
gaan maar ze zei: dat kan niet, de les moet nog af.’ ↙ Max Rozenburg
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‘ARME
STUDENTEN?
WAT IS DAT NOU
VOOR ONZIN?’
tekst Daan van Acht
foto’s Daniël Rommens

Ruim een kwart eeuw gaf ze op het Amfi modeontwerpers in de dop les over het
belang van duurzame kleding. Vorig jaar was het voor Linnemore Nefdt tijd om
afscheid te nemen, maar met haar strijd voor een groenere kledingindustrie zal ze
nooit stoppen. ‘Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen, zowel de producent
als de consument.’

13 APRIL 2016

Linnemore Nefdt PLEIT VOOR EEN
VERANDERING VAN MINDSET IN ONZE OMGANG MET KLEDING.
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L

innemore Nefdt is wat gespannen voordat ze op de foto moet
voor Folia. Gek, je zou verwachten dat een vrouw die al jaren actief
is in de modewereld
wel wat gewend
is. Ja, ze werd aan
het begin van haar
carrière – toen ze zelf
kleding maakte onder
haar eigen label
– weleens gefotografeerd, en tegenwoordig krijgt ze met
regelmaat aandacht
van hippe bloggers en
vloggers. ‘Maar,’ zegt ze, ‘dat mag
geen naam hebben.’ Ze schuifelt
heen en weer in een van de ruimtes
van haar huis die ze tot atelier heeft
gemaakt. Aan de linkerkant staat
een enorme boekenkast met kunsten modeboeken, de rechterkant
wordt gedomineerd door een lading
stoffen en kledingstukken.
Wanneer Nefdt tijdens de fotosessie de kans krijgt om over duurzame
kleding te praten, licht ze op en
lijken de zenuwen te verdwijnen.
Trots houdt ze een proefmodel van
een T-shirt omhoog dat ze heeft
gemaakt voor haar man, uiteraard
vervaardigd van duurzaam katoen.
Na haar afscheid als docent duurzaam ontwerp aan het Amfi vorig
jaar heeft ze weer de tijd om het
modevakmanschap op te pakken.
‘Hij was op zoek naar een shirt met
V-hals, maar kon nergens een goede
vinden. Toen besloot ik er eentje op
maat voor hem te maken.’
Maar, benadrukt ze, na ruim
vijfentwintig jaar Amfi-studenten te
hebben lesgegeven, viel het afscheid
zwaar. ‘Laten we zeggen dat de
navelstreng nog niet volledig is doorgeknipt,’ zegt Nefdt lachend. Ze pro-

beert zo veel mogelijk haar contact
met studenten buiten de klas voort
te zetten, door met ze te sparren en
ze te voorzien van haar input om het

polyester of wol en acryl. Complexe
combinaties, waardoor de grondstoffen van het kledingstuk niet uit
elkaar kunnen worden gehaald. En
wat doe je er dan mee?
De kleding wordt weggegooid en eindigt op een
afvalberg. Begrijp me
niet verkeerd, blends zijn
fantastisch om mee te
werken. De kleding wordt
er mooier, bruikbaarder en
sterker door. En goedkoper.
De meeste personen bekommeren zich echter niet
om de andere kant van het
verhaal: dat die materialen slecht
zijn voor het milieu.’

‘Ik word niet goed als
ik mensen met volle
Primarktassen zie lopen’
bewustzijn over duurzame kleding in
ze naar boven te brengen. ‘Ik sprak
een tijdje geleden met een student
die bezig is met een app over duurzame producten. Heerlijk om diegene
dankzij mijn ideeën opgewekt de
deur uit te zien gaan.’
Het is nodig ook. De kledingindustrie is nog grotendeels vervuild.
Ketens gebruiken de verkeerde
materialen, willen almaar groeien en
doen nauwelijks aan recycling. Toch
ligt niet alleen bij hen de verantwoordelijkheid, vindt Nefdt. Ook
consumenten kunnen bijdragen aan
structurele verandering. Gelukkig zijn
er ondanks de overheersende misère
lichtpuntjes. Nefdt zal de eerste zijn
die dat toegeeft. Ze bracht samen
met Jan Piscaer duurzaamheid onder
de aandacht binnen het Amfi en
fungeert ook nu nog als adviesgever
voor organisaties die zich inzetten
voor een groenere kledingindustrie.

Wat is er mis met de kleding
industrie?
‘Het overgrote deel van de kledingstukken wordt gemaakt van blends.
Dat zijn gemengde materialen,
zoals een combinatie van katoen en

U bedoelt de consument?
‘Ja, al gebruik ik het begrip consument liever niet. Ik vind gebruiker een
betere benaming. Probeer jezelf niet
langer te zien als consument maar
als gebruiker, als individu dat bewust
nadenkt over de aankoop van een
kledingstuk en van een product
durft te houden. Die verandering
van mindset is heel belangrijk, willen
we toewerken naar een duurzame
kledingindustrie.’

Kan een verandering van mindset
al aanzet zijn tot structurele verbe
tering?
‘Zeker weten. De modewereld heeft
ons doen geloven dat we voor een
prikkie leuke kleding kunnen kopen.
Doordat kleding van bijvoorbeeld
de grote ketens zo goedkoop is, zijn
consumenten geneigd om te denken
dat deze kleding daarmee waardeloos is. Je hoort het mensen vaak
zeggen: de kleding van H&M, Zara en
Primark valt uit elkaar van ellende.
Je draagt zo’n kledingstuk twee keer
en daarna is het niet meer mooi.
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Maar dat is niet waar. Ook ik heb
weleens een kledingstuk bij H&M of
Zara gekocht. Oké, bij Primark nog
niet. Ik word niet goed wanneer ik
mensen met die grote,
volle Primarktassen zie
lopen. Maar mijn punt
is dat ik, naast mijn
duurzame kleding, óók
die stukken van H&M
en Zara al jaren in mijn
bezit heb. Koester die
items; behandel en
was ze zo goed mogelijk, waardoor ze langer
meegaan. En draag ze
met liefde. Dat is alvast een eerste
fase van duurzaam zijn. Je moet bedenken: wanneer je een kledingstuk
nieuw in de winkel koopt, gaat het
“eerste leven” ervan in. Probeer dat
leven zo lang mogelijk te rekken.’
Nefdt snapt ook wel dat op een
gegeven moment de lol van een kledingstuk af is, en de koper het kwijt
wil. Doe het in dat geval in de textielcontainers van Sympany, ruil het met
een vriend of vriendin of geef het aan
een tweedehandswinkel. ‘Er zijn inmiddels zo veel mogelijkheden,’ zegt
ze. ‘Op die manier kan het kledingstuk een tweede leven ingaan.’
Wanneer het tweede, en voor de
fanatieke kledingruilers onder ons
ook het derde of vierde leven erop zit,
pleit Nefdt ervoor dat het kledingstuk wordt gerecycled. Dat betekent
dus vooral geen verbranding of een
enkele reis naar de afvalhoop, zoals
nu nog te vaak gebeurt, maar het
materiaal tot de vezel afbreken.
Nefdt herinnert zich een reis met
een aantal Amfi-studenten naar het
Toscaanse Prato. Ze bezochten er
een aantal fabrieken die befaamd
zijn om het duurzaam recyclen van
wol. ‘Ze kunnen zelfs door vezels met

elkaar te mengen de kleur van de
stof aanpassen.’
Het verbaast haar dan ook dat
investeerders niet grootschaliger

van initiatieven zoals in Prato, stelt
Nefdt. ‘Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. De fabrikant,
de consument, maar ook de ontwerpers.’ De laatste groep is
immers verantwoordelijk
voor de materiaalkeuze
en de functionaliteit van
een kledingstuk. Het zou
een stuk schelen als ontwerpers pure stoffen gebruiken – dus geen blends
– en kledingstukken
dusdanig ontwerpen dat
ze op meerdere manieren
gedragen kunnen worden.
Als docent duurzaam ontwerp aan
het Amfi had Nefdt als geen ander te
maken met toekomstige designers en
hun besef van duurzaamheid.

‘Onze kids hebben minder
sterallures dan andere
modestudenten’
gebruikmaken van de diensten van
zulke fabrieken. ‘Tegenwoordig is
een “verhaal” bij een product en de
authenticiteit ervan zo belangrijk.
In Prato recyclen ze hun kleding
al honderden jaren op die manier.
Zij hebben een prachtig verhaal te
verkopen. Het enige nadeel is dat ze
de kwaliteit van de gerecyclede wol
niet honderd procent kunnen garanderen. Daar rust helaas een stigma
op.’ Maar een groenere kledingindustrie moet niet alleen afhangen

Hoe probeerde u dit besef bij ze los
te maken?
‘Ik wilde jonge ontwerpers enthousiast maken voor een onderwerp als
duurzaamheid. Dat doe je niet door
het belang van duurzame kleding
bij ze op te dringen, maar door ze er
zelf onderzoek naar te laten doen.

FASHION REVOLUTION DAY
Een van Nefdts ‘lievelingsprojecten’ is Fashion Revolution Day, dat op
24 april plaatsvindt. De dag is in het leven geroepen nadat drie jaar
geleden een grote kledingfabriek in Bangladesh instortte en meer
dan duizend werknemers om het leven kwamen. Onder de hashtag
#WhoMadeMyClothes? wordt gepoogd de mode-industrie transparanter
te maken en in het bijzonder aandacht te vragen voor de miserabele
werkomstandigheden in de textielindustrie waar veel merken voor
wegkijken. Zoals Nefdt al aangeeft, vormen duurzame en transparante
merken een goed alternatief. Binnen het Amfi drukte ze haar stempel
op het initiatief, door grote (herbruikbare!) posters op te hangen en
studenten aan te sporen hun kleding binnenstebuiten te dragen, de
labels over de afkomst ervan te checken en via sociale media de vraag
#WhoMadeMyClothes? aan fabrikanten te stellen.
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Op die manier kunnen ze duurzaamheid integreren in hun eigen ideeën
over mode. De laatste jaren heb ik
tijdens mijn docentschap gemerkt
dat studenten uit zichzelf naar me
toe kwamen met ideeën over duurzaamheid. Ik voerde in de klas ook
veel discussies met studenten erover.
Er kwam eens tijdens de les een
student naar me toe die vertelde
dat ze dacht dat de mode-industrie
vrij statisch was geworden, totdat
ze de mogelijkheden van duurzame
kleding inzag. Toen dacht ik: wauw,
wat goed! En dat nota bene uit de
mond van een eerstejaars. Natuurlijk zitten er ook altijd een paar
studenten tussen die dat duurzaamheidsverhaal helemaal niks vinden.
Eentje vroeg me of ze een artikel
mocht schrijven over dat het allemaal quatsch is, duurzame mode.
Ze keek me aan op een manier van:
dat zal Linnemore niet leuk vinden.
Ik zei juist: hartstikke goed, ga het
maar uitzoeken en kom met argumenten, dan gaan we in discussie.
Het begint allemaal bij het op gang
brengen van het debat.’

In hoeverre onderscheidt het Amfi
zich van andere modeopleidingen?
‘Onze studenten zijn praktischer
ingesteld dan andere modestudenten
en kiezen bewust voor het Amfi, omdat je kunt kiezen uit de richtingen
Branding, Management en Design.
Zij vinden het Amfi minder zweverig
dan bijvoorbeeld de Rietveld Academie of ArtEZ. Ze hebben ook minder
sterallures, onze kids, en begrijpen
zowel de creatieve als zakelijke kant
van de industrie.’

Hebben ze wel genoeg creatieve
vrijheid op een hogeschool?
‘Jawel, we willen namelijk dat onze

studenten vanuit een creatieve basis
verder kunnen werken. Maar tegelijkertijd is het belangrijk om op zoek te
gaan naar een tussenvorm, waarbij
studenten gedurende de eerste jaren
van de opleiding gestructureerd
werken en bijvoorbeeld tijdens hun
eindexamen meer tijd en creatieve
vrijheid krijgen.’

Welke duurzame initiatieven zijn
een voorbeeld voor Amfi-studenten?

LINNEMORE
NEFDT
1950: Geboren in Kaapstad,
Zuid-Afrika
1972-1995: Eigen merk Les Beaux
Habits
1980: Bachelor modevormgeving
aan de Gerrit Rietveld Academie
1984-1985: Docent
modeontwerpen aan de Gerrit
Rietveld Academie
1990-2015: Docent
autonoom modeontwerpen,
duurzaamheid, trendonderzoek,
mode- en cultuurtheorie en
conceptontwikkeling aan het
Amfi

‘Kim Bakker, een oud-Amfi-student,
gebruikt voor haar mannenlabel alleen duurzame materialen. Maar het
kan ook extremer. De Belgische Bruno
Pieters is met zijn merk “Honest by”
de eerste ontwerper die op zijn website volledig transparant is over hoe
zijn kledingstukken tot stand komen.
Welke materialen gerecycled zijn,
waar hij zijn knopen vandaan haalt,
waarom een jas kost wat-ie kost; alle
informatie is er terug te vinden. Hij
maakt zelfs onderscheid tussen biologische en veganistische kleding.’

Is zulke kleding niet ontzettend
duur?
‘Tja, wat is duur? In dit geval gaat
het om designerkleding. Voor een jas
betaal je vijfhonderd euro.’

Staan die prijzen niet ver af van
relatief arme studenten?
‘Arme studenten, arme studenten.
Studenten wanen zich arm terwijl ze
om de haverklap kleren kopen. Wat
is dat nou voor onzin. Waar het om
gaat is dat ze beter hun geld in één
goed item kunnen investeren. En ook
al ga je naar H&M, koop dan niet
tien kledingstukken maar kies er een
en waardeer het extra veel. Dat blijft
toch de belangrijkste tip, wil je als
student bijdragen aan een duurzamere kledingindustrie.’ ↙
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ASIS
AYNAN
De schaamte voorbij
G

edurende mijn jeugd bracht ik de weekenden door in de Marokkaanse
moskee in Haarlem. Na de koranles baden we met de grote mensen
het middaggebed. Daarna bleven sommige moskeebezoekers nog even
hangen voor een praatje. Het viel mij op hoe vaak in die gesprekjes Saddam
Hoessein werd aangehaald. Dan werd zijn moed en kracht geroemd. Met
een hoofd vol koranverzen luisterde ik naar de gelukwensen aan het adres
van de Irakese generaal.
De moskeebezoekers waren fan van Saddam Hoessein, omdat hij de
Verenigde Staten uitdaagde en het land een slang durfde te noemen, die in
honderden stukjes gehakt moest worden.
Ik begreep de bewondering voor de moordzuchtige Saddam niet. Het was
een jeugd vol verwarring.
De jeugd ging voorbij, maar de verwarring bleef, zoals twee weken geleden; de Marokkaanse koning bracht een ‘privébezoek’ aan Nederland. Hij
overnachtte een kleine week in een hotel aan de Amsterdamse Herengracht.
Wie het was vergeten: de Marokkaanse koning is een dictator. In de praktijk
betekent dit dat hij de politieke, economische, religieuze én legerbaas is van
het Noord-Afrikaanse land. Daarom was mijn verbazing werkelijk alom toen
er dagenlang honderden
Marokkaanse Nederlanders voor het compleet
afgehuurde hotel stonden om een glimp op te
vangen van zijne koninklijke dictoriale veelheid of
erger nog, met hem op
de foto te gaan.
De reden dat Marokkanen naar Nederland zijn verhuisd, was de onstabiele politieke en miserabele economische situatie daar, en nu wilden ze
met het hoofd van Marokko op de foto. Hoe bestaat het? Ze zouden zich
het Hollandse brood uit hun mond moeten schamen.
De verering van de Marokkaanse koning is een aandoening die door alle
bevolkingslagen loopt, want tussen die honderden Marokkanen stond ook
de bekende grappenmaker Najib Amhali. De hofnar en de anderen zouden
enkele uren vrijwillig in de gevangeniskelders van Marokko moeten doorbrengen. Ik garandeer genezing, op staande voet. ↙

Wie het was vergeten:
de Marokkaanse koning
is een dictator
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Actueel HvA-introductie

Een goed
gevoel
studeert beter
De Hogeschool van Amsterdam is meer dan een leerfabriek. Om dat goed voor
het voetlicht te brengen bij studenten moet er een uitgebreide HvA-introductie
komen. Dat zorgt voor gemeenschapsgevoel en studiesucces, menen initiatiefnemers Willem Baumfalk en Paul van de Water.
tekst Willem van Ewijk
foto’s Mats van Soolingen

‘A

ls er maar niet zo’n beeld ontstaat van twee grijze mannen die over studenten zitten te praten,’
zegt Willem Baumfalk, decaan van de Faculteit
Economie & Management aan de HvA en portefeuillehouder student engagement, als de fotograaf neerhurkt
bij de vergadertafel. Baumfalk trekt een fotoboek uit
de kast, legt het op tafel en begint te bladeren. ‘Deze
foto’s kun je beter bij het stuk plaatsen. Kijk die lachende
gezichten eens,’ zegt hij en wijst naar de foto’s van de
introductieweek die de Hogeschool van Amsterdam ieder
jaar in de Ardennen organiseert voor eerstejaars. Het
zorgt voor een gemeenschapsgevoel, zeggen Baumfalk

en HvA-projectmanager Paul van de Water. En daardoor
voor studiesucces.
Studenten moeten ‘een gevoel’ krijgen bij hun opleiding. Ze moeten betrokkenheid voelen en daardoor extra
gemotiveerd raken. Dat heet student engagement en de
HvA pakt er dit jaar groots mee uit. Zo stond het centraal
tijdens de HvA Onderwijsconferentie die op 7 april werd
gehouden. Lector Louise Elffers hield er een toespraak
waarin ze zei dat het vergroten van betrokkenheid van
studenten ‘vooral een kwestie van doen is: direct vanaf
het eerste moment dat studenten zich melden aan de
poort’.
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Willem Baumfalk (links) en Paul van de Water

Baumfalk en Van de Water zijn het daar hartgrondig mee
eens. Ze hebben het initiatief genomen om de centrale
HvA-introductie vanaf komend studiejaar in uitgebreide
vorm samen met de Asva te organiseren. En dat moet in
de krant, vinden ze. Want op veel opleidingen weten studenten niet wat ze op de hogeschool allemaal voor leuke
dingen kunnen doen en zijn ze maar matig betrokken.
Het tweetal heeft maandenlang met studenten en medewerkers over de introductie gesproken. Van de Water:
‘We zagen dat veel opleidingen het goed doen, maar er
zijn er ook die de introductie hebben gereduceerd tot een
glas cola zonder prik: een beetje laf. Ze doen niet zo veel.
De betekenis en meerwaarde die de HvA voor studenten
kan hebben blijft onderbelicht.’
Er moest dus een aparte introductie komen, centraal,
voor de hele hogeschool. KersVers, het introductiefeest

dat door studentenvakbond Asva wordt georganiseerd,
zal daarom worden uitgebreid. ‘Daar beginnen we dit
jaar mee,’ zegt Van de Water. ‘Tot vorig jaar bestond
KersVers uit een middag voorlichting en een slotfeest.
Dit jaar zullen er een ochtend en een middag worden
besteed aan voorlichtingsactiviteiten.’ Volgens Van de
Water is dat hoog tijd: ‘Kijk, de HvA moet je niet zien
als een lopendebandfabriek voor snacks. De hogeschool
moet een omgeving zijn met faciliteiten waardoor
studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Laatst
hadden we een poëziefestival. We hebben sportvoorzieningen, cultureel centrum Crea en debatcentrum Floor.
Daarmee geef je studenten meer dan alleen dat wat de
opleiding te bieden heeft. Je gaat voorbij de grenzen van
een leerfabriek.’ Maar er is nog een reden waarom een
goede introductie zo belangrijk is, zegt Baumfalk. ‘Als je
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NIET NIEUW
In een reactie op dit artikel liet Asva-voorzitter
Xandra Hoek weten dat een centrale HvAintroductie bepaald geen nieuw verschijnsel
is, omdat de studentenvakbond die al tien
jaar organiseert: ‘We zijn blij dat de HvA in
deze afgelopen tien jaar ook heeft ingezien
dat een HvA-brede introductie onmisbaar en
noodzakelijk is. Het is dan ook goed dat de HvA
Paul van de Water heeft aangesteld om dit
jaar vanuit de hogeschool samen met Asva de
introductie te organiseren.’
‘We zijn er tien jaar geleden mee begonnen
omdat we een gat zagen: de UvA had wel een
centrale introductie, maar de HvA nog niet,’
zegt Asva-vicevoorzitter Manon van der Fange,
verantwoordelijk voor de organisatie van het
introductievenement. ‘In samenwerking met
Willem Baumfalk en Paul van de Water duurt
het evenement nu een halve dag langer. Het
evenement, dat voorheen ’s middags begon, zal
nu ’s ochtends al beginnen. Die extra ochtend
wil KersVers vooral gebruiken om aandacht
te besteden aan de stad. ‘We willen regelen
dat studenten ’s ochtends met korting – of
gratis – naar het Rijksmuseum kunnen, of een
rondvaart kunnen maken,’ zegt Van der Fange.
Amsterdam biedt volgens haar meer dan de
instellingen alleen: ‘We willen de campus laten
zien, want we merken dat veel studenten
’s weekends toch weer teruggaan naar de
voetbalclub in Purmerend.’
Volgens de Asva is het belangrijk dat studenten
tijdens KersVers veel mensen leren kennen.
Ook studentenverenigingen zullen daarom
een groter podium krijgen. ‘De roeivereniging
zou bijvoorbeeld een roeiapparaat kunnen
neerzetten en de studieverenigingen zouden
een chillplek kunnen krijgen waar je elkaar kunt
ontmoeten en alvast een biertje kunt drinken.’
KersVers zal dit jaar plaatsvinden op 25 en 26
augustus. De eerste dag zal in het teken staan
van de centrale introductie, en op de avond van
de tweede dag is het feest. Dit jaar zullen de
opleidingsintroducties niet door KersVers heen
lopen. ‘Sommige werden precies in de week
van KersVers gehouden, waardoor er minder
mensen op het festival afkwamen.’ Ook dat
is volgens Van der Fange een verbetering: ‘We
verwachten dit jaar meer mensen.’

student bent, waar heb je dan behoefte aan? Volgens
mij is dat een plek waar je je lekker voelt,’ zegt Baumfalk.
‘Waar je je veilig voelt,’ vult Van de Water aan. Willem
Baumfalk spreekt ook uit ervaring: ‘Toen ik in 1980 ging
studeren, kwam ik de grote hal van de Vrije Universiteit binnen. O, wat vond ik dat spannend: wat ging ik
meemaken? Er stond een meisje met een bordje. Daar
moest je verzamelen want zij verzorgde de introductie
voor studenten. Ik liep daarheen en het meisje dat het
bord omhoog hield, dat was Brigitte. Ze vertelde dingen
als: “Dat is Sanders, een norse hoogleraar, maar als je dit
doet of zus doet dan gaat het goed. De studievereniging
heeft de uittreksels, en die heeft ook de oude tentamenvragen. En we organiseren een leuk feest.” Binnen
de kortste keren kwam ik in een soort wereld terecht die
me vertrouwd was, net als op de middelbare school. In
die massaliteit van de VU, of die van de HvA in dit geval,
ben je als student ook op zoek naar die overzichtelijkheid.
Als het niet voor je georganiseerd wordt, dan is het heel
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voelen in je studie, en studiesucces, hoop ik.’
Van de Water: ‘Ik ontmoette laatst een student techniek, die is nu derdejaars en hij vertelde me dat hij in het
eerste jaar voor een 5,6 werkte. Want dat was genoeg
om het jaar te halen. In het tweede jaar is hij een studievereniging gaan oprichten en naarmate hij daar meer bij
betrokken raakte voelde hij zich ook meer verbonden met
de opleiding en vond hij het helemaal niet leuk om een
5,6 te halen. Dus hij is veel beter gaan studeren dan hij
deed voordat hij een studievereniging oprichtte.’

Bestaat er een zesjescultuur?

ingewikkeld om dat grote systeem van de hogeschool te
doorgronden.’

Als u zelf Brigitte was, wat zou u de eerstejaars dan
vertellen?
Baumfalk: ‘Er worden lezingen georganiseerd, en werkbezoeken naar bedrijven op de Zuidas bijvoorbeeld. Als
je van fotograferen houdt, dan kun je in Crea terecht
voor een donkere kamer om je foto’s te ontwikkelen. Je
kunt naar Crea om te schilderen, te tekenen en muziek te
maken.’

Waarom is dat belangrijk?
Baumfalk: ‘Om goed door dat lespakket heen te komen
moet je je een beetje op je plek voelen, moet je ook kunnen samenwerken met anderen. De raceauto moet langs
de pitstop om af en toe nieuwe banden te krijgen. Er is
een verband tussen samen dingen doen, je op je plek

Baumfalk: ‘Nee. Ja, er worden veel zesjes gehaald, maar
dat is wat anders. Omdat het voor veel studenten aan de
HvA moeilijk is om in het hoger onderwijs hun plek te vinden. Dus door dingen te organiseren waardoor ze beter
hun plek kunnen vinden, maak je het ook makkelijker om
meer ambitie in hun zichtveld te leggen. We zijn ook een
emancipatiefabriek: er zijn heel veel studenten in het hbo
die als eerste generatie hoger onderwijs volgen. Geniet,
raak geïnspireerd, toon ambitie, maak er wat van.’
Dan schuift Willem Baumfalk het fotoboek weer naar
voren. ‘Moet je deze foto eens zien,’ zegt hij. Baumfalk
begint weer te bladeren en stopt bij de middenspread.
‘Kijk naar die lachende gezichten. Het is een foto van een
avondbijeenkomst in de Ardennen. De studenten houden
er een Lagerhuisachtig debat, waarschijnlijk over hoe de
ideale studie eruitziet. Die gezichten, dat is wat ik bedoel:
ze hebben het naar hun zin.’
Van de Water: ‘Wat ik het leukste vind daar zijn niet
de activiteiten, maar het aanstekelijk enthousiasme
waarmee de activiteiten worden uitgevoerd. Ik vind het
hartverwarmend. Dat enthousiasme zorgt er uiteindelijk
ook voor dat er een goede sociale cohesie ontstaat.’ ↙

ADVERTENTIE
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Rode loper
tekst Willem van Ewijk
foto Vera Duivenvoorden
Ze zijn allemaal weer even op de barricaden geklommen, maandag 11 april, een
jaar nadat het Maagdenhuis is ontruimd.
Op het Spui staat ook Jarmo Berkhout,
inmiddels aanstaand voorzitter van de
landelijke studentenvakbond LSVb. Evenals
Enzo Rossi, docent politicologie en actief
voor de actiegroep Rethink UvA. En Rudolf
Valkhoff, tijdens de Maagdenhuisbezetting
nog docent algemene cultuurwetenschappen en nu ontslagen. ‘Een jaar geleden
stond ik hier en riep ik op tot harde actie,’
zegt Valkhoff door de megafoon. En: ‘Na
vertragingstactieken. Na ontslagbesluiten. Na minachting voor studenten. Na
bestuurlijke arrogantie, vind ik het fucking
harde actie dat we hier nog staan!’
Even daarvoor zijn de actievoerders
in een protestmars (zie foto) van het
Roeterseiland naar het Maagdenhuis gelopen. ‘Wij zijn een jaar geleden ontruimd,
nu gaan wij de managers ontruimen.
Let’s go!’ zei Berkhout in een speech vlak
voor vertrek. Ook terug van weggeweest
is ‘Bezet, blokkeer, dit beleid pik ik niet
meer’, de leus van de protestmarsen rond
de bezettingen van het Bungehuis en
het Maagdenhuis.
Op het Spui rollen de actievoerders een
rode loper uit. ‘We hebben alles klaargezet
voor een grande entrée van de leden van
de Raad van Toezicht en het nieuwe College van Bestuur,’ zegt Berkhout.
Actiegroepen Rethink UvA, Humanities
Rally en De Nieuwe Universiteit roepen al
maanden om een openbare presentatie
van de kandidaten voor het nieuwe bestuur van de UvA en de HvA. Maar die is er
nog steeds niet gekomen. En dus proberen
de actievoerders het dan maar af te dwingen: ze zullen net zo lang wachten tot de
bestuurders zijn gekomen. ‘Hoe langer het
duurt, hoe gênanter het wordt. Voor hen
en voor ons,’ zegt Berkhout. Enzo Rossi
houdt de moed erin: ‘We are winning,’ zegt
hij tijdens zijn toespraak. ↙
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Bij de les
Hoorcollege Inleiding in de sociale
wetenschappen door Lia Karsten
vrijdag 8 april, 11.00 uur,
Roeterseiland (UvA)

Mensen die hun jas aanhouden 3
Gemiddelde typsnelheid 500 woorden
per minuut
Vrijdagochtendlaatkomers 8
Scrabblewoorden verzorgingsarrangementen, risicocollectivering,
cliëntalisme, affectieve verhoudingen,
decommodificatie

tekst en foto’s Fabienne Meijer

C

ollege op vrijdagochtend is
altijd zwaar, zelfs als het pas
om elf uur begint. Vijf minuten
voor aanvang druppelen de studenten
binnen. Boven in het hoekje kruipt

Max Kuipers

24, sociale geografie en
planologie
‘Ik vind dit vak interessant.
Karstens is een goede docent,
ze legt uit met heldere verhalen
en slaat actuele bruggetjes naar
het heden. Voor mij is dit vak
niet moeilijk, ik heb me ook nog
helemaal niet voorbereid op het
tentamen. Dat ga ik dit weekend
doen, dan komt het vast wel
goed.’

FOLIA 25

een jongen met een grijze trui op een
stoel. Docent Lia Karsten loopt op
hem af. ‘Zou je misschien wat meer
naar voren willen gaan zitten?’ Maar
de jongen moet straks snel weg voor
een ander vak, dus hij mag blijven
waar hij is. Als Karstens met het college is begonnen, schuifelen nog acht
studenten naar binnen: schuldbewust,
want te laat. De jongen achterin
zucht hoorbaar.
Vandaag is het laatste college
voor het tentamen van de week erop.
Onderwerp: de verzorgingsstaat.
In vogelvlucht neemt Karstens de
studenten mee langs de hoogtepunten van de verzorgingsstaat in
de geschiedenis. Bij elk punt dat
ze opnoemt, verweeft ze heden en
verleden met elkaar. ‘Ik wil dat jullie
bij elk kenmerk nadenken: is dit nu
ook nog zo?’
Halverwege het college ontspint
zich een discussie rond de vraag
of Obamacare onder de noemer

Josefien van der Laan

18, sociale geografie en
planologie
‘Dit college is beter dan alle
voorgaande van dit vak. Eerlijk
gezegd snap ik niet waarom
we dit vak moeten volgen, het
heeft niets met onze opleiding
te maken. Karstens is een prima
docent, dat is het probleem niet.
En het is ook wel fijn dat het studiemateriaal voor de verandering
in het Nederlands is.’

cliëntalisme kan vallen, een politiek
middel waarbij een stem een directe
beloning oplevert. Nee, oordeelt de
zaal; de relatie tussen stem en beloning ontbreekt. ‘Obamacare is ook
voor mensen die niet op Obama gestemd hebben,’ vat Karstens samen.
Maar hoe linkt al deze politiek nu
met geografie en planologie? Karsten
laat de zaal even nadenken voor ze
zelf het antwoord geeft: huisvesting. De staat probeert al jaren om
‘asociale’ mensen te leren hoe ze
beschaafd moeten wonen. ‘Niet uit
het raam hangen, niet voor de deur
rommelen. Eigenlijk alle dingen die
we nu juist weer omarmen.’ Karstens
had nog een filmpje beloofd, maar
dat blijft uit door tijdgebrek. ‘Ik wil
jullie niet langer ophouden dan nodig
is,’ zegt ze. ‘Zorg maar dat je volgende week een goed cijfer haalt voor
het tentamen.’ ↙

Sybren Allan

18, sociale geografie en
planologie
‘De kwaliteit van de hoorcolleges
is wisselend, dit was goed te
doen. Op dit moment vind ik het
nog wel interessant, en door de
Nederlandse stof is het niet al te
moeilijk om me voor te bereiden. Karstens is geen bijzondere
docent, maar ze legt helder uit.
Voor het tentamen heb ik al een
en ander gedaan, dus ik hoop
wel op een goed cijfer.’

Promoties
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Hora est

Woensdag 13/4

Floor
Soudijn

10.00 uur: Res Schuerch – Rechtsgeleerdheid
The International Criminal Court at the Mercy of Powerful
States. How the Rome Statute Promotes Legal NeoColonialism (Agnietenkapel)
12.00 uur: David Kromhout – Nederlandse letterkunde
Clashes of Discourses. Humanists and Calvinists in
Seventeenth-Century Academic Leiden (Agnietenkapel)

Donderdag 14/4

12.00 uur: Narjes Javaheri – Computational Science
Biosilicification Mechanisms: An Investigation Using
Computational Modeling and Experimentation
(Agnietenkapel)
14.00 uur: Hans Scholtanus – Tandheelkunde
Amalgam Stained Dentin: A Proper Substrate for Bonding
Resin Composite? (Agnietenkapel)

Vrijdag 15/4

10.00 uur: Gabe de Vries – Geneeskunde
Building Blocks for Return to Work After Sick Leave Due to
Depression (Agnietenkapel)
11.00 uur: Jochem Bernink – Geneeskunde
The Biology of Human Innate Lymphoid Cells (Aula)
12.00 uur: Bianca Boyer – Psychologie
Assessment and Treatment of Planning Skills in
Adolescents with ADHD (Agnietenkapel)
13.00 uur: Floor Soudijn – Ecologie
Populations Exposed to Seasonal Variability; From
Individual-level Energetics to Community Dynamics
(Aula)
14.00 uur: Eelkje Limonard – Geneeskunde
Interaction Between Bone, the Neuroendocrine System
and Metabolism (Agnietenkapel)

Dinsdag 19/4

10.00 uur: Laurentia Christiana – Geneeskunde
HIV-1 Adaptation to the Host. The Viral Capsid and Host
Factors (Agnietenkapel)

Woensdag 20/4

12.00 uur: Carlos Villarroel – Biologie
Molecular Sabotage of Host Plant Defenses by Spider
Mites (Agnietenkapel)

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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15 april, 13.00 uur, Aula

Bevinding

‘De bevissing van een prooidier – in mijn
onderzoek haring – kan een positief effect hebben op de
kans van overleven van een roofdier – in mijn onderzoek
kabeljauw, die de haring eet. Met de gangbare modellen
waarmee bevissing en overbevissing worden bestudeerd,
dacht men altijd dat het slecht was voor het voortbestaan
van roofvissen als mensen hun prooi gingen bevissen. Ik
heb echter een model gemaakt waaruit juist blijkt dat
bevissing van de prooi een positief effect kan hebben op

‘Overbevissing is een interessant probleem’
de populatie van het roofdier. Gangbare modellen hielden
weliswaar rekening met factoren als lichaamsgrootte,
maar nog niet met energiegebruik en de manier waarop
reproductie en groei weer afhankelijk zijn van die energie
en het voedselaanbod. Ik heb die factor aan de bestaande
modellen toegevoegd. Dan zie je dat als er veel haringen
sterven door bevissing, er meer voedsel beschikbaar is voor
de overgebleven haringen. Zo neemt de voortplanting toe.
Er worden meer jonge, kleine vissen geproduceerd, en die
zijn weer makkelijk te vangen door roofdieren, kabeljauwen
in dit geval. ’

Moeilijk

‘Ik moest veel leren voordat ik echt aan het onderzoek kon beginnen. Ik ben zelf bioloog, maar moest veel
van wiskunde en programmeren weten om de modellen te
kunnen maken en te kunnen analyseren.’

Leuk ‘Met behulp van die wiskundige modellen is het

mogelijk antwoorden te vinden op grote vragen. Overbevissing is een heel interessant probleem omdat het zoveel
maatschappelijke relevantie heeft. En voor het visserijbeleid
worden modellen gebruikt die, denk ik, sterk voor verbetering vatbaar zijn.’ ↙ Willem van Ewijk
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tekst Fabienne Meijer

Dossier

illustraties Barend Wilschut

OP DE BANK OF
OVER DE BALK
Zo veel studenten, zo veel manieren om je studiefinanciering over de balk te
smijten. Allerlei financiële hervormingen zorgen echter voor een ﬂinke knip
in je dagelijkse studentenbudget. Daarom introduceert Folia de uitknipbare
studententypes. Wie is wie in jouw vriendengroep?

A

ls je onder de 23 bent, is je
zuurverdiende salaris dankzij
het minimumjeugdloon
slechts een schijntje. En studenten
moeten zo hard aan hun cv bouwen om een baan te krijgen, dat ze
helemaal geen tijd meer hebben om
in het restaurant om de hoek een
schamel horecaloontje bij elkaar te
sprokkelen. Tel daar nog eens bij op
dat een heleboel studenten geen
stufi meer krijgen maar alles bij de
overheid moeten lenen, en je ziet dat
er weinig overblijft van het gemiddelde studentenbudget.
Dat weerhoudt studenten er
natuurlijk niet van elke week naar
de kroeg te gaan, of de zogenaamde ‘superstufi’ te gebruiken voor een
wintersportvakantie. Anderen lenen
juist zo weinig mogelijk, hebben drie

baantjes tegelijk en zetten alles opzij voor later. Zo heeft elke student
zijn eigen manier om met geld om
te gaan.
Lotte Kasteleyn (22), student
voeding & diëtetiek aan de HvA,
doet bijvoorbeeld graag bewust
boodschappen. Ze komt vaak bij de
Ekoplaza en koopt verse groenten op
de markt. ‘En als ik mezelf wil verwennen haal ik borrelhapjes. Olijven,
chorizo, een goede fles wijn. Dure
kleding vind ik juist weer helemaal
niet belangrijk, daar geef ik bijna
geen geld aan uit.’
Voor meer studenten is eten een
belangrijke uitgave. Psychologiestudent aan de UvA Vincent Schreuder
(20) noemt zichzelf een bourgondier. ‘Bijna al mijn geld gaat op aan
lekkere dingen. En ik geef altijd te

veel geld uit aan broodjes, omdat
ik ’s ochtends te laat ben om te
ontbijten en dan snel langs Albert
Heijn ga.’
Budgetvoorlichtingsinstituut
Nibud doet elk jaar onderzoek naar
de financiële situatie van studenten.
Wat krijgen ze binnen, wat voor
schulden hebben ze, waar geven ze
hun geld aan uit? En wat voor persoonlijkheidskenmerken hebben de
studenten die zeggen altijd makkelijk
rond te komen, of juist heel vaak
rood te staan?
Om erachter te komen welk type
jij nu precies bent, staan op de volgende pagina’s de vijf belangrijkste
archetypen, elk met hun typische
producten en wetenswaardigheden.
Verknip jezelf en je vrienden en vergelijk wie bij welk type hoort! ↙
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9%

Van de studenten die
nog thuis wonen, betalen
kostgeld (geld voor eten en
onderdak) aan hun ouders.
Zij betalen gemiddeld 132
euro per maand.

Slim inkopen is jouw middle name.
Voor kleren moet je je ouders even
lief aankijken. En anders gewoon
naar de Vintage per Kilo voor het
perfecte Hawaïbloesje.

Het luxepaard heeft geld voor een
iPhone, jij gebruikt nog steeds die
Nokia uit het jaar nul. Prima, want
dat scheelt weer geld op je abonnement. En je kan ermee bellen, toch?

Voor jou geen Marqt, maar gewoon
de Lidl. Daar hebben ze hartstikke
lekker eten en het kost drie keer
minder dan in de luxe winkels. Dat
geld kun je mooi anders besteden!

De koopjesjager
Ze zijn eigenlijk de kortpittige huisvrouwen in spe: koopjesjagers. Ze hebben
abonnementen op bonusboekjes en fietsen rustig drie uur om voor de beste
aanbieding. Telefoneren kan nog altijd het beste op een oude Nokia, vind jij.
En kleren kopen? Dat doe je wel met je moeder.
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Shit, alweer je ontbijt vergeten. En
je lunch ook. Dan maar snel even
langs de Appie om de hoek voor
twee kaascroissantjes en een blikje
RedBull. Zo kom je de dag tenminste
door.

Misschien heb je niet het nieuwste model iPhone, je hebt in ieder
geval absoluut de meeste hoesjes.
Gemiddeld wissel je zo’n drie keer
per maand van hoesje, en als je op
je collectie bent uitgekeken bestel
je op internet weer vijf nieuwe. Kost
toch bijna niks.

Lopend door de thriftshop, 20 euro
brandend in je binnenzak, eigenlijk
voor het avondeten maar die tweedehands bontjas à la Macklemore
móet je hebben! Herkenbaar?

20%

Van de studenten komt vaak
geld tekort. Houd jij vaak een
stukje maand over aan het
einde van je geld? Dan ben je
zeker niet de enige.

De impulsaankoper
Wel willen budgetteren, maar het gewoon niet kunnen, dat is de impulsaankoper. Goede voornemens te over, maar die kaascroissantjes zijn niet te
versmaden, net als die nieuwe kleren bij de sample sale. Zo kom je toch regelmatig geld tekort, en sparen zit er ook niet echt in.
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Make it rain! Als je jouw saldo in één
keer van je rekening zou trekken, zou
je genoeg biljetten hebben om een
echte money dance mee te doen.

Jouw kledingstijl is smart corporate casual: een Steve Jobs coltrui,
een hip montuur op je neus en een
elegant horloge om je pols. Luxe,
maar niet op de schreeuwerige D&G
manier.

17%

Van de studenten kan minder
goed sparen dan jij en heeft
minder dan 100 euro spaargeld op zijn rekening staan.
Veelgehoorde reden: er is
financieel geen ruimte voor.
Die kunnen van jou nog een
lesje begroten krijgen.

Voor jou natuurlijk geen simpele HP
of Chromebook, maar gewoon een
Macbook Air. De allernieuwste, met
het meeste geheugen en de snelste
processor. Kost wat, maar je kunt
‘m gewoon op rekening van je eigen
bedrijfje zetten. Scheelt weer in de
BTW.

De boekhouder
Een echte boekhouder maakt z’n naam niet waar als hij niet keurig elke
maand een begroting maakt. Geef maar hier, die bonnetjes! Als je nog een
penningmeester voor je vereniging zoekt, dan moet je dit type hebben.
Superbetrouwbaar en altijd op tijd met het betalen van de rekeningen.
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Zomer in Bali, winter in Zwitserland?
Je ouders nemen je met liefde nog
mee op al hun tripjes. Kosten gedekt, jij hoeft alleen maar op tijd op
het vliegveld te zijn met je bagage.
Ideaal!

€
209
€209

Zo veel te laag schatten
uitwonende studenten hun
maandelijkse uitgaven in.
Thuiswonende studenten
gokken 192 euro te laag. Voor
jou maakt het gelukkig niet
uit, want wat je tekort komt,
vullen je ouders weer aan.

Niet alleen hebben papa en mama
een huisje aan de gracht gekocht,
het luxepaard krijgt ook nog eens
wekelijks een boodschappenpakketje van de Marqt-met-een-q. Blijft
er genoeg geld over voor andere
dingen, zoals kleding, uit eten gaan
en natuurlijk stappen.

Omdat je zo veel geld overhoudt
elke maand, kun je je vrienden best
vaak trakteren op wat lekkers. Die
shotjesplank is ondertussen bijna
met je vergroeid!

Het luxepaard
Het luxepaard is het rijkste paard van stal. Niet omdat je zelf zo veel geld
hebt, maar je ouders wel. Elke maand word je verwend met een boodschappenpakket en jij hoeft nooit te betalen voor je vakanties. Om te zorgen dat je
vrienden niet al te jaloers worden, trakteer je regelmatig in de kroeg.
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71%

Van de studenten heeft een
bijbaan. Eentje. Jij hebt er
minstens drie: bijles geven,
biertjes tappen en door weer
en wind rondrijden op je
maaltijdbezorgfiets. Je vrienden weten amper nog hoe je
eruitziet, zo druk ben je!

45%

Als je kiest voor een baantje in de
promotiewereld, dan moet je het
niet erg vinden om op de botste
manieren te worden afgewezen. In
de regen. In een rode parka. Vijf uur
lang.

Komt nooit geld tekort. Jij
ook niet, want jij komt vooral
tijd tekort. Tussen colleges en
baantjes door ben je alleen
maar onderweg. Weekenden
gebruik je om te studeren.
Sociaal leven? Nooit van
gehoord.

Nog altijd studentenbaan nummer
één: horecawerk. Beroerde werktijden, maar de fooien maken veel
goed. En het gratis bier na sluitingstijd, natuurlijk.

Weet jij het precieze recept voor een
perfecte cortado, inclusief mooie
latte art? Gefeliciteerd, je bent een
echte barista. Een typisch studentenbaantje dat vooral in trek is in
de grote steden waar de meeste
hipsters komen.

De duizendpoot
Je hebt zo veel banen dat studeren er soms een beetje bij in schiet, maar dat
maakt niet uit, want zo verdien je meer geld dan je ooit tijd hebt om uit te
geven. Je vrienden herkennen je misschien amper nog, jij hoeft in ieder geval
niet bij te lenen. Scheelt weer voor later.
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€ 179

Krijgen studenten gemiddeld van
hun ouders per maand als bijdrage
om in het levensonderhoud te
voorzien. Daarnaast betalen
ouders soms bijvoorbeeld de
ziektekostenverzekering of het
collegegeld van hun studerende kind.

15
uur

Werken studenten gemiddeld in de
week. Hbo’ers werken meer uren
per week dan wo-studenten in hun
bijbaantje of stage: gemiddeld 18 uur
tegenover 11 uur. Dat komt waarschijnlijk omdat hbo’ers vaker stage
moeten lopen vanuit hun opleiding.

36%
53%

36%

Van de studenten die niet
onder het leenstelsel vallen,
leent bij. Gemiddeld lenen ze
zo’n 484 euro.

Van de studenten heeft een
studieschuld in een of andere
vorm. Mensen lenen omdat
hun ouders het aanraden,
of omdat ze hun ouders niet
willen belasten. Of lenen
niet, omdat ze geen grote
schulden willen maken.

De gemiddelde student
Een mengeling van alle uitwassen. Soms een gat in je hand, soms een stukje
spaarwoede. In ieder geval nooit zo extreem als de rest, maar daardoor niet
minder interessant.

ADVERTENTIES

19-22
APRIL
2016

Designing Smart Cities for Citizens

Four-day
event on the
Knowledge
Mile during
the Dutch EU
Presidency

LIVE COVERAGE, ESSAYS AND REPORTS

@Design_TheCity
#DATC2016

WWW.DESIGNANDTHECITY.EU

0586 HVA_CI D&TC adv Folia 180x115 CMYK.indd 1

06-04-16 20:45

Programma
Amsterdam wacht een positieve tijd: een derde gouden eeuw.
Maar wat speelt er in de wereld om ons heen? Hoe gaat het
verder met Europa? Een korte lezing van telkens een half uur
is de aanzet voor een avondvullende dialoog tussen spreker
en publiek.

Maandag 18 april
Dr. Christianne Smit
Historicus (Universiteit Utrecht)

Maandag 25 april
Prof. dr. Rens Vliegenthart
Communicatiewetenschapper (Universiteit van Amsterdam)

Tijd en locatie
20.00 - 21.30 (inloop vanaf 19.30) in de Theaterzaal van de Openbare
Bibliotheek Amsterdam (OBA), Oosterdokskade 143, Amsterdam.
Aanmelden via www.uva.nl/amsterdamlezingen.
Toegang is gratis maar aanmelden is noodzakelijk vanwege
het beperkte aantal plaatsen.
Kom luisteren en discussieer mee!

Maandag 9 mei
Prof. dr. Marieke de Goede
Politicoloog (Universiteit van Amsterdam)

Maandag 23 mei
Prof. dr. Frank Vandenbroucke
Universiteitshoogleraar (Universiteit van Amsterdam)

Maandag 30 mei
Prof. Jan Zielonka
Hoogleraar European Politics (University of Oxford)
Voertaal: Engels
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Tosti’s op
de Erasmus
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Vanaf volgend jaar gaat de catering aan UvA en HvA op de schop. In plaats van
één enkele cateraar krijgen we er waarschijnlijk meer, en daarnaast komt er een
foodcourt waar kleine ondernemers hun etenswaar verkopen. Op de Erasmus
Universiteit Rotterdam (EUR) bestaat zo’n foodcourt al. ‘Maar we willen hier
geen Bakker Bart of andere uitgekauwde formules.’
tekst Dirk Wolthekker
foto’s Aysha Gasanova

M

aandagmiddag één uur: bij Tosti World op de
campus Woudestein van de Erasmus Universiteit
Rotterdam (EUR) is het een komen en gaan van
studenten en medewerkers die tussen de colleges door trek
hebben in, de naam zegt het al, een tosti. Tosti World in de
Food Plaza van Woudestein verkoopt ze in alle soorten en
maten: vleestosti’s, kiptosti’s, vegetarische tosti’s en exclusieve tosti’s. ‘Ontdek de wereld van tosti’s met drie sneden wit of
bruin brood,’ adverteert Tosti World. Een kleine greep uit de
selectie: een driedubbele tosti kaas voor 2,95 euro, een geitenkaas-honing-bieslooktosti voor 4,25 euro of een ‘exclusieve’
tosti met oude kaas, mangochutney en kipfilet voor 5,25 euro.
De zaak draait als een
tierelier, vertelt Marc
van Hooijdonk van Tosti
World. ‘Vijftienhonderd
tot tweeduizend tosti’s per
week.’ Met een gemiddelde
prijs van rond de 4 euro
bedraagt de wekelijkse
tostiomzet dus al snel 6.000 à 7.000 euro. Concurrentie is
er niet, de bezoekers van Food Plaza die zin hebben in een
tosti zijn aangewezen op Tosti World. Van Hooijdonk noemt
dat ‘de branchering’ van de Food Plaza. ‘Het betekent dat
zich hier geen ondernemers kunnen vestigen die uitsluitend
met elkaar concurreren. Er moet voldoende onderscheid zijn
tussen het aanbod van de verschillende ondernemers. Dat
komt de diversiteit in aanbod en prijs ten goede. Verder is
het ook een kwestie van mentaliteit: je moet elkaar de handel
een beetje gunnen.’ Sinds twee jaar is Tosti World gevestigd
op Woudestein en er zijn ook zaken in Groningen, Nijmegen

en Zwolle. In andere steden wordt naar locaties gezocht. ‘Ah,
gaan UvA en HvA ook beginnen met een foodcourt? Ik hoor
het graag, want Amsterdam is een grote markt.’

Concollega’s
Niet alleen Tosti World staat in de startblokken, ook Asian
streetfoodwinkel Sohmi wacht op een moment om toe te
slaan en een zaak te beginnen op een van de campussen van
de UvA en/of HvA. ‘Wij hebben al een Vietnamees restaurant in de Reestraat in Amsterdam, maar toen we een paar
maanden geleden de kans kregen om op de foodcourt van
Woudestein een plek te huren, hebben we die kans meteen
benut,’ zegt Suzy Marseille
van Sohmi, die haar komst
naar Woudestein als een
pilot beschouwt. ‘Dit is ons
eerste tentje op een universiteitscampus, maar als het
bevalt willen we kijken of
we ook een kans maken op
een van de campussen van UvA of HvA. Zelf herinner ik me
van mijn studie aan de VU de plakken zweetkaas in de mensa. Hier doen we het anders: vers, gezond en klantgericht.
Bovendien ben je verzekerd van traffic; de klanten komen de
hele dag door naar het foodcourt, maar dan begint het pas: je
moet zorgen dat ze juist naar jouw tent komen, dus je moet
constant vernieuwen en een aantrekkelijk aanbod hebben,
anders komen ze niet. Dat houdt je scherp.’ Marseille spreekt
trouwens liever niet van concurrenten, maar van ‘concollega’s’. ‘We zijn niet echte concurrenten, maar voelen ons ook
collega’s. Dat maakt de sfeer heel leuk.’

‘Het komt de diversiteit in
aanbod en prijs ten goede’
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HOOFDAANNEMER
Vorige maand maakte de afdeling Facility Services bekend dat de catering van UvA en HvA vanaf 1
januari 2017 rigoureus op de schop gaat. Het huidige systeem, waarbij de hele catering in handen
is van één grote cateringmaatschappij, wordt als
passé beschouwd: het moet allemaal kleinschaliger,
herkenbaarder, diverser, competitiever en daardoor
ook klantvriendelijker. Eén grote cateraar die beide
instellingen bedient past niet in die filosofie. Dat wil
niet per se zeggen dat Eurest – onderdeel van Compass Group International – op 1 januari aan de kant
staat, maar in het beste geval moet de cateraar zijn
omzet voortaan delen met andere cateraars en lokale
ondernemers. Bovendien is niet gezegd dat Eurest na
1 januari nog steeds de cateraar van UvA en HvA is:
in de loop van dit jaar zal naar alle waarschijnlijkheid
een Europese aanbesteding plaatsvinden en dan is het
maar de vraag of Eurest daaraan meedoet en zo ja, of
men de pitch dan wint. Naast de cateraar(s) – Facility
Services spreekt van ‘hoofdaannemer’ – komt er net
als op Woudestein op één of meerdere UvA-HvA-campussen een foodcourtachtig plein à la De Hallen in
Amsterdam-West, waar kleine ondernemers hun
producten aan de man of vrouw kunnen brengen.
Dat kan van alles zijn: een soepzaak, een pizzatent,
een tostiwinkel of een satétoko. Hoe UvA en HvA de
zaak gaan regelen zal in de loop van dit jaar duidelijk
worden, maar het plan ligt er.

‘Hier doen we het anders
dan plakken zweetkaas
in de mensa’
Starbucks
Op Woudestein bestaan vier cateringconcepten naast elkaar.
Naast de gezamenlijke ondernemers op Food Plaza – zes in
totaal – zijn er twee aparte ondernemers actief in het sportcentrum en in het Erasmus Paviljoen. Voor twee mensa’s, drie
coffeecorners en de catering van feesten, partijen en vergaderingen is in 2014 het grote Brabantse cateringbedrijf Vitam
aangetrokken. Dat bedrijf lijkt zo op het eerste gezicht het nakijken te hebben: waar eerder één cateraar het monopolie had
op de hele campus, moet de omzet nu verdeeld worden. ‘Dat
wisten we toen we de catering overnamen van Albron,’ zegt

account-supervisor Ronald Feenstra van Vitam. ‘Maar er ligt
hier genoeg handel om het met elkaar te verdelen en er toch
nog aan te verdienen, al moet ik zeggen dat de aanwezigheid
van Starbucks ons geld kost. Wij verkopen gewoon minder
koffie doordat zij hier een vestiging hebben.’
Feenstra zegt dat het concept met één cateringbedrijf
waaromheen verschillende kleine ondernemers zijn gegroepeerd, goed kan werken. ‘Maar als cateraar moet je goed in de
gaten houden wat de ondernemers aanbieden, want voordat je
het weet gaan ze cateringactiviteiten ontplooien. Dat sluipt er
gemakkelijk in.’ Zo catert Vitam in principe de vergaderin-
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gen op de EUR, maar mensen die zo’n vergadering bezoeken
kennen Tosti World meestal ook. Feenstra: ‘Het kan gebeuren dat wij een vergadering moeten cateren waarbij tosti’s
worden besteld. Vitam voert tosti’s in het assortiment van de
mensa’s, dus die kunnen we leveren, maar Tosti World ook
en zij zijn de specialist. Als het dan om grote hoeveelheden
gaat overleggen we toch met Tosti World of zij ze kunnen
leveren. Wij kopen ze dan bij hen in en verkopen ze door. Op
die manier hebben we er allemaal nog iets aan en de klant
heeft de tosti die hij wil. Iets dergelijks geldt ook voor kebab.
Wij kunnen gewoon niet een half lam ophangen om er kebab
van te snijden. Dat kan de Has Döner Kebab wel, dus als we
een vraag krijgen naar kebab overleggen we met hen.’

Bakker Bart
Het is allemaal een beetje hipperdepip in de foodcourt van
Woudestein, maar dat is ook de bedoeling, vertelt Marc van
Hooijdonk, die zich heeft opgeworpen als vertegenwoordiger van de gezamenlijke ondernemers. ‘We willen hier geen
Bakker Bart of andere uitgekauwde formules. We willen hier
kleine ondernemers die een product aanbieden dat aanslaat
bij de doelgroep en die is voor een groot deel jong. Daar past

zo’n groot bedrijf niet tussen, al is er een uitzondering gemaakt voor Starbucks, maar dat had ook te maken met eerder
gemaakte afspraken.’ De ondernemers betalen een huur van
250 euro per vierkante meter en moeten daarnaast zelf investeren in aankleding en inventaris. ‘Ik vind dat een redelijke
prijs,’ zegt Van Hooijdonk. ‘Je moet bovendien niet vergeten
dat we als gezamenlijke ondernemers ook kosten kunnen
delen, zoals de kosten van koeling, afval en opslag.’
Intussen moet niemand de illusie hebben dat een food-
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STAGE
Ruben

Brokkelkamp (23)
Studie Mathematics (UvA)
Stage appointment scheduling bij
IBIS UvA
Verdiensten 350 euro per maand
Sterren *****
‘Mijn stage bij IBIS UvA, onderdeel
van de Amsterdam Business School,
was geen traditionele stage waarbij ik
werkervaring opdeed bij een bedrijf.
Alex Kuiper, een PhD-student die bij
IBIS UvA onderzoek doet naar het
optimaal roosteren van afspraken in de
gezondheidszorg, vroeg of het me leuk
leek hem daarbij te helpen. Voor mijn
master Mathematics deed ik de dubbele bachelor wiskunde en informatica,
dus Alex vond mij wel geschikt om hem
te helpen met het lastiger programmeerwerk voor zijn onderzoek. Tijdens
mijn stage hield ik me bezig met het
aanpassen van algoritmen waarmee je
tot het optimale rooster komt. Je moet
daarbij bijvoorbeeld rekening houden
met de wachttijd van de klant, maar
ook met de arts die zo min mogelijk tijd
tussendoor wil verspillen. De combinatie van het nadenken over de efficiëntie van de algoritmes en het analytische rekenwerk op papier beviel me erg
goed. Ik zat praktisch naast Alex, dus
ik kon hem altijd dingen vragen en met
hem sparren. Niet alleen hielp ik hem,
ik gebruikte zijn onderzoek ook voor
mijn masterscriptie. In die zin beleefde
ik deze stage eerder als een intensieve
begeleiding bij het schrijven van mijn
scriptie – waar ik nog geld voor kreeg
ook.’ ↙ Daan van Acht

court per se goedkoop is voor
de klant. Op product wordt
bijna niet geconcurreerd, op
prijs evenmin. ‘De ondernemers houden elkaar in
evenwicht en zijn allemaal
ongeveer even duur,’ zegt
Feenstra. Intussen heeft Tosti
World van de ondernemer
van broodjeszaak New Fork
het verzoek gekregen om toch
een tosti te mogen verkopen.
Van Hooijdonk: ‘New Fork heeft ook een zaak in het centrum
van Rotterdam en daar heeft men ook een tosti op de kaart
staan, dus ik heb er maar in toegestemd.’

Tussenoplossing
Hoe het concrete cateringplan voor UvA en HvA er zal
uitzien, zal naar verwachting in de loop van deze maand duidelijk worden. Anders dan in Rotterdam zijn er aan UvA en
HvA veel meer campussen. Dat er op elke campus een groot
foodcourt komt met elk zes ondernemers is niet waarschijnlijk, want dan zouden er mensa’s geofferd moeten worden en
die moeten blijven bestaan. Van Hooijdonk: ‘Men kan ook
kiezen voor een tussenoplossing en een deel van elke mensa
verhuren aan bijvoorbeeld drie ondernemers en de rest intact
houden als mensa.’ Vitam-baas Feenstra komt op voor de cateringbranche: ‘UvA en HvA kunnen ook alleen het concept
van een foodcourt overnemen en er vervolgens medewerkers
inzetten van het cateringbedrijf dat de aanbesteding wint.’ ↙
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Keys to
the city
MARYN WILKINSON

(35, media & culture, UvA)
From: Great Britain

Favourite haunt ‘There’s a good chance you’ll find me perusing the shelves at the American
Book Center, Waterstones and Scheltema. Or maybe you’ll find me at Paradiso, EYE or Tuschinski. These are my happy places.’

Space to think ‘There are quite a few coffee spots where I like to go and read or draw or just
stare out the window. I also like to wander around and draw at the Rijksmuseum (I find sketching in museums
helps me think). Riding the ferry at
night is also great for reflection.’

Great outdoors ‘Biking into the countryside from

‘Sketching in
museums helps
me think’

where I live in Noord is super easy.
From the Nieuwendammerdijk through
Schellingwoude to Durgerdam and then on to Holysloot, Ransdorp or Broek
in Waterland. It’s breathtakingly beautiful and typically Dutch in a lovely,
quiet way.’

Late nights ‘I used to go dancing quite a lot, but now I find that my friends and I tend to
just have drinks in bars. We love discovering new places and are all into pub
quizzes, so we’ll often join in the ones at Café Thijssen or Molly’s.’

Best bite ‘As a vegetarian I’m a big fan of Asian food; Indian, Thai, Vietnamese,
Szechuan. But I like to talk up my neighbourhood so I’ll take this opportunity
to recommend good restaurants in Noord like the Tolhuistuin, Café Modern,
Hotel de Goudfazant and EYE.’

Hidden treasure ‘This is really hard! Not a lot remains hidden in the Dam. I really recommend
checking out the free concerts at Concerto. The library café Belcampo at
De Hallen in West is also a great place to work.’

Guilty pleasure ‘Buying more pens, papers and notebooks than any one person could ever
need in a lifetime! The staff at Vlieger, Akkerman, Van der Heijde, MISC and
Paperchase know me by name.’
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Op de tong

SAGRA
Sagra dankt haar
naam aan het
typische, uitbundige volksfeest. Elk
dorp heeft zijn eigen
sagra, vaak na de
oogst. Je vindt er net zo makkelijk een
‘feest van de wijn’ of een ‘feest van de
olijf’ als een ‘feest van de rode peper’ of
een ‘feest van de witte boon’, afhankelijk van de specialiteit van de streek.

PROEVERIJ
Elke laatste vrijdag
van de maand kun
je bij Sagra dell’uva
aanhaken bij een
proeverij, waar op 29
april bijvoorbeeld zelf geïmporteerde wijn
wordt geproefd. In de bijbehorende winkel
koop je Italiaanse vleeswaren en kazen,
gedroogde pasta, eigen oogst olijfolie en
balsamico, Italiaanse koekjes, meelsoorten en nog veel meer.

PROSECCO
Prosecco (de versie met
bubbels) wordt door
steeds meer mensen
ontdekt als hip en
betaalbaar alternatief
voor champagne. Sinds
1876 bevindt zich in de
prosecco-streek Conegliano-Valdobbiadene
een onologie-school, waar studenten
leren hoe je bubbelwijn maakt.

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.

Sagra
Plantage Kerklaan 24
Dat had ik weer: voor de Folia-eetrecensie, die bedoeld is als lezersbijdrage, had zich deze week geen enkele lezer aangemeld. Wie van de
redactie zin en tijd had voor een eetrecensie, vroeg de chef van dienst
op maandagmorgen. ‘Ik.’

R

ond twaalf uur neem ik een collega bij de hand en we belanden bij Sagra
(tegenwoordig Sagra Food & Wine, eerder Sagra dell’uva, wel zo toepasselijk voor een Italiaan op de hoek van de UvA), grenzend aan de Roeterseilandcampus. Het is een schitterende lentedag, dus schuifelen we direct door
de zaak naar achteren, waar we een miniterrasje met zon hebben gespot, al
staan de stoelen net in de schaduw. Maar Sagra is zo’n zaak waar je lekker
met de terrasstoelen mag schuiven en dat doen we dan ook – en zo zitten
we in de stralende zon mét een prosecco van het proseccohuis Ca’di Augusta
uit de Veneto (€ 17 euro per fles), door Sagra ‘een betaalbare, multi-inzetbare
prosecco’ genoemd, maar wij zeggen gewoon: niks mis mee, mooi droog met
lichte tonen van citroen en ander fruit.
Het duurt allemaal wat langer dan gepland, want er wordt tussendoor
ook extern een partijtje gecaterd, waardoor alleen de baas beschikbaar is. De
panini zijn op, vertelt hij. Dus nemen we ieder een salade. Mijn collega bestelt
een Insalata Sagra (€ 7,25), een salade van haricots verts, rode sla, quinoa,
walnoot en gorgonzola, afgeblust met balsamico. Zijn commentaar: ‘Een
goede combinatie van knapperig, pittig en zoet. Heerlijk!’ Zelf wilde ik een
broodje bestellen, maar omdat die er niet zijn, bestel ik een tonijnsalade met
olive belle di Cerignola (inderdaad heel mooi en frisgroen) en half gedroogde
tomaatjes (€ 6,50). Schommelend lopen we terug naar de redactie om een
stukje te tikken. ↙
tekst en foto Dirk Wolthekker

Wat doe je nu?
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Yogadocent

‘H

et is niet zo gangbaar om na de
ALO yogadocent
te worden. Ik denk dat de
meeste ALO-studenten
een andere mindset hebben en yoga
misschien als zweverig zien. Vaak denken
mensen bij yoga aan
rek- en strekoefeningen, maar het is
veel meer dan dat. Met yoga leer je
controle te krijgen over je gedachten
en lijf. De houdingen zijn metaforen
voor levenssituaties, zodat je jouw
eigen patronen kunt ontdekken en
kunt bepalen of die je verder helpen
of juist niet.
Het duurde even voordat ik
helemaal voor yoga ging, maar in
2014 ging het roer om. Ik werkte al
bijna zeven jaar als sportdocent aan
de HvA en het schoolsysteem begon
me steeds meer tegen te staan. Ik
moest veel dingen administratief
vastleggen, waardoor er minder
tijd overbleef voor contact met
studenten. Het leek wel alsof het
belangrijker was hoe het op papier
stond dan wat er daadwerkelijk in de
zaal gebeurde. Dat strookte niet met
mijn visie.
Er gebeurden dat jaar ook wat
vervelende dingen in mijn privéleven.
Dan ga je vanzelf nadenken: wat is
nou echt belangrijk? Ik gaf al yogales
aan studenten en had het idee dat
ik daarin veel meer kon betekenen.
Ik ben eerst minder gaan werken, 60
procent, en daarnaast mijn yogalessen gaan uitbreiden. Vorig jaar

‘Yoga zou
goed zijn voor
studenten’
Naam Anna Scott Miller
Leeftijd 35
Studie Academie voor
Lichamelijke Opvoeding
(HvA)
Afgestudeerd 2006,
daarna zeven jaar als
sportdocent gewerkt bij
de HvA
Carrièreswitch 2015
Werkt nu als yogadocent
bij verschillende
yogascholen en
als opleider bij
fitnessacademie AALO
Salaris Gemiddeld 2.250
euro bruto per maand
(freelance, niet fulltime)

heb ik de sprong in het
diepe gewaagd en mijn
baan opgezegd.
Ik heb ontzettend veel moeten
oefenen om op
het niveau te
komen waar
ik nu ben. En
dat doe ik nog
steeds. Ik heb
allerlei opleidingen en workshops
gevolgd en ben nu met
een vijfhonderd uur durende
opleiding bezig. Het is een grote
investering, maar als je eenmaal de
effecten begint te merken is het een
mooie ontwikkeling. En ik vind de
filosofie, het hele holistische aspect
van yoga, interessant. Daarom kost
het me weinig moeite mijn motivatie
te behouden. Het is mijn droom ooit
een eigen locatie te openen waar
mensen naast yoga ook terecht
kunnen voor goede koffie, reizen,
ontmoetingen en lekker eten.
Aan de ALO heb ik wel eens de
suggestie gedaan om yoga als keuzevak aan te bieden. Daar was toen
geen ruimte voor, maar ik denk nog
steeds dat het goed zou zijn voor
studenten. Er wordt flink gesport,
veel van het lichaam gevraagd en
elke student moet hetzelfde kunnen,
terwijl niet elk lichaam hetzelfde
is. Daardoor ontstaan er onnodige
blessures en frustraties. Door middel
van yoga leer je je eigen lichaam en
grenzen beter kennen en kun je veel
leed voorkomen.’ ↙ Nina Schuyffel

