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TWEE HVA-ONDERZOEKEN
GENOMINEERD VOOR RAAK-AWARD
‘De klimaatbestendige stad’ en ‘Beter opsporen met het lab op zak’ zijn
genomineerd voor de RAAK-award. RAAK ondersteunt netwerken van
het mkb, professionals, lectoren, studenten, hogescholen, kennisinstellingen
en internationale partners om het mkb en het onderwijs te innoveren.
De winnaar van de RAAK-award wordt bekendgemaakt op 30 november,
tijdens het congres Durf te verbinden in Den Haag.
> De klimaatbestendige stad van het lectoraat Water in en om de Stad
onderzoekt de effecten van extremer weer op de stedelijke omgeving.
> Beter opsporen met het lab op zak van het lectoraat Forensisch Onderzoek
(samenwerking Hogeschool van Amsterdam en Politieacademie) doet
onderzoek naar het effect van mobiele DNA-apparaten en mobiele
spectraal camera’s voor de analyse van bloedsporen.
STEMMEN VOOR DE PUBLIEKSPRIJS KAN VIA FACEBOOK
 FACEBOOK.COM/RAAKAWARD

CREATING TOMORROW
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Meerkeuzevraag

Na het gesteggel rond de formatie en
de hevige reactie op zustercommissie Diversiteit, komt de commissie
Democratisering & Decentralisatie
nu met haar rapport – en een uitnodiging richting de stembus.

18

INTERVIE W

Koning
van de mooc
Gaf Bart van Heerikhuizen al met
veel plezier colleges sociologie,
massive online open courses werden
een ware passie; zelfs na een diagnose
met alvleesklierkanker.
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(Te) snel spoorzoeken
Met nieuwe technologie kunnen rechercheurs meteen zien of een spoor naar het
DNA van een dader leidt. Maar helpt dat het onderzoek? HvA-onderzoekers keken de
politie op de vingers in een zelf ingerichte crime scene.
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Donkere materie
Een grote telescoop als die van het Science Park is mooi, maar niet altijd nodig om
verre sterrenstelsels te fotograferen. Veel belangrijker daarbij is absolute duisternis.
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Redactioneel
Intenties
Altan Erdogan, hoofdredacteur Folia

T

DOSSIER

Bijlmerbehoud
Het was even wennen, maar Peter Dautzenberg is gelukkig
in zijn Bijlmerflat. Nu nog zorgen dat de woongalerijen en
garages van Amsterdam Zuidoost, ooit het toonbeeld van
de utopische toekomststad, niet tegen de vlakte gaan.

En verder…
6-8 De Entree
9 Linda Duits
16 Kamervragen
23 Colum – Thomas van Aalten
33 Stage
35 Column - Asis Aynan
36-37 Prikbord UvA-HvA
43 Wat doe je nu?
44 Bij de les
45 Hora est, promoties
46 Op de tong
47 Keys to the city

ussen een intentie en de praktische gevolgen daarvan zit
soms een wereld van verschil, dat weten we bij Folia sinds
kort maar al te goed.
Onze intentie met het vorige magazine was, om het aan
de UvA veelbesproken onderwerp diversiteit in een special
van allerlei kanten te belichten. Interviews, een scherp
debat, een kijkje over de grenzen en bij de buren van de VU,
studenten aan het woord; we waren best tevreden toen we
de inhoud naar onze Belgische drukker stuurden.
Onze intentie was om dit speciale nummer op te sieren met
een cover die het onderwerp indringend illustreert: een donkere
vrouw, omgeven door een wit net. Een zogeheten coverkreet
(slogan) als ‘Is de UvA te wit?’ besloten we er dit keer niet bij te
zetten: het beeld was sterk genoeg - dachten we.
Tot zover de intentie.
Het praktische gevolg was dat we de afgelopen dagen
veel mails kregen. Ik doe deze lezers ongetwijfeld ook weer
onvoldoende recht met deze samenvatting, maar het
kwam erop neer dat we met dit beeld juist het stereotype
bevestigden van onze vernauwde – witte – blik. Een mooie
zwarte vrouw zo afbeelden; Folia maakte zich schuldig aan
sexual exoticisation, hyperseksualisering van ‘de ander’, en
dat is helemaal niet oké.
Ook op de redactie hebben de cover en de daaropvolgende
reacties tot veel discussie geleid, en daar ben ik blij mee.
Ook wij zijn ons blijkbaar nog niet volledig bewust van onze
ingesleten denkpatronen. De commissie Diversiteit en haar
voorzitter Gloria Wekker voorspelden het al: hun rapport
over de UvA is slechts het begin van een discussie die nog
tientallen jaren zal voortduren, en veranderingen zijn een
kwestie van lange adem.
Over intenties gesproken: het zal toch niet de bedoeling
zijn dat de rapporten van Wekker, die van de eerdere
commissie Huisvesting en Financiën en die van de commissie
Democratisering en Decentralisatie alleen maar tot
jarenlange discussies zullen leiden, met als praktisch gevolg
dat alles op de UvA bij het oude blijft?
Om er nog maar een intentie bij te doen: we zullen het
scherp in de gaten houden. ↙

www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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De Entree
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Cijfers

125

rondjes schaatsten de studenten van de Amsterdamse studentenschaatsploeg
Skits zaterdagavond bij hun eerste
training marathonschaatsen.

PlankGasten

H

et is weer tijd om alle gouden keeltjes te schrapen, de
gitaren af te stoffen en je beste grappen op papier
te zetten want vanaf zaterdag 29 oktober gaat er weer
een nieuwe reeks PlankGasten van start: het eigenwijze
en creatieve open podium in Crea dat naar eigen zeggen
altijd eindigt in een feestje.
Maandelijks laten beginnende maar ook gevorderde
artiesten hun kunsten op een laagdrempelige manier
zien. Daarmee is er zowel voor als op het podium
ruimte voor iedereen: van intieme singer-songwriters,
poëten, theatermakers en cabaret, tot rockende
bands. Traditioneel wordt de avond afgesloten met
een jamsessie waarvoor iedereen die durft het podium
mag betreden.
Vooral de muziekliefhebbers kunnen aankomende
zaterdag, tijdens de eerste editie, hun hart ophalen.
In de line-up staat onder anderen de Colombiaanse
Dave Mochilero om het publiek te trakteren op ZuidAmerikaanse Cumbia, een traditioneel Colombiaanse
muziekstijl die zijn oorsprong vindt in een mengeling
van Spaanse en Afrikaanse klanken. Met zijn gitaar,
mondharmonica en percussie heeft Dave zich deze
muziekstijl echter eigen gemaakt. In een intieme setting
zal Dave Mochilero zijn Spaanse verhalen ten gehore
brengen.
De toegang is gratis, dus ben je platzak en heb je nog
geen inspiratie voor de zaterdagavond: alle reden om
met een drankje aan te schuiven. ↙

tekst Laura Cardona
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540

wetenschappelijke artikelen
publiceerde internist Hans Romijn (61) als auteur of
mede-auteur tijdens zijn wetenschappelijke carrière. Op
1 december volgt hij Marcel Levi op als bestuursvoorzitter
van het AMC en decaan van de Faculteit der Geneeskunde
aan de UvA.

595

euro, zoveel
kost de fauteuil die gemaakt is
ter nagedachtenis aan HvA-student Laura Brussaard. De stoel is
ontworpen door Brussaard zelf, die
in 2012 overleed aan de gevolgen
van trombose door gebruik van de
anticonceptiepil.

187

pagina’s telt het rapport van de commissie democratisering & decentralisering. Het rapport
dat na de Maagdenhuisbezetting moest onderzoeken
hoe de UvA democratischer kan, werd maandagavond
gepresenteerd.

tekst Willem van Ewijk
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De Week

Keyboard warriors
W

ie dacht dat UvA-studenten
progressieven in een rood
bolwerk waren en dat HvA’ers makke
lammetjes zijn die totaal niet geinteresseerd zijn in zaken rond hun
school, kwam deze week bedrogen
uit. Het waren namelijk studenten
Product Design van de HvA die vorige
week een fauteuil presenteerden die
hun overleden studiegenoot Laura
Brussaard had ontworpen.
De 17-jarige Laura studeerde pas
een paar maanden aan de HvA toen
ze stierf aan trombose. Een paar
medestudenten die haar nog geen
twee maanden kenden, besloten de
handen ineen te slaan en een van
haar ontwerpen te gaan produceren.
De Laura-fauteuil werd vorige week
gepresenteerd als eerbetoon aan
Laura, maar misschien wel meer als
ontroerend toonbeeld van medemenselijkheid in een tijd waarin alles
lijkt te polariseren.
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De zachtaardigheid staat namelijk
in schril contrast met de naar gier
riekende reacties die de vele anonieme trolls en keyboard warriors
achterlieten op alles wat ook maar
iets met het rapport van Gloria
Wekker en consorten te maken had.
Een diversity officer zou ‘doublespeak
voor gedachtenpolitie’ zijn, vindt ene
Daan, volgens Donald (al dan niet
Trump) doen Gloria Wekkers ideeën
‘een beetje denken aan hoe men in
Duitsland in de jaren twintig en dertig dacht’ en een John vindt het rapport ‘De lof der domheid’. Het niveau
van de reacties zal door een beetje
genderdiversiteit in ieder geval niet
kunnen zakken, zoveel is duidelijk.
Gelukkig was er nog collegevoorzitter Geert ten Dam die bij de
presentatie van het diversiteitsrapport
zei dat iedereen verplicht zal moeten
meewerken aan een diverse universiteit, om vervolgens maar weer een

mannelijke decaan te benoemen voor
het AMC. Tu quoque, Geert? Er mogen
dan wel twee vrouwen in het universiteitsbestuur zitten, voor het eerst
sinds 2000 zijn alle UvA-decanen weer
man en juist die decanen zijn in een
decentraliserende universiteit straks
de éminences grises die als ware zij
Père Joseph aan de touwtjes trekken.
Juist op de posten die door de
commissie Democratisering & Decentralisatie zo belangrijk worden
gemaakt, zitten straks enkel witte
mannen die allemaal eind jaren
vijftig of begin jaren zestig geboren
zijn en daarmee een doorn in het oog
van de commissie Diversiteit vormen.
Als het bestuur allebei de rapporten
wil omarmen zal zij de komende tijd
extreem lenig moeten zijn. En vooral
een dikke huid voor keyboard warriors
moeten hebben. ↙
tekst Henk Strikkers foto Daniël Rommens
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Bugra Knuddood

A

ls je er per ongeluk uitziet als een topcrimineel,
loop je gewoon kans om neergeschoten te worden. Dus kleed je niet te stoer. Doe niet stoer. Kuise
taal. Stil.
(dit naar mensen die op latere leeftijd leren straattaal te spreken, terwijl ik het moest afleren)
Mensen worden per ongeluk neergeknald, ouwe. Hoe
faya is dat?
Nu vertrouw ik liquidaties niet meer. John F. Kennedy,
Martin Luther King, Ghandi, Lennon, Pim Fortuyn,
Theo van Gogh. Misschien leken ze allemaal net
iets te veel op een mafketel uit de buurt die dapper
ging doen. Daarom schrijf ik alleen dingen op, waar
niemand ze lezen kan. En spreek ik, waar niemand
luistert. Dan ga ik ook nooit dood.
Eerlijk: die criminelen moeten ook wel meer hun
best doen. Ken je doelwit. Ik snap dat je vroegtijdig schoolverlater bent, maar doe effe één keer je
huiswerk. Als je te lui bent om te werken, doe dat
moorden dan tenminste wél gewoon goed. Je zet de
stad te schande!

Navraag
Matt Linssen
Voorzitter bewonerscommissie Spinozacampus
Vorige week werden de gasten van studentencafé Bacchus, op de Spinozacampus, overvallen
door gewapende mannen. De studentencampus in Amsterdam Zuidoost werd vorig jaar nog
geteisterd door een reeks overvallen en inbraken. We vroegen aan Matt Linssen, voorzitter
van de bewonerscommissie, hoe het er nu voor
staat op de campus.
Hoe gaat het met de studenten?
‘De studenten die aanwezig waren zijn niet beroofd, maar
wel geschrokken. Er wordt vermoed dat het gaat om een
ruzie tussen bepaalde groepen die niets met de studenten
te maken hebben. De studenten en het café waren geen
doelwit op zich. AT5 meldde dat er een Rolex was afgestaan, maar er is geen student die zo’n horloge heeft.’

Zijn er nog steeds zoveel inbraken als vorig
jaar?
‘Inbraken komen nu nauwelijks meer voor. We hebben
betere sloten bij de voordeur en op alle deuren zitten
inbraakstrips, die voorkomen dat je de deur zomaar
kunt openwippen. Of het overvallen café de beveiliging
aanscherpt is aan de café-eigenaar. Het café is onderdeel
van een groter winkelcomplex met eigen beveiligingsvoorzieningen.’

Is het nu veilig op de Spinozacampus?
‘Er zijn een paar slecht verlichte fietsroutes en daar
gebeuren nog weleens wat incidenten. Dan hebben we het
over parkjes waar je doorheen moet fietsen maar die zijn
uiteindelijk wel te vermijden. De metro is wel meer dan
tien minuten lopen maar de route erheen is goed verlicht.
En gelukkig stopt er ook een bus voor de deur.’ ↙

Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA
tekst Lennart Bolwijn en Willem van Ewijk
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OP Z’N DUITS

Fietscoach
C

oach is een raar beroep.
Een coach moet de gecoachte helpen zijn mogelijkheden optimaal te gebruiken. In tegenstelling tot een
docent, is een coach nooit
klaar. Een docent formuleert
leerdoelen en stelt toetsen
op om te beoordelen of die
doelen behaald worden. Als
dat zo is, wordt de student
uitgezwaaid. Bij een coach zijn
de leerdoelen nooit op en toetsen is de coach
vreemd. Dat zou
de permanente
ontwikkeling maar
belemmeren.
In het rijtje
coaches – sportcoach, studiecoach, lifecoach – is de fietscoach de vreemdste. De gecoachte heeft niet om de fietscoach
gevraagd, de fietscoach is voor hem besloten.
De gecoachte is nooit de opdrachtgever van de
fietscoach. Ongevraagd en ongewenst dient de
fietscoach niet de belangen van de gecoachte.
Daarbij: zo moeilijk is het toch niet? De
opdracht van de fietscoach is de gecoachte te
helpen met het correct parkeren van de fiets.
De handelingen die daarmee gepaard gaan
zijn nooit moeilijk, slechts soms irritant. In het
fijnste geval hoeft alleen de fietsstandaard met
de voet naar beneden geklapt te worden. In
het meest vervelende geval dient een ijzeren
gleuf van meer dan een meter hoog naar de
grond gehaald te worden. Vervolgens moet de
fiets daarop geplaatst en het gevaarte weer
omhoog gebracht.
In tegenstelling tot wat de term fietscoach
doet vermoeden, helpt de fietscoach hier
niet bij. Het is vooral de taak van de fietscoach te zeggen dat de fietsenstalling vol is.
De gecoachte ziet dat zelf natuurlijk ook wel.

Bovendien ligt het in lijn der
verwachting. De aanwezigheid
van een fietscoach wijst altijd
op te weinig fietsparkeervoorzieningen. Die twee gaan samen
als de UvA en bezuinigingen.
De fietscoach is er niet om de
gecoachte iets aan te leren. Zoals
Sisyphos eindeloos het rotsblok
de berg op moest duwen, moet de
fietscoach tot het einde der tijden de
gecoachte erop wijzen dat de rekken
vol zijn. In de fietscoachgame zijn geen
winnaars.
Soms spelen de
fietscoach en de gecoachte een kat- en
muisspel. De gecoachte weet de fietscoach te omzeilen
en het lukt haar om
haar fiets naast het volle rek te parkeren. De
fietscoach is dan snel ter plekke en verplaatst
de fiets naar zo’n bovenlader. De fietscoach
bedoelt dat niet kwaad – hij kon ook niet weten
dat de gecoachte gekneusde ribben had. In
zo’n geval is de gecoachte aangewezen op een
mede-gecoachte om te helpen de fiets naar
beneden te krijgen. De fietscoaches zelf zijn op
zulke momenten onzichtbaar.
De gecoachte kent de oplossing. Meer fietsvoorzieningen maken de fietscoach overbodig
en het leven van de gecoachte prettiger. Maar
de gecoachte weet ook dat fietscoachen werkvoorziening is voor mensen met een arbeidsbeperking. En dus slikt ze haar bezwaren in, en
troost zich met de gedachte dat er nog één
gebied is waarop de UvA straalt in linksheid. ↙

In de fietscoachgame
zijn geen winnaars
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Linda Duits (1976) is een ‘weggelopen wetenschapper’
en gespecialiseerd in populaire cultuur, vooral op het
gebied van gender, seksualiteit en jongeren.
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Actueel Democratisering
Laatste dagen Maagdenhuis

Het woord is
aan u, student
en medewerker
tekst Dirk Wolthekker
foto Daniël Rommens

Deze week kwam de commissie Democratisering en Decentralisatie (D&D) dan eindelijk
naar buiten met haar langverwachte eindrapport. Als het aan de commissie ligt komt
er een Senaat ‘nieuwe stijl’ en een universitair Charter. Daarnaast: meer democratie - of
niet. In een raadgevend referendum is het woord nu aan de academische gemeenschap.
Stemmen kan vanaf 23 november.

H

et was geen 1 aprilgrap toen
toenmalig collegevoorzitter
Louise Gunning op die datum
vorig jaar bekend maakte dat er een
onafhankelijke externe commissie zou
komen, die onderzoek moest verrichten
naar de stand van de democratie aan de
UvA. Het bleek geen loze belofte, al had
het aardig wat voeten in aarde voordat
de commissie er was. Eindeloos gesoebat
over het mandaat en de samenstelling
van de commissie – die een groot GroenLinks-gehalte bleek te hebben – en
discussies over de ingediende begroting,

Folia 07_1643_2.indd 10

leidden ertoe dat de commissie met een
flinke vertraging aan de slag ging, begin
dit jaar. En nu ligt er dan het rapport
Een Universiteit van waarde(n). Naar een
toekomstbestendige inrichting en besturing
van de UvA.
Hóe toekomstbestendig de UvA zal
worden moet natuurlijk nog blijken,
maar aan de commissie D&D zal het
niet liggen, kun je concluderen uit het
lijvige rapport dat maandag is aangeboden aan onder anderen het College van
Bestuur. Daar staat in dat er inderdaad
iets mankeert aan de staat van de

democratie aan de UvA, al verschilt
de kritiek per faculteit. Tijdens haar
onderzoek heeft de commissie geconstateerd, zo schrijft zij, dat de problematiek aan de UvA ‘eerder veelvormig dan
eenduidig’ is gebleken. En dat maakt
een oplossing niet eenvoudig. Wat
constateert de commissie zoal op faculteitsniveau?

‘Geen weerklank’
Om te beginnen: op drie faculteiten
lijkt er niet zo veel aan de hand. Zo lijkt
alles koek en ei op het AMC, behalve
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dat het ziekenhuis is opgedeeld in
allerlei niet per se doorzichtige bv’s.
Studenten en medewerkers voelen zich
echter ‘zeer betrokken en verantwoordelijk’. Veel studenten hebben ‘weinig
meegekregen van de Maagdenhuisbezetting’ en de problemen die op andere
faculteiten spelen ‘staan ver af van veel
geneeskundestudenten’. Op
tandheelkundefaculteit Acta van
hetzelfde laken een pak. Sterker
nog: de studentenpopulatie is
zeer divers en de opkomst bij
verkiezingen altijd hoog. Wel
moet de faculteit flink bezuinigen, is de vestiging in Almere
intussen opgeheven en moet
Acta drie verdiepingen afstaan aan de
VU. ‘Het gloednieuwe gebouw blijkt
veel te duur voor de faculteit.’
Aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) lijkt ook niet zo veel

Folia 07_1643_2.indd 11

loos. ‘Het bestuur van de faculteit en de
docenten en studenten die we spraken
gaven aan dat de Maagdenhuisbezetting
geen weerklank heeft gevonden in de
FEB.’ Wel ervaren docenten gebrek
aan inspraak in het onderwijsbeleid en
schatten de ondernemingsraad en studentenraad hun invloed in als ‘gering’,

De kritiek verschilt
per faculteit
omdat ze voornamelijk een adviserende
taak hebben. Bevoegdheden zijn wel erg
ver gedecentraliseerd, meent de commissie, namelijk niet naar de afdelingen,
maar naar de secties. ‘Of de faculteit gaat

er niet over en dan wordt verwezen naar
het CvB. “Dit is een CvB-besluit”,’ wordt
dan gezegd.

Etniciteit en gender
Op de andere vier faculteiten is meer aan
de hand. Zo wordt aan de Faculteit der
Geesteswetenschappen (FGw) ‘een groot
verlies’ aan (mede)zeggenschap
geconstateerd sinds de invoering
van een nieuwe bestuursstructuur in 2014. De FGw heeft
uiteraard een ondernemingsraad
en een studentenraad, maar
omdat er vele opleidingen zijn,
zijn er bijna veertig opleidingscommissies. Dat werkt eigenlijk
helemaal niet. De huidige medezeggenschap wordt dan ook ‘een uitdaging’
genoemd. Daarnaast kent de faculteit
‘een zeer hoge werkdruk’, er bestaan
‘verschillen in bejegening van medewer-
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Where opinions get
challenged

UvA Masterdag
12 november 2016
uva.nl/masterdag

UvA Masterdag 12nov2016_200x260 adv.indd 1
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kers in verschillende functies’ en er is
een groot verschil ‘tussen formele aanstellingseisen en het reële takenpakket’.
Ook is er ‘een gebrek aan diversiteit’. ‘Op
het gebied van etniciteit valt er over de
hele linie nog een wereld te winnen.’
De bètafaculteit (FNWI) lijdt aan
massaliteit nu de faculteit in tien jaar tijd
met 140 procent is gegroeid. Het ‘massaal onderwijs’ wordt vooral verzorgd
door tijdelijk personeel.
Onderwijs en onderzoek staan bovendien op gespannen voet met elkaar. Het
8-8-4 systeem heeft ertoe geleid dat het
combineren van onderwijs en onderzoek
‘meestal niet lukt’, een probleem dat
overigens op de meeste faculteiten speelt.
Gevolg: een enorme werkdruk voor
docenten. Opvallend: onder de vorige
decaan, de huidige rector Karen Maex,
was gender een groot aandachtspunt:
een directielid had diversiteit in zijn
portefeuille en er was een actief vrouwennetwerk. ‘Dit heeft echter niet tot grote
successen geleid.’
Bij Maatschappij en Gedrag (FMG)
is sprake van ‘een aanzienlijke mate
van decentralisatie’ van bevoegdheden,
maar gek genoeg pakt dat volgens medewerkers toch verkeerd uit: ze zijn niet
te spreken over het functioneren van de
medezeggenschap: die zou op domeinniveau (per afdeling) moeten worden
georganiseerd. ‘Maar daar is tot op
heden niets van terecht gekomen.’ Mooi

ADVERTENTIE

Altadvocaten is een kantoor
gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht is op zoek naar
een juridisch secretaresse
voor 24 uur p.w in de periode
01-02-2017 t/m 31-05-2017
en daarnaast als vaste invalkracht. Vereisten: uitstekende
beheersing van het Nederlands; beheersing Engels of
Frans is een pré; organisatievermogen, efficiënt, zorgvuldig, representatief, flexibel,
stressbestendig, accuraat,
enthousiast, collegiaal, communicatief. Geïnteresseerd?
Richt uw brief en CV aan B.D.
Lit email: bdlit@altadvocaten.
nl of tel:020-6161487.
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is wel dat er flink geld wordt geworven
in de tweede en derde geldstroom.
Maar: ‘Degenen die dergelijke subsidies
verwerven hebben op grond daarvan extra invloed en macht’. Ook op de FMG
is het slecht gesteld met de diversiteit:
het aantal vrouwelijke hoogleraren en
hoofddocenten blijft achter, het aantal
vrouwelijke studenten is ‘al vele jaren’
groter dan het aantal mannelijke studenten en wat etniciteit betreft is sprake
van ‘een ongewenste ondervertegenwoordiging’.
Aan de rechtenfaculteit (FdR)
lanceerde toenmalig decaan Edgar
du Perron vorig jaar een plan om de
faculteitsraad opnieuw in te stellen
als gezamenlijk medezeggenschapsorgaan. Maar Du Perron vertrok en met
hem de faculteitsraad. ‘Het draagvlak
voor opheffing van de huidige raden
(ondernemingsraad en studentenraad) is
beperkt,’ constateert de commissie. Op
de FdR wordt de besluitvorming ervaren
als ‘nogal informeel en daardoor ondoorzichtig’, in elk geval door de studenten.
Bovendien hebben de examencommissie
en het overleg van afdelingsvoorzitters
en directeuren (het zogenoemde ‘VADO-overleg’) soms ‘een doorslaggevende
rol’ in het bestuur.

Charter en Senaat
Om alle problemen het hoofd te bieden,
stelt de commissie voor ten eerste
een Charter op te stellen, een soort
universitair handvest, dat zal fungeren
als grondslag van toekomstig beleid. De
commissie heeft acht punten geformuleerd die gezamenlijk dit handvest
vormen. Er staat onder meer in dat een
kritische wetenschappelijke houding en
denkwijze worden bevorderd, dat medewerkers zo veel mogelijk in staat worden
gesteld in collegiaal overleg en zelfstandig hun werkzaamheden te organiseren,
en dat argumenten en onderling respect
belangrijker zijn dan formele posities en
hiërarchie.
Ook zal de Senaat verder worden
opgetuigd. Zoals alle universiteiten
heeft ook de UvA zo’n Senaat, een louter

uit hoogleraren bestaand orgaan dat
(on)gevraagd beleidsadvies geeft aan
het College van Bestuur. De Senaat
krijgt een flinke boost als centrum van
reflectie over wat de UvA is of wil zijn.
De Senaat telt nu twaalf leden, maar
dat worden er zestig. De Senaat ‘nieuwe
stijl’ gaat een ‘representatief, deliberatief forum’ worden, een ‘opiniërend
orgaan’ waarin niet alleen plaats is voor
hoogleraren, maar ook voor docenten,
promovendi, studenten en niet-wetenschappelijk personeel. De enkele keren
per jaar te houden bijeenkomsten zullen
door werkgroepen worden voorbereid,
waarbij ‘ruime mogelijkheden’ zijn
voor ‘raadpleging van de universitaire
gemeenschap en van deskundigen’.
Hoe de leden van deze nieuwe Senaat
worden aangesteld (benoeming, verkiezing?) vermeldt het rapport niet. Wat
de bestaande Senaat van het plan vindt
is ook niet helder. Zeker lijkt wel dat er
een nieuw vergadercircuit zal ontstaan,
waarvan vooralsnog onduidelijk is
waar dit concreet toe zal leiden. Het
lijkt vooral een denktank voor de lange
termijn te worden, maar dat is het – in
zakformaat – nu ook al.

Nieuw bestuursmodel
Naast het handvest en de opgetuigde
Senaat moet er een nieuw bestuursmodel komen. De commissie heeft vier
modellen gepresenteerd (zie pagina 14 en
15), uiteenlopend van het ‘groene model’,
waarbij de UvA een soort radenrepubliek
wordt ‘met zo weinig mogelijk bestuurders’, tot een blauw model waarbij de
situatie blijft zoals zij is. Zowel over
het Charter, als over de Senaat en over
het nieuwe bestuursmodel kan worden
gestemd vanaf 23 november. Onduidelijk
is nog of er een minimale opkomst zal
gelden, en of studenten en medewerkers
als gezamenlijk dan wel als apart electoraat worden beschouwd. ↙
Op de volgende pagia’s worden de vier
modellen verder toegelicht.
Kijk voor reacties, nieuws en analyses
rond het rapport op folia.nl.
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Vier modellen voor
de nieuwe UvA
1

De zelforganiserende
universiteit

Hierbij bestuurt de universitaire gemeenschap zo veel mogelijk zichzelf. Er
zijn zo weinig mogelijk bestuurders en er is veel autonomie op lokaal niveau,
zeer decentraal dus. Studenten en medewerkers bepalen de regels, bestuurders hebben een dienende rol, en de leidinggevenden worden gekozen. De
democratie is geregeld in bestuursraden, die bestaan uit medewerkers en
studenten die allemaal een gelijkwaardige stem hebben. Bestuurders moeten
verantwoording afleggen aan deze raden. Informatie is altijd toegankelijk en
openbaar, en wordt online en in debatten bediscussieerd.
‘Eenheden’ voor onderwijs & onderzoek vormen de basis en bepalen zelf hoe
het onderwijs en onderzoek vorm wordt gegeven. Deze eenheden werken de
komende vier jaar binnen bestaande faculteiten. Daarna wordt bekeken of
en hoe faculteiten aan de UvA blijven bestaan. De huidige medezeggenschap
wordt afgeschaft. Dit model gaat (veel) verder dan momenteel wettelijk
mogelijk is.

2

De participerende
universiteit

Ook dit model kent zelfbestuur via een stelsel van gekozen bestuursraden.
Het management is ook in dit model daaraan ondergeschikt. Staf en studenten zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor onderwijs en onderzoek, en
de rol van bestuurders is ook hier beperkt. Verschil met groen: er is representatieve democratie via de raden. Staf en studenten vormen het bestuur dat
verantwoording aflegt aan deze raden, die beslissingsmacht hebben. Ook in
deze vorm is alle informatie openbaar en wordt online en offline gedeeld en
besproken. Dit gaat ook verder dan momenteel wettelijk mogelijk is.
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De commissie D&D waarschuwt in het maandag verschenen rapport: voor een
democratische universiteit bestaat geen blauwdruk. Toch heeft ze vier modellen
ontwikkeld voor de inrichting en de inspraak op de UvA. Studenten en medewerkers
kunnen volgende maand in een raadgevend referendum hun voorkeur uitspreken voor
één van deze modellen.

3

De duale
universiteit

Benoemde bestuurders hebben in dit model nog wel beslismacht, maar
moeten rekening houden met een sterkere medezeggenschap dan de huidige.
Personeel is vertegenwoordigd in ondernemingsraden, studenten in aparte
studentenraden, die werken op alle niveaus. Leidinggevenden worden nog
steeds benoemd door de decanen, na een advies van de medezeggenschap.
Besluitvorming kan alleen ‘in dialoog met de academische gemeenschap.’ De
bevoegdheden van de medezeggenschap worden verruimd, de raden krijgen
bijvoorbeeld meer instemmingsrecht dan nu het geval is, maar mogen zelf
ook met voorstellen komen of kunnen voorstellen wijzigen.

4

De bestaande
universiteit

De huidige structuur van de
universiteit wordt in hoofdlijnen doorgezet. Het college van
bestuur neemt met de decanen
van de faculteiten de belangrijke besluiten. Wel wordt verder
gewerkt aan verbeteringen van
de medezeggenschap die al in
gang zijn gezet, bijvoorbeeld
het bieden van meer faciliteiten
en ondersteuning aan COR en
studentenraden.

Folia 07_1643_2.indd 15

EN NU?
Van 23 november tot en met 11 december kan iedereen aan de UvA digitaal
zijn stem laten gelden, in een nooit
eerder vertoond referendum over de
toekomst van de UvA. Omdat het een
raadgevend referendum betreft, is het
College van Bestuur niet verplicht om
de uitslag over te nemen.
Mocht de uitkomst buiten het wettelijk
kader vallen, dan kan het Ministerie
van OCW eventueel toestemming
geven voor een experiment middels het
‘experimenteerartikel’ in de Wet op het
Hoger onderwijs en Wetenschappelijk
onderzoek (artikel 1.7a. Ruimte voor
innovatie, WHW). Daarvoor moet de
minister dan wel eerst een Algemene
Maatregel van Bestuur uitvaardigen,
waarmee de bestaande wet (tijdelijk)
niet van toepassing is op de UvA.
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‘Er loopt een
konijn op
het dak in de
binnentuin’
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TANJA WARNING
(22), LITERATUURWETENSCHAPPEN, UvA
& CARMEN SPEES (23),
AFGESTUDEERD
Kamer 70 m2, antikraak in de Vrolikstraat
(Oosterparkbuurt)
Wonen hier sinds mei 2016
Betaalt 50 euro per persoon (alleen gas,
water en licht)
Pluspunt ‘De ruimte, ik heb gisteren in de
woonkamer gedanst.’
Nadeel ‘We weten niet hoelang we hier
kunnen blijven.’

T

anja (rechts op foto): ‘Ik woonde eerst
met zeventien huisgenootjes in het oude
Acta-gebouw in Slotervaart. Dat was leuk
maar ook heel druk. Ik werd altijd opgezogen
door het niksdoen in de woonkamer met
iedereen. Het is fijn dat Carmen en ik nu een
eigen plekje hebben, en nog wel zo centraal!
Nu ik hier woon ga ik veel vaker naar de bieb,
maar ook naar het zwembad of het Oosterpark. De buurt zit vol verschillende tentjes,
zoals Ruk en Pluk, de Biertuin, een Ethiopiër.’
Carmen: ‘En er loopt een konijn op het dak in
de binnentuin. Dan sta ik met de overburen op
driehoog over te schreeuwen of zij weten van
wie dat konijn is. Leuk hè? Maar weet je wat ik
het grootste voordeel vind van dit huis?’
Tanja: ‘Met mij wonen.’
Carmen: ‘Zeg schurk, jij hebt mij niet genoemd. Naast het samenwonen met Tanja
is het fantastisch dat we geen huur hoeven
te betalen. Ik houd opeens geld over! Ik vind
het wel lastig dat ik niet weet hoelang we
hier kunnen blijven. De douche geeft nog
steeds een lullig straaltje, maar wat heeft
het voor zin hem te repareren als we er snel
weer uit moeten?’
Tanja: ‘Maar we kunnen het wel natuurlijk
wel tijdelijk opfleuren. Ik hou bijvoorbeeld
heel veel van cactussen. Of neem die
grumpy cat. Dat is een oude reclameposter
van Vodafone. Toen ik hem bij het grofvuil
zag staan nam ik hem meteen mee. Moet
hem trouwens nog steeds ophangen…’ ↙

tekst Lennart Bolwijn foto Martijn Gijsbertsen
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‘Ik kan nog
colleges
geven, ik
ben er nog’
tekst Henk Strikkers
foto's Mats van Soolingen

‘Ik ga jullie een bekentenis doen, iets wat heel erg persoonlijk is. Ik ben vreselijk
bang voor de dood.’ Daarmee opende socioloog Bart van Heerikhuizen in 2013 een
college voor de Universiteit van Nederland. Een jaar later werd alvleesklierkanker
bij hem geconstateerd. Terwijl een massive open online course (mooc) die hij vlak
daarvoor opnam hem wereldwijde faam opleverde, had Van Heerikhuizen een
overlevingskans van één op tien. ‘Ik leef nu in de extra tijd.’
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Bart van Heerikhuizen

IS COLLEGE GEVEN ALS JAZZIMPROVISATIE.
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‘I

k kan het me nog herinneren
als de dag van gisteren. Het
was 10 mei 1978, op mijn dertigste verjaardag. Een collega vroeg mij of ik niet het
grote hoorcollege sociologie wilde
geven voor de derdejaars.’ Tot die tijd
deed Bart van Heerikhuizen vooral
onderzoek naar de geschiedenis van
de sociologie. ‘Ik was een beetje een
archiefrat,’ zegt hij daar zelf over.
Maar op zijn dertigste verjaardag
gingen zijn ogen glinsteren van de
gedachte aan een hoorcollege. ‘Dat
wilde ik wel een keer proberen. Ik
stond voor die zaal en wist meteen:
dit is mijn ding.’
Tot zijn afscheid in 2013 gaf Van
Heerikhuizen generaties sociologen
de eerste geschiedenislessen over
hun vakgebied. Van Marx tot Weber
en van Tocqueville tot Durkheim – zijn
favoriet. Hij was extreem populair
en werd viermaal genomineerd
voor Docent van het Jaar. Drie jaar
geleden was het afgelopen. Hij droeg
zijn geliefde eerstejaarscolleges over
aan zijn opvolger Don Weenink, die
inmiddels ook al eens werd genomineerd voor UvA Docent van het Jaar.
‘Ik heb nog een keer met hem in het
café gezeten om te vertellen hoe ik
het altijd deed, over wat studenten
moeilijk vinden, of dingen die mij
altijd hebben geholpen.’

Wat prijkte er boven aan dat lijstje?
‘Ik weet niet of het echt op het lijstje
stond, maar het belangrijkste is dat
je je moet verplaatsen in de hoofden van de mensen die tegenover
je zitten. Ik ben er goed in om me
voor te stellen dat ik in die zaal zit,
naar die man kijk en geen idee heb
wie Durkheim is of wat sociologische
stratificatie is. Je zult mij er nooit op
betrappen dat ik zo’n term laat vallen en verderga. Ik zal altijd zeggen:
“O ja, Emile Durkheim is een Franse
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zoals ik dat was, heel erg met de
liefde bezig. Daardoor mis je de helft
van het college. Als ik studenten zie
afdwalen denk ik dus niet: “Hé sukkel, opletten, dit is belangrijk”, maar:
“Ik moet hem terug zien te krijgen.”
Dus dan vertel ik een anekdote, of
nog beter: dan maak ik een grapje
waar de hele zaal even kort om moet
lachen. Dan krijgt die student ook
het gevoel dat hij iets mist.’

Zijn studenten van nu niet heel
anders dan studenten uit uw tijd?

BART VAN
HEERIKHUIZEN
1948 geboren te Heemstede
1967-1973 studie sociologie aan
de UvA
1972-2013 achtereenvolgens
werkzaam als kandidaatassistent, wetenschappelijk
medewerker en hoofddocent
sociologie aan de UvA
1985 samen met Nico Wilterdink (redactie): Samenlevingen,
inleiding in de sociologie. Dit boek
is inmiddels toe aan zijn zevende
druk (2013).
1987 gepromoveerd aan de UvA
op het proefschrift W.A. Bonger,
socioloog en socialist
2014 massive open online course
‘Classical Sociological Theory’ op
Coursera

filosoof die leefde van 1858 tot 1917
en in zijn beroemde boek uit 1893
zegt hij dit en dat.” Dat vloeit voort
uit het vermogen je te herinneren
hoe het was toen je negentien was
en zelf in een collegezaal een beetje
voor je uit zat te staren. Vaak ben
je er niet helemaal bij of ben je, net

‘Mijn primaire reactie is om heel hard
nee te roepen, omdat iedereen altijd
ja zegt. Studenten denken dat zelf
ook altijd: “Jullie waren zo idealistisch
en demonstreerden allemaal en wij
zijn makke schapen.” Ik vind dat
eigenlijk helemaal niet. De studenten
rond 1970 waren soms heel erg fel
tegen hun professoren. Dan staakten ze een college, waarna ze de
burgerlijke veronderstellingen van de
docent probeerden bloot te leggen.
En dat ging soms heel agressief en
heel erg ongeïnformeerd. Ik zat daar
als student tussen en ik vond dat
waardeloos. In die tijd zijn er echt
professoren weggepest, zoals sociologieprofessor Den Hollander. Dat
vond ik zo ongelooflijk zielig.
Als je daarnaar kijkt, zou je wel
kunnen zeggen dat studenten nu allemaal mak en gewillig zijn, maar dat
is niet zo. Als ik nu college geef, krijg
ik ontzettend veel kritische vragen,
bijvoorbeeld over de waardevrijheid
van de sociologie. Dat was in 1970 een
heel belangrijk issue, en nu zeggen
ze misschien op een iets vriendelijker
toon dezelfde dingen. Bijvoorbeeld
dat ik “als echte koele socioloog”
mijn politieke voorkeur niet kenbaar
mag maken, terwijl waarschijnlijk wel
duidelijk wordt dat ik geen PVV stem.
“Dus op een bepaalde manier zit u
ons toch een beetje te indoctrineren.”
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Eigenlijk is dat net zo fel als in de jaren
zestig, met het verschil dat het iets
beleefder is.
Er is wel iets anders en dat wordt
zelden opgemerkt. Studenten zijn
veel hoffelijker. Ze vousvoyeren, ze
applaudisseren na een college. Bij de
evaluatie schrijven ze op: “Ik wilde u
nog even bedanken voor die mooie
colleges.” Aan het
eind van een collegereeks krijg je een
ansichtkaart waar
ze allemaal een paar
mooie woorden op
hebben geschreven.
Dan kun je zeggen
dat ze dat doen
omdat ze mij een
goede docent vinden.
Maar ik heb ook heel goede docenten
gehad en de gedachte is nooit bij me
opgekomen om tegen mijn medestudenten te zeggen: “We gaan een
kaartje kopen in de winkel en dan
gaan we daar allemaal iets aardigs
opschrijven voor de professor.” Geen
haar op mijn hoofd.’
Van Heerikhuizen stond vijfendertig jaar voor zalen vol studenten, maar bewaart de beste
herinneringen aan de laatste jaren,
waarin hij zich volledig op onderwijs
concentreerde. In 2000 besloot hij
zich namelijk vooral te richten op
zijn colleges en zijn onderzoek en
wetenschappelijke publicaties op
een lager pitje te zetten. Van het
statusverlies onder zijn collega’s trok
Van Heerikhuizen zich niets aan.
‘Toen werd het pas echt leuk. In die
tijd ben ik een paar dingen anders
gaan doen. Powerpoint kwam
net op en daar werd ik helemaal
enthousiast over. De hele dag zat ik
Powerpointjes te maken en het heel
mooi te doen.’ Daarna hoorde Van
Heerikhuizen van iemand van de
ICT-afdeling dat het mogelijk was

om colleges op te nemen en ze te
uploaden, zodat studenten ze thuis
konden bekijken. ‘En toen werd ik
me toch enthousiast. Ik herinner
me de eerste keer nog heel goed. Ik
nam een gewone vakantievideocamera mee naar de collegezaal en
zette hem op een statief. Dat eerste
college, dat heb ik nog ergens be-

Wat is het grote verschil met de
reguliere colleges die u opnam?
‘Alle grapjes en anekdotes vallen
eruit. Je hebt in een collegezaal
momenten van rust waarin je iets
ten overvloede kunt vertellen. Je
moet mensen de tijd geven om
bij te komen en dan vertel je iets
luchtigs. Dat moet er bij een mooc
dus allemaal uit. Het
zijn alleen nog maar
de hoofdlijnen. En dat
is heel onnatuurlijk; zo
praten mensen niet.
Ik vergelijk college
geven vaak met
jazzimprovisatie. Je
kent de basisakkoorden,
je kent het ritme, de
standard waarover je
gaat improviseren, je speelt het
bekende liedje dat iedereen kent
– ‘My Favourite Things’ – en dan
barst Coltrane pas echt uit. En
dat kun je niet doen in een mooc.
Dat is gewoon gecomponeerde
muziek, iets anders dan ik veertig
jaar gedaan heb. Ik was goed in een
kunstje waar ik niks aan had.
Uiteindelijk heb ik dagen zitten
schrijven aan een tekst die een
gesproken Engelse tekst moest lijken,
maar die tot op de laatste letter was
uitgeschreven. Op de mooc zie je
ook dat ik zit voor te lezen. Ik kijk iets
onder de camera, omdat daar een
iPad met de tekst staat.’

‘Studenten zijn nu veel
hoffelijker dan vroeger’
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waard, daar zie je alleen maar mijn
benen, omdat de camera gedurende het college langzaam naar
beneden was gezakt.’

Bij opgenomen reguliere colleges
staat u nog voor een groep, bij een
massive open online course, een
mooc, staat u tegen een cameraman
aan te praten. Is dat nog wel leuk?
‘Ik wilde altijd al een mooc opnemen
en ben op een gegeven moment
gewoon begonnen hier in huis. Rik
Jager, een oud-student van me die
nu bij de audiovisuele afdeling van de
UvA werkt, installeerde in mijn kamer
een hele studio met van die lichtparaplu’s en camera’s en toen ben ik
gewoon colleges gaan geven voor
die camera. Toen ik het terugkeek
en ik mezelf daar hoorde wauwelen,
schrok ik me kapot.’
‘Stop!’ schreeuwt Van Heerikhuizen ineens naar zichzelf. ‘Ik kon het
niet aanzien. Rik heeft de camera
een maand laten staan en ik heb elke
avond colleges zitten geven, maar
het was gewoon niet om aan te zien.
Verschrikkelijk!’

Het is een heel andere discipline,
maar toch heeft u die snel onder
de knie gekregen. U staat in de
top tien van best gewaardeerde
Coursera-cursussen.
‘Ik ben stomverbaasd. Het is gewoon
niet te geloven. Misschien heeft het
ermee te maken dat ik de afgelopen
jaren door heb gekregen wat wel en
niet overkwam en wat studenten
moeilijk vinden en wat niet.’
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Bent u wel tevreden met het eindresultaat?
‘Toen het eind 2014 klaar was, was ik
er zelf ook klaar mee. Dat is een raar
verhaal: precies op de dag dat we de
laatste opname hadden, kreeg ik de
diagnose. Ik weet nog dat ik tegen
Rik zei dat ik die ochtend bij de dokter was geweest en dat ze dachten
aan kanker. Toen zei Rik – mag dit nu
wel in Folia? – hij zei: “Gelukkig staat
het er allemaal op!”’
Een schaterlach volgt. ‘Ja, het
mag er wel in. Als je erbij zegt dat
ik het fantastisch vond. Zo moest
ik ook leren over mijn
ziekte te praten. Het
was wel waar. Het had
geen maand later moeten zijn. We hebben het
echt voor de poorten
van de hel weggesleept.
Ik heb het ook pas een
paar maanden later
weer eens teruggezien.
En toen was ik er nog
steeds van overtuigd
dat het volkomen waardeloos was.
Ik kijk naar iemand die behoorlijk
nerveus een tekst van een iPad zit
voor te lezen.’

een keer een gedichtje van Willem
Wilmink voorgedragen. Dat gaat
als volgt: “Mijn poes was al heel oud
/ Nu is zij dood / Nu lust mijn poes
geen melk meer en geen brood / Zij
weet niet eens meer dat zij heeft bestaan / Mijn poes, mijn poes is doodgegaan.” “Zij weet niet eens meer
dat zij heeft bestaan, dat bedoelt
u toch,” vroeg ze. En dat is het. Het
ondenkbare dat zich een groot zwart
“iets” opent en niets betekenis meer
heeft. Het is moeilijk uit te leggen,
maar ik worstel er al heel mijn leven
mee. Ook toen ik acht of zestien

En toch schreef ze me een kaartje: “Ik hoorde dat u ziek bent en
dat u misschien dood gaat en dit
wilde ik u nog even zeggen.” Nou,
dat zijn de dingen. Ik moet eerlijk
zeggen dat ik niet zo aardig ben en
eigenlijk nooit een kaartje of mailtje
stuurde aan iemand die ernstig ziek
was. Nu ben ik veranderd, omdat
ik heb gemerkt hoe ontzettend
belangrijk dat is. Ik heb me plechtig voorgenomen om voortaan
iedereen die ziek wordt onder de
kaartjes te bedelven.’

Hoe gaat het nu met u?
‘Zoals je me nu ziet heb
ik ook weer een paar colleges gegeven. Vroeger
gebeurde het soms dat ik
stond te stralen voor de
zaal. Dat heb ik nu altijd
en drie keer zo sterk,
omdat ik besef: “Ik kan
nog colleges geven, ik
ben er nog.” Er was maar
een kans van één op tien
dat ik de ziekte zou overleven, dus dit
is allemaal extra tijd. Dit staat ook
boven aan mijn bucketlist: gewoon
blijven doen wat ik altijd heb gedaan,
college geven, want dat vind ik het
leukste wat er is.
Maar die overlevingskans van één
op tien is nu nog steeds een kans van
één op twee. Dus er is ook 50 procent
kans dat ik weer ziek word en dat is
heel eng. Het kan elke dag gebeuren
en als de kanker terug is, dan is het
gebeurd. Dan ga je over euthanasie
praten. Die wetenschap is bedrukkend, en er zijn momenten dat ik het
daar heel moeilijk mee heb.’ ↙

‘Ik worstel met het
ondenkbare, dat niets
betekenis meer heeft’

Het is met wat we nu weten heel
vreemd om naar die Universiteit
van Nederland-aflevering te kijken
waarin u uw angst voor de dood uitspreekt. Waaruit bestaat die angst?
‘Ik heb er erg veel aan teruggedacht.
Er is een heel select gezelschap mensen dat niet per se bang is om dood
te gaan, maar vooral om dood te
zijn, dat zeg ik ook in die aflevering.
Ik ben een tijdje in behandeling geweest bij een psychiatrisch centrum
dat mensen met kanker helpt. Een
medewerker daar heeft me er erg
mee geholpen, maar ook zij zei: “Ik
begrijp er niets van.”
Daarom heb ik in dat centrum
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was, alleen nu komt het wel veel
dichterbij. Je gaat je wel afvragen
of het leven wel de moeite waard is
als je steeds wordt besprongen door
deze demon.’

Wat heeft u erdoorheen geholpen?
‘Ik werd ziek en werd werkelijk overstroomd met aardige reacties van
mensen van wie ik dat helemaal
niet had verwacht, ook uit een wat
wijdere kring. Mijn intieme kring
stond als een huis, maar al die reacties, dat verbaasde me enorm. Er
was bijvoorbeeld iemand die Martje
heette en op een hogeschool werkt,
en vijftien jaar geleden bij mij in de
collegebanken zat. Zij zei: “Ik geef
nu sociologie aan studenten op het
hbo en elk college denk ik wel: hoe
zou Bart dat hebben aangepakt?”
Ik heb haar vijftien jaar niet gezien.

Terwijl Van Heerikhuizen ziek was,
kreeg hij tientallen reacties van over
de hele wereld op zijn mooc. Op www.
folia.nl/actueel/104488 bespreekt hij de
meest memorabele.
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THOMAS
VAN A ALTEN
Nieuwe golf
I

k ben van 1978. Dat is een new wave-jaar. Voor de millennials: deze
new wave heeft niks met Lil’ Kleine of Ronnie Flex te maken, maar
is een muziekstroming die na de punk in Engeland ontstond en zich
kenmerkte als het artistieke zusje. De muziek was minder agressief
dan punk, iets onderkoelder misschien. Hele volksstammen houden
discussies over wat wel of niet new wave genoemd mag worden, maar
het belangrijkste kenmerk is dat het een muziekstroming is die niet
bepaald grossiert in optimisme.
Anders dan de vernietigingsdrang van de punker (‘no future’),
speelde de new waver met de brokstukken die doelloos voor hem
lagen (‘What does
it matter if we all
die?’). Kerels met
leren jacks die naar
shag ruiken zijn
voor altijd verbonden met Dylan of
The Stones en de
mondharmonica, ik
blijf vermoedelijk zo’n vent in colbert die altijd ‘iets’ met new wave en
synthesizers heeft. Vooruit, ik was weliswaar een paar maanden oud
toen Adolescent Sex van Japan uitkwam, maar toch.
De NPO zond onlangs de documentaire Planet Elektro van Leo
Blokhuis uit, over het ontstaan van elektronische muziek. Het ging ook
even over new wave. Over Gary Numan, bijvoorbeeld. De synthesizers,
de zwarte kleding, het kohlpotlood, de teksten over de vraag of vrienden elektrisch zijn: het zit in mijn bloed. New Order’s Blue Monday is
wat Paint it Black of My Generation is voor de babyboomers.
En toen zag ik aan het slot van de documentaire Armin van Buuren
en Martin Garrix. Ze maken muziek en kijken erbij als een hypotheker
die een gunstige provisie binnenharkt. Elektronische popmuziek is een
familieaangelegenheid geworden, een event, geleid door positivo’s
die je neef hadden kunnen zijn maar dan met parfums, kledinglijnen
en helikoptervluchten.
Het is een heerlijk idee dat er nu een baby rondkruipt die die generatie ijdeltuiten voorgoed verpulvert. ↙

De synthesizers, de zwarte
kleding, het kohlpotlood
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Actueel Laatste
Wetenschap
DNA-onderzoek
dagen Maagdenhuis

foto Maurice Aaldus (tevens de ontwikkelaar van het apparaat)
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Plaats delict:
HvA
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Het is het nieuwste van het nieuwste voor de recherchewereld: de RapidHIT. Een
apparaat waarmee rechercheurs op een plaats delict kunnen checken of DNA-sporen
een match opleveren met de nationale databank. Maar de introductie van zo’n
techniek gaat niet zonder slag of stoot, merken ook onderzoekers van de HvA.
tekst Bart Lichtenveldt

foto Maurice Aaldus (tevens de ontwikkelaar van het apparaat)

E

en overhoop gehaald appartement. Kastjes zijn
opentrokken, de vloer is bezaaid met rommel en bloed
kleurt de vloerbedekking diep donkerrood. Alleen de
badkamer lijkt onaangetast, maar ook daar is bloed te vinden;
in het putje en op de kraan van de wastafel. ‘Hier word ik niet
vrolijk van,’ zou Rob Geus van De Smaakpolitie zeggen. Maar
hij is er niet. Evenmin als de bewoner van het huis waar je
in staat. Die is naar het ziekenhuis afgevoerd nadat hij op de
grond was gevonden. Neergestoken met een mes, dwars door
zijn jas en kleding heen.
Met dit scenario van een gewelddadige woningoverval
werden negentig verschillende rechercheurs
geconfronteerd. Dat zijn een
boel rechercheurs voor één
overval, en dat komt omdat
het geen echte crime scene is,
maar een in scène gezette
plaats delict voor een grondig onderzoek aan de HvA.
Onlangs is er namelijk een nieuw snufje op de forensische
recherchemarkt gekomen: de RapidHIT. Dat is een mobiel
DNA-apparaat waarmee je vliegensvlug weet of het DNA
dat je bij een crime scene vindt een match oplevert met een
verdachte. Relatief vliegensvlug welteverstaan; het resultaat is
er binnen een paar uur. Dat lijkt misschien lang, maar op dit
moment blijven DNA-sporen waarbij geen haast is geboden
gemiddeld drie weken liggen bij het Nederlands Forensisch
Instituut (NFI) voordat er iets mee wordt gedaan.

HvA-lector forensisch onderzoek en hoofdonderzoekster
Christianne de Poot (50) legt uit: ‘Stel dat een rechercheur
DNA-sporen vindt die een match met de nationale databank
opleveren. Het zou goed kunnen dat door die bevestigende informatie de rechercheur al dan niet bewust dat spoor
belangrijker gaat vinden dan een gelijkwaardig spoor dat geen
match oplevert.’
Bij sporen moet gedacht worden aan vingerafdrukken, haren
of bloed, maar ook aan bij het misdrijf betrokken objecten, zoals
(geïmproviseerde) wapens en kledingstukken, die daarmee als
aanwijzingen dienen om een beeld te vormen van wat er op een
plaats delict is gebeurd en
welke personen aanwezig
waren. Twee DNA-sporen
zijn bijvoorbeeld gelijkwaardig als ze even sterk
wijzen op betrokkenheid
van een persoon bij een
delict. Dat is uiteraard onafhankelijk van de vraag of je bij het
ene spoor weet van wie het komt en bij het andere niet. De Poot:
‘Hoe ga je mensen vertellen wat een databankmatch betekent
en hoe belangrijk andere, gelijkwaardige sporen nog zijn die
geen match opleveren? Iemands DNA vinden betekent ook nog
helemaal niet dat iemand betrokken is geweest bij een delict.
Wellicht stoppen de rechercheurs zelfs met zoeken omdat ze na
het vinden van een match te snel denken: “Ik heb genoeg!” Het
is dus van belang de invloed te bekijken die de introductie van
de RapidHIT heeft op het onderzoek naar een crime scene.’

Verstoffen

Stagiair

Waar wachten we nog op? Gebruiken dat apparaat, zou je misschien zeggen. Het apparaat maakt inderdaad nog geen deel
uit van het officiële arsenaal van de Nederlandse recherche en
ligt te verstoffen. Dat heeft te maken met het regelwerk dat
gepaard gaat met het gebruiken van een dergelijk apparaat
in het rechtssysteem (denk bijvoorbeeld aan het informeren
van rechters die bewijsmateriaal verkregen met de RapidHIT
moeten beoordelen), maar er is er nog een ander groot gevaar
dat op de loer ligt: tunnelvisie.

Dat is exact wat De Poot samen met haar promovendi aan de
HvA heeft onderzocht. Ze stuurde groepen rechercheurs mét en
groepen zonder RapidHIT de gefabriceerde plaats delict in om
te kijken welke verschillen zichtbaar werden tussen de twee groepen. Er deden meer dan negentig forensische rechercheurs mee,
van de ongeveer 800 die in Nederland crime scenes onderzoeken.
De rechercheurs gingen de onderzoeksruimte van het CSIlab in Den Haag in koppels binnen, óf met een onderzoeker
die zich voordeed als stagiair. Veelal vertelden ze hardop welke

Tunnelvisie ligt op de loer
bij de RapidHIT
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keuzes ze maakten en waarom. In een hokje iets verderop
keken De Poot en haar promovendi via camera’s live mee met
de rechercheurs.
De onderzoeksresultaten van De Poot wijzen erop dat de
waarneming van de rechercheurs niet door de apparaten wordt
beïnvloed als ze voor het eerst de crime scene oplopen. Ook
hun plan van aanpak blijft in principe hetzelfde. Wel leggen
rechercheurs met de RapidHIT meer nadruk op het analyseren van DNA-sporen. ‘Daarnaast zagen we dat sommige
rechercheurs stoppen verder
naar sporen te zoeken omdat ze
denken “wel genoeg informatie
te hebben”, bijvoorbeeld als
een aantal aangetroffen sporen
een match met dezelfde persoon oplevert. Dit terwijl het
nog steeds heel goed mogelijk
is dat er meer daders aanwezig waren. Rechercheurs zonder
RapidHIT zochten wel verder.’ Dat is aardig problematisch.
Het is bovendien niet het enige interessante resultaat dat uit
het HvA-onderzoek naar voren kwam.

na onaangetast uit. Dit was geen bloed van het slachtoffer maar
van de dader, die volgens het scenario zijn handen verwondde
tijdens het steken en zich in de badkamer ontdeed van het
bloed rond zijn verwondingen. En nu komt het: dit belangrijkste spoor werd door de meeste rechercheurs over het hoofd
gezien, ongeacht of ze de RapidHIT tot hun beschikking
hadden of niet. Dat is nogal wat, zeker aangezien dit professionele rechercheurs zijn, die allerlei soorten zaken in Nederland
proberen op te lossen. ‘Van het kleine deel dat het bloed wel
ontdekte, nam zelfs één
rechercheur het spoor
niet mee voor verder
onderzoek. Ook werd het
spoor niet altijd direct
geanalyseerd door rechercheurs die beschikten over een RapidHIT.’
Hoe dat mogelijk is? De rechercheurs trapten in de valkuil
die in de psychologie de confirmation bias wordt genoemd;
het interpreteren van resultaten als de bevestiging van een
verwachting. ‘Alle sporen zijn in de woon- en slaapkamer te
vinden.’ De ene rechercheur die het spoor uit de badkamer niet
veiligstelde, nam aan dat het om slachtofferbloed ging.
‘Er is doorgaans maar een beperkt aantal sporen dat veilig
gesteld kan worden,’ legt de HvA-lector uit. ‘Niet alle sporen bij
misdrijven kunnen worden meegenomen naar het politiebureau, en gemiddeld drie daarvan kunnen naar het NFI worden
gestuurd ter analyse. De overige sporen blijven op het bureau
als reserve. Voor moordzaken liggen die aantallen overigens
hoger.’ Met het nieuwe apparaat hoeft niet elk spoor naar het
NFI te worden gestuurd. Dat scheelt kostbare tijd.

Meer dan 90 forensische
onderzoekers deden mee

Verwondingen
Zoals eerder beschreven zag de badkamer er op één bloedspoor

Tunnelvisie

still HvA

still HvA

De RapidHIT levert dus tijdsbesparing op, maar van een
vermindering van de kosten is geen sprake. Ook is het gebruik
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DROOM-DNA
Niet alle DNA-sporen zijn even geschikt voor onderzoek of voor gebruik in de RapidHIT. Zo zijn bloed en
speeksel perfecte kandidaten voor het apparaat omdat daarin altijd wel DNA wordt gevonden. Aanraaksporen daarentegen zijn een stuk minder geschikt,’
vertelt HvA-lector De Poot. Ook een bivakmuts is een
droomspoor, omdat daar vaak huidschilfers en vocht
uit de mond in te vinden zijn. Maar tiewraps, die regelmatig worden gebruikt als geïmproviseerde handboeien en die vanwege hun ruwe oppervlak vaak worden
aangewezen als goede sporenhouders, blijken een stuk
minder kansrijk in het laboratorium.
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vooralsnog niet zonder risico’s. Er zit een beperking aan het
apparaat. Als het wordt ingezet, vernietigt de RapidHIT
namelijk het sporenmateriaal dat erin wordt gestopt. In een
forensisch laboratorium kan altijd een deel van het materiaal
worden bewaard voor nader onderzoek. Op dit moment is er
nog geen versie die het soms schaarse materiaal waarborgt; de
RapidHIT is ook nog maar twee jaar op de markt.
Het onderzoek van De Poot is een unicum. Er is al eerder
meegekeken met professionele rechercheurs terwijl ze hun
werk deden, maar niet in een gecontroleerde setting waarin
precies is vast te stellen welke aanwijzingen er allemaal te
vinden zijn op de crime scene. ‘Omdat we de plaats delict zelf
hebben opgezet, en dat gedaan hebben volgens een geloofwaardig scenario, weten we precies welke sporen over het hoofd
werden gezien en waar de valkuilen zich bevonden. Bij een
echt onderzoek naar een woningoverval of moordzaak kun je
wel meekijken, maar weet je niet wat er gemist wordt of wat er
gebeurd is,’ vertelt een zichtbaar tevreden De Poot.
Ze ziet erg veel waarde in het videomateriaal dat ze door dit
onderzoek heeft gekregen. ‘Ondanks dat er nog goed bekeken
moet worden hoe we de problemen van de RapidHIT kunnen
ondervangen, kan dit materiaal heel goed worden gebruikt bij
colleges en in de opleiding. Ook is het waardevol om de rechercheurs die niet meededen aan het onderzoek op de hoogte te
brengen van de valkuilen.’ ↙
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BRITSE DATA
Een verdiepend onderzoek naar het gebruik van de
RapidHIT werd gedaan in Engeland. De Engelse rechercheurs lieten zich veel mee leiden door een DNA-match
dan hun Nederlandse collega’s. En dat terwijl er in Engeland een veel grotere kans bestaat om een onschuldig
iemand te matchen. ‘Dat komt omdat er op het Britse
eiland een veel grotere databank te vinden is; wie wordt
betrapt op wildplassen moet al zijn DNA afstaan.’

SPECTR AALCAMER A
Een ander recentelijk geïntroduceerd apparaat, dat
al door de recherche wordt gebruikt, is de zogeheten
spectraalcamera. Met deze speciale camera, ontwikkeld door AMC-professor Maurice Aalders, kunnen
bloedvlekken worden gelokaliseerd op plekken waar
je die met het blote oog niet zo snel zou waarnemen,
zoals op een donker oppervlak. Daarnaast kan het apparaat de chemische substantie van bloed analyseren,
waardoor kan worden bepaald hoe oud het is. Hoe verser het bloed, des te nauwkeuriger het resultaat; bij het
meest verse bloed zelfs tot op enkele uren nauwkeurig.
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Astrofotografie

FOLIA 07

DATA IN
HET DUISTER
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De telescoop op het Science Park is
een indrukwekkend apparaat, maar de
helverlichte stad is niet de beste plek
om sterren te kijken. Daniël Rommens
kreeg een lesje sterren fotograferen op de
donkerste plek van het land.

tekst Daniël Rommens
foto's Esther Hanko en Daniël Rommens

Aantal opnames 60
Sluitertijd 30 seconden
Diafragma f/8.2
Brandpunt 4000mm
Met het blote oog of met een verrekijker kun je de Herculesbolhoop,
een bolvormige sterrenhoop in het sterrenbeeld Hercules,
zien als een vage vlek. Dit beeld bestaat uit een verzameling van zestig
foto’s, die met speciale computerprogramma’s over elkaar heen gelegd
zijn. In totaal is dit dus een opname van een half uur.
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H

et is even voor tienen in de
avond op het Science Park.
Ik parkeer mijn fiets in het
nagenoeg lege fietsenrek voor het pand
van de Faculteit Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica van de UvA.
Het pand lijkt verlaten, maar uit de
sterrenkoepel schijnt een blauw licht.
De bewaker weet al wie ik ben. ‘Rond
deze tijd komen mensen maar voor
één ding binnen. Je weet de koepel
te vinden?’
Boven in de koepel zit Esther Hanko,
outreach-coördinator bij het Anton
Pannekoek Instituut (API). Daarnaast
brengt ze een aardig deel van haar
nachten door onder een telescoop, om
foto’s te maken van het heelal. De perfecte leermeester voor een beginnende
extra-atmosferische plaatjesmaker als
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ik. Kennis van fotografie blijkt namelijk
voor het grootste deel nutteloos wanneer
je de camera op sterrenstelsels richt die
lichtjaren ver weg aan de hemel staan.
Fotograferen heet onder astrofotografen
‘data verzamelen’.

Afsluitdijk
Ik arriveer met de hoogste verwachtingen. Natuurlijk heb ik van tevoren de
mooiste, kleurrijke astrofoto’s op internet bekeken. Hanko zet me maar meteen
met beide benen op de grond: ‘De
plaatjes op internet komen meestal uit
telescopen die miljoenen kosten, zoals
de Hubble.’ En dan heeft ze het nog niet
eens over de enorme bak lichtvervuiling
hier aan de rand van de stad. Met een
sportpark en een rangeerterrein vlak
naast de telescoop is Amsterdam-Oost

Aantal opnames 30
Sluitertijd 120 seconden
Diafragma f/2.8
Brandpunt 300mm
De Noord-Amerikanevel staat in het sterrenbeeld Zwaan. De nevel bestaat uit stof en gas,
die zichtbaar worden door de verhitting van
nabije sterren.
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Aantal opnames 30
Sluitertijd 30 seconden
Diafragma f/2.8
Brandpunt 300mm
Het Andromedastelsel heeft dezelfde vorm als
de Melkweg, maar is een stuk groter. Door de
heldere kern is het lastig om een mooie contrastrijke foto te maken zonder een overbelicht
beeld te krijgen.
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nu niet bepaald de beste plek voor
een sterrenwacht.
‘In het ideale geval had deze koepel
op een heel donkere plek gestaan, zoals
de Afsluitdijk,’ geeft Hanko toe. ‘Maar
het nadeel van de Afsluitdijk is dat
studenten er alleen met de auto kunnen
komen.’ Omdat het API het belangrijk
vond dat alle studenten de mogelijkheid
hebben de telescoop te gebruiken, besloot het de koepel op het Science Park
in Amsterdam-Oost te bouwen. Later in
de week gaan we – met simpelere apparatuur – naar de Afsluitdijk om optimaal
gebruik te maken van de duisternis.
Hanko richt de telescoop op een bolvormige sterrenhoop in het sterrenbeeld
Hercules. Op de computer selecteert
ze met een muisklik M13 – zo heet het
object in de catalogus – en achter ons

draait de telescoop zich om zijn as.
Onwillekeurig begint in mijn hoofd het
deuntje van James Bond te spelen. We
verzamelen de eerste testdata: een opname van dertig seconden. In blokjes van
boven naar beneden verschijnt een beeld
met talloze witte stipjes op het computerscherm. ‘Veel sterren,’ roep ik boven het
geluid van de telescoop uit. ‘Dat is ruis,’
roept Hanko terug. De beeldsensor blijkt
te warm te zijn. ‘De sensor moet veertig
graden onder nul zijn, wil je goede data
kunnen verzamelen.’

Geduldig wachten
Beeldruis is een van de grootste problemen van de astrofotograaf. Daarom
maken we van alle objecten een hele
serie beelden. In de nabewerking stapelen we al die digitale bestanden, zodat
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Aantal opnames 1
Sluitertijd 25 seconden
Diafragma f/4
Brandpunt 17mm
Deze foto van de melkweg is door iedereen
met een spiegelreflex, een groothoeklens en
een statief te maken. De lichte sliert is met het
blote oog te herkennen, mits je op een volledig
donkere plek staat. Met een sluitertijd van 25
seconden en het diafragma wijd open maak je
deze foto. Stel nauwkeurig (handmatig) scherp
via het lcd-scherm.

beelden van nevels en sterrenstelsels.
Uit dit soort beelden lezen astronomen de evolutie van de objecten af.
Door verschillende soorten licht met
filters te splitsen, kunnen ze zien of er
temperatuurverschillen optreden in een
sterrenstelsel en zo bijvoorbeeld zien
waar supernova’s ontstaan. Sommige
sensoren vertalen het licht zelfs niet eens
naar een foto, maar naar een grafiek.
Spannend voor de wetenschapper, maar
niet zo voor de leek, dus wij houden het
bij foto’s.

Poolster

we met een speciaal programma veel
meer detail en contrast kunnen bereiken
dan met een enkel beeld. De foto van de
Herculesbolhoop M13 bestaat bijvoorbeeld uit zestig opnames van dertig
seconden, plus een aantal dark frames,
geheel zwarte foto’s waarop alleen
opnamefouten van de sensor zichtbaar
zijn. De computer kan die dan uit alle
beelden wegfilteren.
Een paar uur lang verzamelen we
data van verschillende objecten, eten we
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zoute stengels en maken we ons zorgen
over allerlei dingen die fout kunnen
gaan in de tijd dat de camera zijn werk
doet. De aarde beweegt tijdens de
opnames ten opzichte van het heelal. De
telescoop moet exact uitgelijnd zijn op
de poolster, zodat hij de objecten precies
kan volgen. Astronomische fotografie
blijkt vooral een kwestie van geduldig
wachten en vertrouwen op de techniek.
In de tussentijd bekijk ik in de gangen van het instituut een paar prachtige

Een paar dagen later. Na een dag lang
nerveus de weersites te hebben gecheckt,
kom ik om kwart over acht in de avond
aan op de Breezanddijk, ergens halverwege de Afsluitdijk. De zon hangt als
een oranje bal boven de Waddenzee.
Toch maar even een foto maken, het is
immers ook een ster. Ik stel mijn camera
op, zonder na te denken. Dit ben ik
gewend. Achter me parkeert een camper
met een Duits nummerbord. ‘Als je komt
voor de stilte, dan ben ik bang dat we
je rust gaan verstoren,’ roept een lange
Duitser met een snor me toe. Het is een
groep muzikanten, op weg naar Egmond
aan Zee. ‘Wil je een biertje?’ Ik bedank;
ik moet nog de hele nacht door. Terwijl
de Duitsers de barbecue aansteken,
neem ik mijn laatste aardse foto’s van de
zon. ‘Een glaasje wijn dan?’
Esther Hanko arriveert, en leidt me
naar een grindveldje vlak naast de weg
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op de Afsluitdijk: een van de donkerste
plekken van Nederland. Uiterst geschikt
om een nachtje te genieten van de sterrenhemel. Hanko komt niet alleen. Haar
vrienden van het Astroforum, een online
club van sterrenaanbidders, stellen hun
stationwagens vol gigantische telescopen
in een rij op langs een dijkje van basaltblokken. ‘Mwah, het moet nog wel even
opentrekken.’ Iedereen knikt instemmend. Ondanks een serie passerende
wolkenvelden stellen we de statieven op.
Voorzichtig laten de eerste sterren zich
zien, waaronder de poolster. We kunnen
aan het werk.
Ik neem een foto, met flits, van onze
werkplek. ‘Zo verpest je het nachtzicht,’
zegt Hanko. Ik kijk omhoog naar de ster-

cies voorspeld. Als het goed is, wordt het
over een klein uur weer helemaal helder.’
Terwijl de wolken langzaam wegdrijven, richten we de camera op het fellere
Andromedastelsel. Intussen zijn mijn
ogen zó aan het donker gewend dat zelfs
het oranje instellampje van de camera
me zowat verblindt. Ik concentreer me
weer op de sterrenhemel. In een poging
het sterrenstelsel met het blote oog te
zien – want dat moet ik kunnen volgens
Hanko – kijk ik zo lang omhoog dat mijn
nek pijn begint te doen.
We doen nog een snelle poging om
‘Noord-Amerika’ vast te leggen nu het
helder is. We hebben nog even tot de
maan opkomt en ons zicht verpest. De
serie lukt. Aan de andere kant van de he-

‘Met zo’n flits verpest je
het nachtzicht’
ren en concludeer dat ze gelijk had. Ik zie
alleen de felste nog. Het duurt een minuut
of wat voordat ik weer helder kan zien
in het donker. Ik stop de flitser weg. Verderop speelt een van de Duitsers op zijn
trombone een schlager-achtig deuntje. Het
geluid deert ons niet, maar het deuntje zit
de rest van de nacht in mijn kop.
Met behulp van een vizier richten we
de camera op een heldere ster die vlak
naast de Noord-Amerikanevel aan de
hemel staat. Ik maak wat testbeelden om
scherp te stellen en om te kijken of we
goed gericht hebben. We maken dertig
opnames van twee minuten. Een druk
op de knop van mijn afstandsbediening
start de serie opnames. Weer zijn we
overgeleverd aan de techniek. Een ongemakkelijk gevoel. Zal mijn accu het lang
genoeg volhouden? Draait de camera wel
goed mee?
Terwijl ik de hemel in tuur, doemt
vanuit het noorden een wolkenveld op.
‘Ik gooi de handdoek in de ring,’ roept
iemand. De schrik slaat me om het hart.
Zijn we voor niets gekomen? Hanko stelt
me gerust: ‘Deze sliert wolken was pre-
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mel is een sliert van onze eigen Melkweg
nog duidelijk te zien. Als kers op de taart
fotograferen we die ook nog even. Een
makkelijke klus, die elke fotograaf vanaf
een simpel statief kan uitvoeren. Een
paar wolken drijven vanaf de horizon het
beeld in, maar die kunnen het beeld niet
meer bederven.
Tevreden leg ik mijn spullen in de
achterbak, behalve de camera. Die moet
nog een serie dark frames maken. Nog
één keer stel ik met mijn afstandsbediening de camera in en start de serie. Met
een zwarte kap op de lens klikt de camera op de achterbank terwijl ik via het
hobbelige paadje omhoog ga. Op de dijk
rijdt een tegenligger me tegemoet met
groot licht. Cold turkey voor de ogen. ↙
Het API organiseert regelmatig
sterrenkijkenavonden. Kijk voor meer
informatie op www.astro.uva.nl/publiek/
sterrenkijkavonden.www.astro.uva.
nl/publiek/sterrenkijkavonden. Op 29

STAGE
Floris van Beek (21)
Studie Communicatiewetenschap
aan de UvA
Stage BKB Campagnebureau
Vergoeding 400 euro per maand
Sterren *****
In de eerste helft van mijn vier maanden durende stage bij campagnebureau
BKB heb ik me vrijwel volledig gericht op
de campagne ‘Duurzame inzetbaarheid’
van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Ik houd me bezig met
de ‘Week van de Werkstress’, waarin
we bedrijven vragen stil te staan bij de
werkdruk die hun werknemers ervaren.
Ze gooien me echt in het diepe en ik
krijg alle vrijheid om zelf invulling te
geven aan het project. Hoe brengen
we het op sociale media? Wie gaan we
interviewen en welke bedrijven moeten
we benaderen? Ik mag heel veel zelf
verzinnen. Dat zegt wat over het vertrouwen dat ze me geven. Ik word echt
uitgedaagd. Tegelijkertijd staat iedereen
altijd voor me klaar als ik een vraag heb.
Sowieso heerst bij BKB een heel fijne
sfeer. Het bureau organiseert campagnes met een maatschappelijke of sociale invalshoek. Iedereen is heel actief
bezig met wat er speelt in de wereld en
ik word sterk gestimuleerd om kritisch
na te denken en mijn eigen mening te
vormen. Heel leuk. Het enige wat ik
lastig vind is om de hele dag geconcentreerd achter mijn computer te zitten.
Maar ik geef mijn stage zonder meer
het volle aantal sterren.’ ↙ Steffi Weber

oktober vindt de Nacht van de Nacht
plaats, een initiatief om aandacht te
vragen voor lichtvervuiling in Nederland.
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INGEZONDEN MEDEDELING

stemt
groen
beterstemjegroen.nl

Over je huurprijs heb je niets te zeggen, over de UvA wel
Van 23 november tot 11 december mogen alle studenten stemmen tijdens een referendum over de toekomst van de UvA. Groen
staat symbool voor een zelforganiserende universiteit die afrekent met de managerscultuur en de universiteit weer teruggeeft
aan studenten en docenten. Laat de kans om je eigen toekomst te bepalen niet aan je voorbij gaan en gebruik je stem!

zelforganisatie democratie vrije faculteiten zeggenschap
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ASIS
HADJAR
AYNAN
BENMILOUD
Xxxxx
Melancholie
I

k ken deze momenten en zit ze uit.
Het gele gordijntje is dicht en ik zit op het plankje van het omkleedhokje dat ik zojuist heb neergeklapt. Ik luister naar muziek. De zanger
zingt dat zijn gedicht als koudvuur is.
Nog heel even, zeg ik tegen mezelf, en dan kleed ik mij om en trek
in het zwembad mijn baantjes. Ik merk dat het slikken moeilijk gaat.
Er zit een brok in mijn keel. Heel mijn lijf voelt nu als een afgebroken
stuk verleden.
Ik heb net met een vriendin ontbeten. Ze heeft jaren geleden
Nederland verlaten, omdat haar relatie uitging. Ze vertrok naar haar
vaderland en nam haar kind mee. De vriendin is in Nederland, omdat
ze haar kind haar vader niet wil onthouden. Wel blijft ze in de buurt.
Ze vertrouwt haar ex niet. ‘Mijn gedicht is als koudvuur,’ herhaalt de
zanger.
We bestellen het grootste
ontbijt dat op
het menu staat:
roerei, yoghurt,
toast, zalm, jam,
croissant, koffie en
water, veel water
om te spoelen; we weten dat we uren gaan praten. Het gaat over nu,
over toen, en vooral de gesprekken over het verleden vormen die brok,
waar ik op wacht dat hij uiteenbarst.
De liefde is levensgevaarlijk, waar is de tijd, wat een prachtig leven,
waarom lopen de dingen zo, hoeveel echte vrienden heb ik, hoe gaat
het met mijn ex, wat mis ik mijn vader, is mijn moeder ooit gelukkig
geweest, hoeveel liefde heb ik nog in mijn donder, hoe oud word ik?
Het komt allemaal op een kruispunt in mijn hoofd bij elkaar. Mijn
gedachten zijn een stad waarvan alle spullen van zolder zijn gehaald
en op straat staan. Ik verzuip in vragen en herinneringen.
De wand van het hokje is van witte planken. De horizon op een
halve meter geeft rust. Ik ken deze momenten en zit het uit.
‘Het leven is als koudvuur,’ zing ik zachtjes tegen de melancholie in
het omkleedhokje. ↙

Wat een prachtig leven,
waarom lopen de dingen zo?
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Prikbord UvA
Jong UvA Bestuur

Studenten Scriptieprijzen

Met ingang van 1 januari 2017
zoekt Jong UvA enthousiaste
mensen voor het nieuwe bestuur.
Vind je het leuk om collega’s te
leren kennen en een actieve bijdrage te leveren aan de UvA-gemeenschap? Dit is je kans. Het
Jong UvA bestuur bestaat uit 5
tot 7 leden die allemaal een ander beleidsterrein dienen.
Samen organiseer je evenementen, ben je verantwoordelijk voor het beleid en de ledenregistratie en onderhoud je
(externe) contacten. Deadline: 1 november. Solliciteren via
Sara-Jane van der Vegt. T: +31 6 52 94 376. E: jong@uva.nl

Ook dit jaar keert de Koninklijke
Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen (de Maatschappij) een prijs van 2.000 euro uit
voor de beste masterscriptie van
een (voormalige) student van
de FGw. Voordrachten voor deze
Jan Brouwer scriptieprijs kunnen
uitsluitend door de betrokken docenten van de kandidaten worden gedaan en dienen vóór 1 januari 2017 digitaal
te worden ingediend bij de Maatschappij: secretaris@
khmw.nl. Kijk op de UvA-website voor de voorwaarden.

FdR De Poort

FGw Louis Hartlooper-prijs

De rechtenfaculteit gaat volgend
jaar verhuizen naar de Roeterseilandcampus. Om de geschiedenis van de juristen aan De Poort
veilig te stellen, archiveert de
faculteit de papieren edities van
het faculteitsblad De Poort. Wie
heeft er nog oude exemplaren
en wil ze doneren voor het archief? Het zou mooi zijn als
het archief compleet is en in de toekomst nog raadpleegbaar. Heb je (oude) edities, stuur dan een mailtje naar
Mieke Vermeulen, oud-redactielid en projectleider ‘FdR
Opgeruimd naar het REC’. Mieke komt ze dan halen. Mail:
a.vermeulen@uva.nl

Donderdag 22 september is tijdens het Nederlands Film Festival de jaarlijkse Louis Hartlooper
Prijs voor de Beste Filmpublicatie
uitgereikt aan UvA-hoogleraar
Filmwetenschap Patricia Pisters.
Ze won de prijs voor het boek
Filming for the Future – The Work
of Louis van Gasteren. De Louis Hartlooper Prijs voor de
Beste Filmpublicatie is voor de twaalfde keer uitgereikt.
De prijs, voor een persoon die zich met een publicatie verdienstelijk heeft gemaakt voor de geschreven filmcultuur,
wordt jaarlijks uitgereikt onder auspiciën van de Louis
Hartlooper Stichting.

FMG Archief

ADVERTENTIE

In juni en juli van dit jaar is het
hele archief van de FMG verhuisd
naar de nieuwe archiefruimtes in
het B/C-gebouw van de Roeterseilandcampus. Benieuwd hoe
de nieuwe archiefruimtes van de
Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen erbij
liggen? Kom langs tijdens de officiële openingsborrel op
donderdag 10 november tussen 16:30 en 18:00 uur. Naast
het bekijken van de nieuwe ruimtes is er de mogelijkheid
vragen te stellen over de dienstverlening aan de afdeling
Documentaire Informatievoorziening (DIV).
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Prikbord HvA
Techniek Work in Progress

Studieadvies Snapchat

HvA-medewerker Yanti Slaats
van het onderzoeksprogramma
Urban Technology staat van 22
tot en met 30 oktober op de
expo Work in Progress. Zij toont
hier een demo van haar onderzoek naar urban farming. Het
onderzoeksprogramma richt
zich op het ontwikkelen van een oplossing voor stedelijke
problemen, zoals het terugdringen van schadelijke uitstoot. Work in Progress is een expositie waar hogescholen
hun praktijkgericht onderzoek op designgebied tonen. Ze
vindt plaats in het kader van de Dutch Design Week in
Eindhoven.

Je kunt natuurlijk alleen een
open dag bezoeken, maar de
HvA-studenten kunnen je ook
bij allerlei studiegerelateerde kwesties helpen. Zo kun je
bijvoorbeeld studieadvies krijgen
vanuit je bed via Snapchat.
Studiekiezers kunnen tot en met
11 november nog digitaal meekijken met HvA-studenten.
Dagelijks delen zij op Snapchat updates over studeren in
Amsterdam en hun onderwijsinstelling. Je vragen worden via hun snapstories beantwoord. Volg hiervoor het
account HvA_Amsterdam. Meer informatie: www.hva.nl/
snapchat.

Floor presidentsverkiezing

MediaLab Bright Award

De hele wereld wacht in spanning af: wordt het 8 november
Hillary Clinton of toch nog Donald
Trump? Op 1 november organiseert Floor als inleiding op de
grote avond een openbaar college
met UvA-docent Dan Hassler-Forest, Nieuwsuur-presentator Eelco
Bosch van Rosenthal en onderzoeker Joris Tjaden, die analist
was in het onderzoeksteam van Obama 2012. Het collegecafé is gratis toegankelijk en zal gaan over de Amerikaanse
binnenlandse politiek, het buitenlands beleid en de culturele
aanwezigheid in Europa en de rest van de wereld.
Van 16.30 tot 18.00 uur, Floor-tribunes, Kohnstammhuis.

Afgelopen voorjaar werd de AvroTros-dramaserie Project Orpheus
uitgezonden op NPO 3. De
serie vertelt het verhaal van vijf
briljante medische studenten. Zij
raken betrokken bij een gevaarlijk
onderzoeksproject van een gerenommeerd arts. Studenten van
het MediaLab ontwikkelden samen met HvA-onderzoeker
Mirjam Vosmeer een interactieve app voor het programma,
die nu is genomineerd voor een Bright VR Award voor de
best ontwikkelde virtualreality-toepassing. De winnaar van
de Bright Award wordt bekendgemaakt op 4 november bij
aanvang van het tweedaagse techfest Bright Day.

Amfi Duurzame mode

Floor (Geen) vlees

Op 28 oktober vindt een
evenement plaats over
duurzaamheid in de
modewereld, Beyond Green:
Zero Waste. Deze tweede
editie zal gaan over de laatste
ontwikkelingen op het gebied
van een circulaire modeindustrie. Onder anderen Zil Vostalova en Tamara Koch,
twee alumni van de modeopleiding Amfi, zijn hierbij
aanwezig. Het event is al uitverkocht maar op de dag
zelf is alles te volgen via een livestream. Kijk hiervoor op
https://dezwijger.nl/programma/beyond-green.
Van 9.00 tot 18.00 uur, Pakhuis de Zwijger.

Het produceren van vlees heeft
een grote negatieve impact op
ons milieu. Aangezien wij elke
dag opnieuw kiezen of wij wel of
geen vlees gaan eten, zouden we
gemakkelijk een positieve bijdrage
kunnen leveren aan een duurzame
wereld. Aan die keuze zitten echter
allerlei haken en ogen. Daarom staat dit beladen onderwerp
op 1 november centraal in de derde aflevering van de collegereeks Brandende Kwesties van het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie. Maayke Jansen,
onderzoeksleider en docent aan de faculteit Maatschappij
en Recht, gaat in op aspecten van duurzaamheid.
Van 18.00 tot 19.00 uur, Muller Lulofshuis.
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BIJLMER IN
DE HERKANSING
Met vallen en opstaan bouwt Peter Dautzenberg, docent bouwkunde aan
de HvA, met hulp van studenten aan de nieuwe Bijlmer in AmsterdamZuidoost. Nog steeds moet hij knokken om enkele oude gebouwen te
redden. ‘Het stadsdeel zei: dat is toch lelijk?’
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tekst Willem van Ewijk

D

e heroïnegebruikers die tussen
de flats doorliepen. Het gepis in
de liften. Kort nadat Peter
Dautzenberg in de Bijlmer kwam wonen,
nu alweer zo’n veertig jaar geleden, wilde
hij er zo snel mogelijk weer weg. Hij
bleef. De wijk die behalve om de overlast bekend stond om zijn hoge betonnen
flats – gebouwd in de vorm van een honingraat – en de open verlaten grasvelden ertussen was zijn thuis geworden.
Nu is het gros van die flats gesloopt,
en dat vindt hij jammer. ‘De identiteit
is weg.’ Architect Peter Dautzenberg,
die aan de Hogeschool van Amsterdam
bouwkunde doceert, is van de Bijlmer
gaan houden. ‘Dat komt door de mensen
die hier wonen. Het is een bepaald type.
Ik wil niet zeggen “wereldburger”, maar
ze zijn in elkaar en in andere culturen geïnteresseerd.’
Bij die mensen horen de gebouwen,
vindt Dautzenberg. Hij wierp zich op als
beschermheer van de flats en parkeergarages die bijna niemand meer mooi
vond. Samen met zijn studenten begon
hij een project om Kleiburg, een van de
laatste van die grauwe flats, voor sloop
te behoeden. In de betonnen karkas
werden nieuwe appartementen gebouwd.
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Deze maand zal het laatste deel van de
leegstaande flat aan de nieuwe bewoners
worden opgeleverd.
‘Het is een andere manier van stedenbouw,’ legt Dautzenberg uit. ‘Niet dat je
allemaal nieuwe dingen gaat neerzetten,
maar dat je het oude laat staan en daar
nieuwe dingen mee gaat doen.’

Galerijflats
De moderne mens moest in een groene
omgeving kunnen wonen, ver weg van
het verkeer. Geïnspireerd door dit ideaal
van de Zwitserse architect Le Corbusier
begon het Amsterdamse stadsbestuur
in de jaren zestig met de bouw van een
woonwijk in de Bijlmermeer. De zeshoekige galerijflats met eindeloze velden
groen ertussen moesten de stad van de
toekomst gaan vormen. Maar tegenwoordig denken Amsterdammers bij de
Bijlmer eerder aan een getto dan aan het
paradijs van de moderne stadsmens.
Onterecht, vindt Dautzenberg, al
snapt hij wel hoe het zo ver heeft kunnen
komen. ‘De Bijlmer kreeg zijn slechte
naam in de jaren tachtig.’ Amsterdammers vonden de Bijlmer te ver van het
stadscentrum liggen. En dan hingen er
ook nog eens veel drugsgebruikers en

foto‘s Daniël Rommens

werklozen in de buurt rond. ‘De middenklasse, onderwijzers en verplegers,
voor wie de wijk was gebouwd, zijn er
nooit komen te wonen. De leegstand liep
op tot een procentje of vijfentwintig en
de woningbouwcorporaties zaten met de
handen in het haar.’
‘In 1991 besloten de corporaties dat
er gesloopt zou gaan worden. Een kwart
van de hoogbouw moest verdwijnen voor
laagbouw.’ En zo dreigde alles waarvan
Dautzenberg net was gaan houden weer
te verdwijnen. ‘Daartussendoor kwam
nog een incidentje,’ zoals Dautzenberg de Bijlmerramp noemt, ‘toen dat
vliegtuig neerstortte in 1992. Eigenlijk
was dat het startschot van de Bijlmervernieuwing.’

Prestigeprojecten
Dautzenberg heeft zijn atelier in
een van de oude Bijlmerflats: een
smal grijs gebouw van tien verdiepingen. Daarbinnen drie kleine hokjes,
kunstenaarsateliers die hij aan elkaar
heeft gebouwd door er een muur uit
te laten slopen. In de ruimte die zo
ontstond, zit nu een klein keukentje. Met
zijn five o’clock shadow, kettinkje en kuif
lijkt hij eerder een kunstschilder dan een
architect. Voor hem geen prestigeprojecten; Dautzenberg verdiende de afgelopen
jaren zijn geld door het opknappen van
gemeenschapshuizen en buurtcentra.
‘Kijk,’ zegt Dautzenberg, en hij loopt
naar het raam van zijn atelier. Hij wijst
naar de bebouwing in de verte, over de
dreef, waar Diemen ligt. ‘Je ziet daar
allemaal studentencontainers. Terwijl
een deel van de flat waar wij nu zitten
gesloopt is. Ik begrijp niet dat je hier
450 woningen sloopt en dat je er daar
achthonderd gaat bouwen.’
Het is niet dat hij er genoegen in
schept tegendraads te zijn door voor
de betonnen gebouwen op te komen.
Dautzenberg vindt het gewoon zonde
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om te slopen. ‘In Kleiburg stonden 450
sociale woningen leeg. Daar kun je duizend studenten huisvesten. Misschien
wel twaalfhonderd. Nou, daar is enorme
behoefte aan.’

Gemeenschappen
Peter Dautzenberg was bovendien bang
dat ‘het weefsel’ zou verdwijnen, het
samenspel tussen bewoners, gebouwen en het groen. Hij vertelt over de
hindoestanen die allemaal bij elkaar in
dezelfde flat woonden, de kunstenaars
die elkaar opzochten en de moslims
die weer samenhoopten in de flat die
naast de moskee stond. En over het
Afro-Caraïbische sfeertje met al zijn
geurtjes en muziek, ‘waar je van moet
houden’. Allemaal aparte gemeenschappen die in harmonie leefden met elkaar.
‘Hier hebben we nooit last van botsingen
tussen bevolkingsgroepen.’
Het beviel hem zo goed dat hij op een
gegeven moment zelfs heimwee kreeg
naar Suriname, terwijl hij daar nog nooit
geweest was. ‘Maar de gemeente zei dat
de Bijlmer een gewone wijk moest worden, voor gewone Amsterdamse mensen.’
Door de sloop van de honingraatflats
probeerde het stadsbestuur volgens Dautzenberg de bewoners weg te krijgen, om
vervolgens alsnog de middenstanders in
de wijk te krijgen.
En dan was er nog iets, zegt Dautzenberg als we even later van de voorkant van de flat naar het achterliggende
grasveld lopen. ‘Als er iets moest worden
behouden, dan is het wel die stedelijke
ruimte.’ Dautzenberg heeft het voortdurend over die ruimte: tussen de honingraten in ligt een veld groen, dat gaf
de buurt samenhang. Het maakte van
de flats die eromheen stonden een soort
eenheid, een aparte wijk. Het groen van
Le Corbusier, dat zag je nergens anders
in Amsterdam.

Metrolijn
Deze ‘ruimte’ bij Kleiburg is voor
Dautzenberg extra bijzonder. In het
grasveld, omringd door hoge flats,
zweeft de metrolijn boven het landschap.
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Hij wordt omhoog gehouden door brede
pilaren van massief beton. ‘Een viaduct,
een romeins kunstwerk,’ zegt Dautzenberg. ‘Ik ben speciaal in de flat daar aan
de overkant gaan wonen zodat ik hierop
kon uitkijken.’
In gemeenschapshuizen die hij
opknapte, hoorde Dautzenberg dat
bewoners teleurgesteld waren dat de
gebouwen gesloopt zouden worden. Hij
ging in gesprek met het stadsdeel en de
gemeente, maar zijn pleidooi voor het
behoud van sociale huurwoningen kwam

niet aan. Hij wist de gemeente uiteindelijk pas te overtuigen met een heel ander
argument. ‘We hebben het gewonnen
op cultuurhistorie.’ Met wat buurtbewoners had hij al jaren eerder een stichting
opgericht – ‘het Bijlmermuseum’ – die
bepleitte dat enkele van de oude gebouwen behouden moesten worden als monument. ‘Zodat mensen weten hoe er in

de jaren zestig over sociale woningbouw
gedacht werd,’ zegt Dautzenberg. ‘Monumentenzorg stond achter ons. Daar
wilde de gemeente wel naar luisteren.’
De flats rond het metroviaduct mochten
blijven staan.
Nu moest Dautzenberg doorzetten, want de honingraten moesten wel
weer bewoond worden, anders zouden
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ze alsnog gesloopt worden. ‘Ik had
al gehoord van de kluswoningen in
Rotterdam: mensen konden daar voor
weinig geld een woning kopen, waar
ze dan zelf elektriciteit en sanitair in
moesten bouwen. Ik had het er al met
de wethouder over gehad: kunnen we
dat niet ook in de Bijlmer doen?’ Maar
de wethouder was bang dat er alleen
gelukszoekers zouden komen. ‘Je moet
kunnen aantonen dat je nog twintig-,
dertigduizend euro te besteden hebt om
een keuken en een badkamer te bouwen.
Het stadsdeel was als de dood dat de wijk
een tentenkamp zou worden.’

Kluswoning
‘Dankzij een goede marketingstrategie
is het toch gelukt,’ zegt Dautzenberg.
SBS6 maakte een televisieprogramma
waarin mensen werden gevolgd die
een kluswoning wilden inrichten in de
Bijlmer. Kunstenaars richtten een paar
kluswoningen in om mensen te laten
zien wat ze allemaal met hun woningen
konden doen. ‘Iemand zette een kant en
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klare kubus in de
woning, met keuken, badkamer en
slaapkamer. Daaromheen was dan
de leefruimte.’
Ook Dautzenberg richtte
een kluswoning
in: een poppenhuisje met houten
wanden en houten
meubels. De studenten van Dautzenberg maakten
maquettes van
mogelijke appartementen die ze
bij de makelaar
neerzetten. ‘Dat
was wel nodig,
want bij de flat
kon je nog niets
zien. Daar was
alles dichtgetimmerd. Moeilijk
om er doorheen te kijken. Wat je zag
was gewoon een grauwe flat waar niemand woonde.’
En die lag ook nog eens ver van de
stad af. ‘Op de een of andere manier is
altijd in het collectieve geheugen blijven
hangen dat de Bijlmer heel ver weg is.
Mensen denken dat het Siberië is,’ zegt
Dautzenberg, ‘maar je kunt hier twee
keer zoveel ruimte kopen voor hetzelfde geld.’
Kleiburg kwam pas echt in trek
toen mensen het gevoel kregen dat ze
er ‘een community’ konden maken.
Dautzenberg, de aannemers en kunstenaars organiseerden barbecues op
het gras voor de flat. ‘Heel rauw,’ noemt
hij die. ‘De HvA had een stand en hielp
met het uitdelen van drank. Sommige
mensen kwamen wel drie keer naar
zo’n open dag. Er kwamen mensen uit
Zuid-Limburg, die zeiden: we vinden
het fantastisch, we willen zo’n modelwoning kopen op één hoog. Dan stap je hier
zo in de metro, stap je bij de Stopera uit,
kun je meteen naar een voorstelling. Die

waren helemaal opgewonden over de
ligging en de mogelijkheden. Mensen
gingen elkaar enthousiast maken.’

Start-ups
‘Allemaal mensen uit Amsterdam-Zuid,’
zegt Dautzenberg als we even later door
Kleiburg lopen. Hij wijst op de Volvo’s die geparkeerd staan langs het zand
van de berm. De galerijen staan als met
een liniaal boven de horizon getrokken. ‘Het heeft de buurt totaal veranderd.’ Dautzenberg heeft het niet over de
bakstenen vinexwoningen die voor de
gesloopte honingraten in de plaats zijn
gekomen. Hij doelt juist op die honingraat, Kleiburg, die mede door zijn
toedoen is behouden.
Op de begane grond van de flat zitten
nu start-upbedrijfjes. We lopen langs
een huisartsenpraktijk en een diëtist.
Er zit zelfs een microbrouwerij, getuige
de bannier van Kleibier die tegen een
van de ruiten aangeplakt zit. Het is de
ironische kant van de stadsvernieuwing.
De hindoestanen en Caraïbiërs zijn
na de sloop van de honingraten in de
nieuwbouw gaan wonen, in de oude flats
van Kleiburg zitten nu de middenstanders uit Amsterdam.
Dit najaar worden de laatste flats
in Kleiburg opgeleverd aan de nieuwe
bewoners. Ondanks het succes van
Kleiburg is het bij de stadsbestuurders
nooit tot een mentaliteitsverandering
gekomen; Dautzenberg moet nog steeds
hard werken om de laatste oude Bijlmergebouwen te redden. Hij heeft zijn pijlen
inmiddels op een ander project gericht;
hij doet zijn best om een van de laatste
oude parkeergarages te behouden. Iedere
flat had zo’n garage, elk met plek voor
zeshonderd auto’s. ‘Er zijn er zo’n vier of
vijf van over.’
De garage bij Kleiburg was de
volgende op de lijst om gesloopt te
worden. Dautzenberg en zijn studenten
liepen over van ideeën voor de oude
parkeergarage. Terug in zijn kantoor
pakt hij een grote map van een stapel. Een afstudeerproject van een van
zijn studenten.
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De garage
werd gesloopt.
‘En nu blijken
er ook te
weinig parkeerplaatsen te zijn,’ zegt
Dautzenberg. ‘Politici
willen gewoon
daden stellen. Die willen
iets doen.’
‘Een flat. Oldtimeropslag. We vonden het leuk om er een soort foodmarkt
in te maken, waar je ook kunt eten. Op
het dak een openluchtbioscoop. Een
groen dak, want als je toch restaurantjes krijgt dan kunnen ze kruiden gaan
verbouwen op het dak – een soort urban farming.’
‘Maar het stadsdeel zei: “Dat ding is
toch lelijk?”’ Dautzenberg zucht. Lelijke
dingen kun je mooi maken, dacht hij.

Foodmarkt
Nu zijn Dautzenberg en zijn studenten
weer bezig met de inzending van een plan
voor een andere parkeergarage, die de
gemeente misschien toch wil behouden.
Op zijn computer laat hij een tekening
zien van tiny apartments: eenpersoonswoningen voor studenten en starters, van
vijfentwintig vierkante meter, met inklapbare tafeltjes en boven de fietsenberging ruimte voor een bed. Ook voor deze

garage heeft hij op de begane grond een
foodmarkt in petto.
In het geraamte van de stad van Le
Corbusier probeert Dautzenberg zo alsnog
de stad van de toekomst te bouwen. Hoe
die stad eruit ziet? Volgens Dautzenberg
gaan mensen in Amsterdam, net als in
Londen en Parijs, steeds kleiner wonen. Ze
gaan de straat op om gebruik te maken van
de gezamenlijke voorzieningen. Hij noemt
UvA-hoogleraar planologie Zef Hemel, die
in zijn boek De toekomst van de stad zegt
dat Amsterdam moet groeien naar twee
miljoen mensen. ‘Daar is hier ruimte voor.’
Dautzenberg heeft er vertrouwen in
dat steeds meer mensen de Bijlmer leuk
gaan vinden. ‘Dat merk ik ook als hier
studenten komen wonen. Jongeren kijken
alleen maar naar wat er is. Die weten
niet wat hier in de jaren tachtig gebeurde: het gepis en de heroïnegebruikers.
Toen waren zij nog niet eens geboren,
dus die vinden het prima hier. Ze kijken
onbevooroordeeld naar de ruimte en de
mogelijkheden.’ ↙

ADVERTENTIE

AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE

WERKVELDDEBAT #3
ZELFMANAGEMENT: KRACHT OF LAST?
WIBAUTHUIS, ARENAZAAL (WBH01B17),
DINSDAG 1 NOVEMBER, 15.00 - 18.00 UUR

Kan iedere cliënt zelf regie voeren? Is Shared decision making wel
in iedere hulpverleningssituatie de aanpak? Hoe maak je de
afweging tussen recht op autonomie en ontbrekend ziekte-inzicht?
Vragen die steeds vaker opduiken in de discussies over goede zorg
en de juiste verhouding tussen cliënt/patiënt en hulpverleners.
Meld je aan voor het AKMI werkvelddebat op 1 november
en praat mee over deze thema’s! Deelname is gratis.

Aanmelden via www.hva.nl/werkvelddebatzelfmanagement.
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Practicumbegeleider

‘S

inds een paar jaar
krijgen tweedejaarsstudenten psychologie
het vak wetenschappelijk en statistisch redeneren (WSR). Studenten
leren daar van alles over de opbouw
van argumentaties, goede en slechte
wetenschappelijke artikelen en het
gebruik van statistische tests. Ze leren dus in feite kritisch te kijken en te
analyseren. In de practicumgroepen,
waarvan ik er een begeleid, leren
studenten de kennis uit de colleges
en uit het studieboek toe te passen.
Elke groep bestaat uit ongeveer
vijftien studenten. Zij komen een
halfjaar lang elke week twee uur bij
elkaar. Op dit moment geef ik twee
groepen per week les. Daarnaast
ben ik aardig wat tijd kwijt aan de
voorbereidingen en vergader ik veel
over het vak. Bij die vergaderingen
komen alle practicumbegeleiders
samen met de docenten die de
colleges geven om de knelpunten
van het vak te bespreken. Zo komt
het voor dat een bepaalde opdracht
te moeilijk blijkt, niet alleen voor een
of twee studenten uit je eigen groep,
maar voor veel meer studenten, ook
uit de andere groepen. De vergadering geeft daar aardig wat inzicht
in. Het is een fijn overleg, omdat het
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‘Ik ben nog
op zoek
naar een
promotieplek’
Naam Martina van
Slooten
Leeftijd 25
Studie researchmaster
psychologische
methodenleer
Afgestudeerd 2016
Werk practicumbegeleider
bij Psychologie (UvA)
Salaris ongeveer 550 euro
netto per maand

ons leert wat er
speelt, wat moeilijk
wordt gevonden en
hoe we daarmee kunnen omgaan.
Toevallig zag ik op de
Facebookpagina van de researchmaster een oproep staan
voor deze functie. Daar heb ik op
gesolliciteerd. Het was een erg strenge sollicitatie, met onder andere een
nakijksessie van een opdracht en een
rollenspel waarbij de beoordelaars
studenten met moeilijke vragen en
ongeïnteresseerd gedrag naspeelden.
Ik ben nog aan het uitkijken naar
een promotieplek, maar zolang er
niets voorbijkomt wat mij interesseert, past dit baantje aardig goed
bij wat ik in de researchmaster
geleerd heb. Psychologische methodenleer is een specialisatie van de
psychologie die zich bezighoudt met
goed en slecht onderzoek; er wordt
veel tijd besteed aan analyse en
aan een transparante werkwijze bij
je onderzoeken. Hoewel we niet zijn
opgeleid om les te geven, is het heel
goed te doen met onderwerpen die je
onder de knie hebt.’ ↙

tekst Bart Lichtenveldt foto Mats van Soolingen

24-10-16 18:25

44

Bij de les
Hoorcollege Arabische Cultuur
en Islamitische Beschaving
door Robert Woltering,
woensdag 19 oktober, 9.00 –
11.00 uur, P.C. Hoofthuis (UvA)
Natgeregende aanwezigen 45
Arabieren 2
Tekeningen van een moskee 1
Scrabblewoorden Ommajjadenmoskee,
leemtegelarchitectuur, Hudud-straffen

tekst en foto’s Lennart Bolwijn

V

lak voor negen uur druppelt de
collegezaal vol met kletsnatte
studenten. Nadat de natgeregende Arabisten empathisch naar
elkaars doorweekte spijkerbroeken
hebben geknikt, begint de les met
het onafgemaakte college van vorige
week: de islamitische rechtsleer uit de

FOLIA 07

tiende eeuw. Op overtreding van de
Hudud-wetten, ‘de beperkingen die
God heeft aangegeven’, staan beruchte lijfstraffen zoals stokslagen en
steniging. Maar voordat tot vervolging
wordt overgegaan, wordt er wel een
zware bewijslast gevraagd. Er moeten
maar liefst vier betrouwbare mannen
een getuigenis afleggen voordat iemand vervolgd kan worden voor ‘zina’,
de overtreding die iemand begaat
die overspel of ontucht pleegt. ‘En als
die getuigen alleen een man en een
vrouw ergens naar binnen hebben zien
gaan, “eh-uh, eh-uh” hebben gehoord
en ze opgelaten naar buiten hebben
zien komen, is dat niet genoeg.’ De
klas giechelt. ‘Ze moeten “de pen in de
inktpot hebben zien gaan”.’
Wie in deze les bevestiging kwam
zoeken voor zijn denkbeelden over
de barbarij van de Arabische cultuur
komt, ondanks de stokslagen, bedrogen uit. ‘De politieke islam kijkt
vooral naar het strafrecht als ze de
juiste vorm van de sharia wil nastreven.’ Maar ‘de sharia invoeren’, zoals
sommige fundamentalisten willen,

Janna Ondracek (18)

eerstejaars Arabische taal en
cultuur
‘Het is echt een heel boeiend
vak, met name de stukken over
architectuur en kunst, gedoceerd door een leuke, grappige
man. Wel een beetje verwarrend
dat we vandaag nog een deel
van het college van vorige week
moesten doen. Dan ga je zo
heen en weer in je hoofd. Maar
ik ben erg blij dat ik deze studie
gekozen heb. Ik wilde een vreemde taal leren en ik vond het Midden-Oosten altijd al interessant.
En nu nog meer.’
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dat gaat niet zomaar. ‘De sharia is
geen stapel rechtsboeken, het is een
discussie, een rechtstraditie.’
Nadat iedereen even met elkaar
heeft gekletst in de pauze – ‘ik haat
natte voeten!’ – komen de verschillende stromingen in de islamitische
architectuur aan bod. ‘De parapluterm “islamitische kunst” gebruiken
we eigenlijk pas sinds kort. In de
negentiende eeuw sprak men van
Perzische, Arabische, Ottomaanse
of Moorse kunst.’ De docent wordt
zo nu en dan verrast door zijn eigen
powerpointslides – ‘Oh, daar is-ie’
– en als hij een afbeelding van een
moskeeplattegrond niet kan vinden,
tekent hij er gewoon een op het bord.
‘Er zit een knikje in deze moskee.
Tijdens een uitbreiding kwamen ze
erachter dat Mekka een beetje een
andere kant op lag.’ ↙

Louisanne Van Hooff (20)

Jesper Kuin (20)

derdejaars geschiedenis en
tweedejaars Arabische taal en
cultuur
‘Dit is een ontzettend leuk vak.
De politieke en culturele geschiedenis van het Midden-Oosten
trok mij altijd al en ja, ik spreek
ook een beetje Arabisch. Maar
wil je echt een foto van mijn
natgeregende hoofd?’

culturele antropologie en
ontwikkelingssociologie
‘Ik doe dit voor mijn minor
Arabische taal en cultuur.
Erg leuk en heel anders dan
antropologie. Antropologie
is kritisch en reflectief maar
dit is heel historisch met
ontzettend veel feiten. En wat
is er veel mooie architectuur in
islamitische beschavingen. Ik
ben denk ik maar één keer in een
moskee geweest, op excursie
met de basisschool. Maar door
dit vak ben ik nu op zoek naar
vliegtickets voor Caïro.’
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Hora est

45

Donderdag 27/10

10.00 uur: Teresa Piovesan – wiskunde
Quantum Entanglement: Insights via Graph Parameters
and Conic Optimization (Agnietenkapel)
12.00 uur: Julian Naber – natuurkunde
Magnetic Atom Lattices for Quantum Information
(Agnietenkapel)
14.00 uur: Mustafa Elatter – geneeskunde
Quantitative Image Analysis for Planning of Aortic Valve
Replacement (Agnietenkapel)
16.00 uur: Hadassa Noorda – rechtsgeleerdheid
Thinking War in the 21st Century. Introducing Non-State
Actors in Just War Theory (Agnietenkapel)

Vrijdag 28/10

10.00 uur: Ronald Derking – geneeskunde
Antigenic Structure of the HIV-1 Envelope Glycoprotein
Trimer (Agnietenkapel)
11.00 uur: Jorrit Montijn – neurowetenschappen
A Journey through Neural Space: Neuronal Population
Correlates of Visual Processing and Perception (Aula)
12.00 uur: Niels van der Hoeven – geneeskunde
Reliability of Blood Pressure Measurement and
Cardiovascular Risk Prediction (Agnietenkapel)
13.00 uur: Michiel van Aalderen – geneeskunde
The individuality of (virus-specific) CD8+ T Cells (Aula)
14.00 uur: Yvonne Zuurbier – geneeskunde
Cerebral Venous Thrombosis. Epidemiology, Clinical
Course and Outcome (Agnietenkapel)

Maandag 31/10

14.00 uur: Yanfang Feng – biologie
Optimization of Treatment Protocols to Prevent de novo
Development of Antibiotic Resistance in Pseudomonas
aeruginosa (Agnietenkapel)

Dinsdag 1/11

10.00 uur: Philipp Savakis – biologie/scheikunde
Photosynthetic Polyol Production (Agnietenkapel)
12.00 uur: Laura Elbers – geneeskunde
Endoctrine Determinants of Haemostasis and Thrombosis
Risk, Focus on Thyroid Hormone (Agnietenkapel)
14.00 uur: Ivan Nio – sociale geografie
Moderniteit en suburbaniteit in de nieuwe stad, Almere,
Cergy-Pontoise, Milton Keynes (Agnietenkapel)

Hadassa
Noorda
Donderdag 27 oktober, 16.00 uur, Agnietenkapel

Bevinding

‘In mijn proefschrift ontwikkel ik een theorie voor de regulering van staten op niet-statelijk geweld,
denk bijvoorbeeld aan IS. Ik pleit voor het waarborgen van
de rechtstaat wanneer preventieve maatregelen worden
toegepast, zoals reisverboden en tegoedbevriezingen. Zulke
maatregelen kunnen worden opgelegd aan burgers die geassocieerd worden met niet-statelijk geweld. Het gaat vaak
om vergaande maatregelen die de individuele vrijheid sterk
beperken. In sommige gevallen kun je bijna spreken van
gevangenschap zonder dat iemand daadwerkelijk schuldig
bevonden is. Ik heb richtlijnen uiteengezet voor de toepassing van dit soort maatregelen.’

‘Een hoogtepunt was wel dat ik mocht
spreken op conferenties in de VS en
Japan’
Leuk ‘Het hele promotietraject bood mij de kans me te

ontwikkelen in de academische wereld. Natuurlijk schrijf
je als promovendus een boek, maar ik heb ook academische artikelen gepubliceerd, ik ben gastonderzoeker
geweest bij onder andere UC Berkeley en ik heb mijn werk
gepresenteerd op internationale conferenties. Dat was wel
een hoogtepunt van het traject, dat ik mocht spreken op
conferenties in de Verenigde Staten en Japan.’

Moeilijk

‘Bijna niets, eigenlijk. Zoals iedere promovendus heb ik veel van mijn werk tussentijds moeten herschrijven na feedback van experts. Dat is weleens lastig, want
op die momenten sta je er alleen voor. Veel mensen denken
dat promoveren een eenzaam bestaan oplevert, maar dat
was het voor mij absoluut niet. Door zoveel conferenties te
bezoeken, heb ik een groot netwerk opgebouwd.’ ↙ Maartje
Geels

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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Op de tong

DE PIJP
Een van oudsher
dichtbevolkte wijk die
ooit ontstond als arbeidersbuurt. Sinds de
jaren negentig kwamen in deze volksbuurt ook studenten
en yuppen wonen. Inmiddels vallen kleine
zaken er bij bosjes om door de hoge huren. Uit dit arbeidersverdriet ontspringen
allerlei burgertentjes en sapbars in de
categorie bio, vegan en rauw.

FA. SPEIJKERVET
Dit is het jonge (maar
niet kleine) zusje van
Pekelhaaring. Gebroeders Van der Nagel
lieten zich hiervoor
inspireren door de
Noord-Europese
keuken, met gerechten gebaseerd op het
verantwoorde kop-tot-staartprincipe. Veel
orgaanvlees dus. Je vindt het in West aan
de Admiraal de Ruijterweg 79.

Lang voordat het restaurant dit jaar zijn zevende verjaardag vierde,
was Fa. Pekelhaaring al klassiek.

TONKABONEN

H

De smaak van deze
zwarte gedroogde
boontjes is te vergelijken met die van
vanille, met een hint
kaneel, kruidnagel en
amandel. Het gebruik
van het aroma is legaal, de tonka zelf is
verboden. Waarom? De boon bevat het
stofje cumarine, dat bij een grote inname
leverproblemen geeft, de bloedstolling
remt en mogelijk kankerverwekkend is.
Voorzichtig dus!

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, postbus 15890, 1001 NJ Amsterdam.
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Fa. Pekelhaaring
Van Woustraat 127-129

et Italiaans georiënteerde restaurant herstelt een zekere oude glorie in ere:
stijlvol font, grote ramen, houten meubels. Design maar degelijk. De jonge
bediening is fijn servicegericht. ‘s Avonds is het moeilijk zonder reservering een
plek te bemachtigen. Veel hoopvolle gasten worden met rammelende magen
weer de stoep op gestuurd. ’s Middags is dat anders. Dan wordt in de Van Wou
hard gewerkt. Om half één zijn slechts enkele van de tachtig stoelen bezet.
De spijslijst staat op simpele A4’tjes op klemborden. Kleine letters, veel
gerechten, van broodjes tot salades en van pasta tot biefstuk. We komen er
niet uit en laten de bediening beslissen. Hetzelfde overkomt ons bij de wijn
(€ 4,60). We proeven wel, voor de vorm dan.
De salade die we krijgen bestaat uit biet, spinazie, linzen, walnoten en
robiolacrème (€ 10,50). Dat laatste blijken witte toefjes zure geitenkaas.
Gelukkig compenseren de zoetige bieten het zuur en geven de noten wat hartigheid aan het gerecht. De tortellini met lam, mascarpone, bundelzwam en
parmezaan (€ 12,50) kan zo in een Toscaans bergdorpje geserveerd worden. In
de roodbruine saus dansen paddenstoelen tussen stukjes lam.
Voor het toetje is de kaart overbodig. De kok heeft vandaag tonkabonen-ijs
met peeramandeltaart bedacht. Zacht, niet te zoet en hier en daar knapperig.
Fijn om geen beslissingen te hoeven nemen. Er rest ons slechts één vraag.
Waarom is het concept ‘lunch met wijn en dessert na’ nog niet tot klassieker
verheven? ↙
tekst Famke van Montfoort
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Keys to
the city
WILHELMINA ELIASSON

(20, Politics Psychology Law
Economics, UvA)
Uit: Kiruna, Zweden
Favoriete plek
Fijn voor je brein
Gekke Hollanders

Vorkje prikken

‘Bar Bukowski in Oost. Ze hebben een goede selectie bieren, zoals heerlijke IPA’s, en
overdag is het de perfecte plek voor een dirty chai latte en een lekker taartje.’
‘Studieruimte De Brug op het Roeterseiland is mijn absolute favoriet als het gaat
om studieplekken. Het is modern ingericht en heeft een prachtig uitzicht.’
‘Hagelslag op brood als ontbijt: ik heb nog nooit zoiets gezien! In Zweden houden
we het maar saai bij ham of boter. Ook vind ik het enorme kaasassortiment in elke
winkel echt bizar.’

‘Ik vind het geweldig om
bij Ikea te eten’

‘Ik ben geobsedeerd door de koek- en
gebakafdeling van Albert Heijn. Ik eet
niet vaak zoetigheden buiten de deur,
ik verorber ze liever thuis aan mijn
bureau. Het lekkerste vind ik de kokosmacarons. Die neem ik ongeveer elke keer mee.’

Frisse neus

‘Als Zweed hou ik van het buitenleven. Ik ben bijvoorbeeld graag in het Oosterpark.
Het is er heel mooi en ik kan er uren relaxend op het gras doorbrengen. Of ik ga
erheen voor een hardlooprondje of een middagwandeling.’

Thuisgevoel

‘Dit klinkt misschien gek, maar ik vind het geweldig om naar Ikea te gaan voor
avondeten of lunch. Ze hebben er heerlijke Zweedse gehaktballetjes, Zweedse koffie, Zweedse snoepjes, eigenlijk Zweedse alles. Ik kan ook iedereen aanraden eens
wat Marabou-chocolade of kaneelbroodjes te proberen.’

Vrienden maken

‘Kriterion is een goede plek om andere studenten te ontmoeten. Het bier en de wijn
zijn er goedkoop en er hangt een relaxte sfeer. Ik ga er graag heen om met anderen
te praten over niet-studiegerelateerde zaken.’

Verborgen schat

‘Eigenlijk zou ik dan elke Amsterdamse gracht kunnen noemen. Soms stop ik even
met mijn fiets om te laten bezinken hoe prachtig deze stad is. Ik voel me echt bevoorrecht dat ik hier mag studeren.’ ↙
tekst Carlijn Schepers
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In Weer toekomst! laat fotograaf Ahmet Polat
op subtiele wijze zien hoe vluchtelingen hun
weg vinden in Nederland. Samen met Stichting
voor Vluchteling-Studenten UAF legde hij
hun verhalen vast over dat spannende woord
‘toekomst’, over angst en ambitie, over wachten
en verwachten, over dromen en nachtmerries.
www.uaf.nl/weertoekomst

Beelden en verhalen over vluchtelingen in Nederland
22 september t/m 4 november 2016 - Kohnstammhuis (HvA)
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