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FLOOR AGENDA

KOHNSTAMMHUIS, WIBAUTSTRAAT 2-4 | WWW.FLOOR.HVA.NL
KANEN BIJ DE CAMPUS
Elke donderdag tot 22 juni,
15:30-21:30 uur, Kohnstammhof
‘Kanen bij…’ is sinds vorige zomer een begrip
in Amsterdam: een ‘restaurant’ in de openlucht waar iedereen aan lange tafels aanschuift
om te genieten van originele maaltijden en
lekkere drankjes vanuit de foodtrucks van
lokale leveranciers. ‘Kanen Bij…’ is vanaf
22 mei tot 22 juni ook wekelijks te vinden
op de Amstelcampus. De HvA en The Eatery,
oprichter van de Kanen bij-edities, organiseren
hier samen het openlucht restaurant. ‘Kanen
bij de Amstelcampus’ sluit aan op de events
bij FLOOR. De sfeer is laid back: lekker chill
in een Fatboy hangen en genieten van goed
eten, drinken en de zon. Kom dus gezellig

CREATING TOMORROW

langs bij het Kohnstammhof voor een fris
drankje, sateetjes, poffertjes, lekkere koffie
en nog veel meer.
WK VOETBAL BIJ FLOOR
Woensdag 18 juni, 18.00 uur Australie-NL
en maandag 23 juni, 18.00 NL-Chili
Na afgelopen vrijdag wil natuurlijk niemand
meer de wedstrijden van het Nederlands Elftal
op het WK missen. Daarom kun je ook bij met
je medestudenten of collega’s samen ‘onze
jongens’ aanmoedigen vanaf de FLOOR-tribune
in het Kohnstammhuis. De wedstrijden worden
uitgezonden op groot TV-scherm. Op woensdag 18 juni speelt het Nederlands elftal tegen
Australië en op maandag 23 juni strijden ze
tegen Chili. Biertjes en andere drankjes zijn ter
plekke te koop.
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Drones rukken op 6

Er kan veel, maar niet alles mag. Aan de HvA gebeuren
zowel legale als illegale dingen met drones.

Gij zult seksueel vrij zijn 10

Onvermoeibaar strijdt hij tegen de taboes die de
seksuele revolutie volgens hem ten
onrechte onbeslecht liet: Gert Hekma over
pedofilie, fetisjisme en sadomasochisme.

Boer zoekt hogeschool 14

Rinke van Couwelaar is op de Amstelcampus
een boerderij begonnen waar buurtbewoners
lekker mogen tuinieren.

Student, erger je niet 24

Studenten zeggen zich aan van alles te ergeren op
de HvA, maar op een speciale Ergernissendag
komen ze niet opdagen.
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redactioneel
Het begin van de Amstelcampus
werd zeven jaar geleden zichtbaar.
In 2007 werd het Wibauthuis – door
Het Parool ooit tot lelijkste gebouw
van Amsterdam gebombardeerd –
tegen de grond gebeukt. De jaren
erna was het gebied een desolate
bouwvlakte die het meeste weghad
van een verlaten oorlogsgebied dat
was getroffen door een granaatinslag. De bouwvakkers bouwden
echter stoïcijns verder en langzaam
ontstonden de contouren van wat nu
de Amstelcampus heet. Het ene na
het andere gebouw werd opgeleverd
– dankzij bedenker Rob Scheerens en
motor Kees Lammers, die dan ook
een groot compliment verdienen.
Vorige week bezocht ik het complex
en ik kan niet anders constateren dan
dat het geslaagd is. Ik wandelde door
het Kohnstammhuis en in leercentrum Floor hielden de ondernemers
van ACE samen met buurtbewoners
een bijeenkomst. Buiten waren er
eettentjes opgesteld in het kader
van ‘Kanen op de Campus’ en iets
verderop passeerde ik een man met
hark en kruiwagen. Dat was Rinke
van Couwelaar, de eerste boer van de
HvA. Lees op pagina 14 en 15 wat hij
precies uitvoert en wie weet kunt u
via hem ook binnenkort tuinkers of
aardbeien gaan verbouwen.
Jim Jansen, hoofdredacteur Folia Magazine, jim@folia.nl, @jimfjansen (twitter)
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de week
Gemeenschappelijk tegenspreken

A

ls je het ons vraagt zit het met het
gemeenschapsgevoel aan de HvA
hartstikke goed. Is het bijvoorbeeld
niet prachtig, hoe eensgezind 96
procent van de studenten besloot de medezeggenschapsverkiezingen aan zich voorbij te laten
gaan? Rekent u even mee? Een opkomst van
4 procent op de 47.567, dat betekent dat 1903
studenten wél hun democratische plicht deden.
En dat aantal brengt het klassieke ideaal van de
directe democratie opeens wel heel dichtbij.
Tweeduizend man, die passen met gemak in Carré. En laat dat nou net de ruimte zijn waaraan de
HvA voor de Onderwijsconferentie sowieso een
belangrijk deel van haar jaarbegroting besteedt.
Wij zeggen: maak er een maandelijks dingetje
van en je krijgt ongetwijfeld een fikse korting op
die huur. Elke maand kunnen de tweeduizend
hogeschoolvertegenwoordigers zich dan onder
het bezielende voorzitterschap van Huib de Jong
uitspreken over prangende HvA-kwesties. In de
circusarena kan gevochten worden om de verdeling van de begroting. ‘Shame!’ zal er gescandeerd
worden, als de roostering weer eens ter discussie
staat. Vanuit de nok van de zaal bereiken stembiljetten de voorzitter als een welgemikte papierprop.
Directer was de democratie zelden. Aristoteles
zou het zo gewild hebben.
Bij de UvA worstelen ze ondertussen juist
met uitgesproken studenten. Als kritiek op de
naderende faculteitsverhuizing publiceerde een
studente politicologie een filmpje, waarin een
niet nader te noemen Duitse historische figuur
de hoofdrol speelt. Het filmpje werd door de
UvA toch niet op prijs gesteld. Sinds kort zijn
wij allen namelijk ‘U’. En dat betekent dat als wij
‘onafhankelijk’ en ‘uitgesproken’ ‘durven tegen te
spreken’, we dat van tevoren wel even met elkaar
overleggen. De opleidingsdirecteur wilde de
studente daarom graag ‘de verontwaardiging van
de UvA-gemeenschap’ overbrengen. Waarvan
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Humor om te lachen, daar valt niet mee te spotten. En een Untergang-parodie waarin Hitler
zijn bunker weigert te verruilen voor een nieuwe
UvA-locatie, dat is in elk geval níet grappig. Dat de
dictator zich in het filmpje zo afkeurend uitspreekt
over het gebouw raakte de afdelingsvoorzitter van
politicologie kennelijk zeer. Voor nu zullen wij daar
maar geen conclusies aan verbinden. Wij kijken
inmiddels wel twee keer uit.

akte. Overigens liet het Maagdenhuis in een
reactie weten juist geen oordeel over het filmpje
te hebben. Helemaal lekker loopt het met die gezamenlijke kritische identiteit dus toch nog niet.
Dat doen ze in Den Haag toch een stuk beter.
Deze week werd namelijk bekend dat de Haagse
Hogeschool eindelijk meegaat in de vaart
der volkeren. Hun dodebomenblaadje Link
verdwijnt en wordt vervangen door een ‘online
voorziening die ruimte biedt voor discussie en
kritische geluiden.’ De afdeling Marketing &
Communicatie neemt er bovendien een belangrijk deel van de redactietaken over. Zulke be-

hulpzame voorlichters, daarvan kunnen wij bij
Folia alleen maar van dromen. Met zo’n prachtig
Haags voorbeeld kan Amsterdam eigenlijk niet
achterblijven. Als u na de zomer slechts nog
brochures in de bakken aantreft, weet u aan wie
u dat te danken heeft! yyy Clara van de Wiel

16 juni 2014

tweet van
de week
Evány Luhulima
@evanyluhulima
Ik ga binnenkort ook maar eens staken. Wil
een bar in school met gratis bier. #hva

het moment

Deze vier barvrouwen van café Oerknal tapten afgelopen vrijdag tijdens Nederland-Spanje meer dan tweehonderdvijfig liter bier, terwijl hun mannelijke collega’s de
toeschouwers van snacks voorzagen. ‘Het was nog nooit zo druk en gezellig,’ zegt bedrijfsleider Pascal van Zwieten. ‘De polonaise ging over het podium en iedereen had nog ruimschoots ruimte om te juichen. Ik kijk nu al uit naar woensdag en maandag als Nederland tegen Australië en Chili speelt.’ yyy Jim Jansen

navraag Benny Stapel
HvA-student Communication & Multimedia Design (CMD) Benny Stapel won afgelopen vrijdag de hoofdprijs bij de Student voor de
Stad-prijzen met zijn app ‘Explore Amsterdam,’ die aan toeristen meldt welke bezienswaardigheden er bij hen in de buurt zijn.

Gefeliciteerd met de 500 euro, vrij te
besteden. Wat ga je daarmee doen?
‘Ik wil het investeren in de realisatie van de
app. We [Stapel en zijn medestudenten Rilliano
Mertodikromo en Levison Gijsbertha, red.]
hebben een prototype ontwikkeld, we missen de
benodigde kennis om de app verder te ontwikkelen. Met dit geldbedrag op zak kunnen we
kijken wie ons verder kan helpen, zodat de app
hopelijk ergens dit jaar op de markt verschijnt.’
Denk je dat je de investering gaat
terugverdienen?

‘Er is in ieder geval wel interesse voor de app.
Een van de juryleden van Student voor de Stad
benaderde ons zelfs om een presentatie te geven
in Pakhuis de Zwijger.’

Wat maakt de app zo bijzonder?
‘Reisgidsen en folders gaan bij het geven van
toeristische routes meestal uit van een bepaald
vertrekpunt. In onze app zijn de tips aangepast
aan de locatie van de toerist op een bepaald
moment. Ook sturen we toeristen niet alleen
naar standaardplekken zoals Madame Tussauds
of de Amsterdam Dungeon, maar ook naar

bijvoorbeeld een cafeetje in Amsterdam-Oost
waar toeristen normaal gesproken niet komen.’

Explore Amsterdam is nu ook al genomineerd voor de Golden Dot Awards
2014. Wordt dat het volgende succes?
‘Moeilijk te zeggen, omdat er momenteel nog
niet zo veel genomineerden zijn. Maar nu we
deze prijs hebben gewonnen, denk ik dat we zeker ook kans maken op een Golden Dot Award.’
yyy Yannick Fritschy
Een presentatiefilmpje van de app is te zien op YouTube.
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De darrende drones
van de HvA
De hype is weer wat geluwd, maar de toepassingen van drones nemen nog steeds
toe. Studenten van de HvA ontwikkelen state-of-the-art mogelijkheden voor de
onbemande vliegtuigjes. Mina Etemad en Yannick Fritschy

I

n 1935 zag de Amerikaanse admiraal
William Standley een Britse demonstratie van een op afstand bestuurbaar
vliegtuigje, de DH 82B Queen Bee. Hij
was zo onder de indruk dat hij zijn commandant Delmer Fahrney onmiddellijk opdroeg iets
soortgelijks te maken. Dat deed Fahrney, en als
eerbetoon aan de Queen Bee noemde hij zijn
vliegtuigje een drone: het Engelse woord voor
een dar, oftewel een mannetjesbij.
De laatste jaren heeft de ontwikkeling van
drones een vlucht genomen. Waar ze in eerste
instantie alleen als legervoertuig dienden, kijkt
momenteel bijna niemand meer vreemd op
als er een exemplaar boven zijn hoofd vliegt.
Doordat ze foto’s en video’s kunnen maken van
de meest ontoegankelijke terreinen, zijn drones
interessant voor kunstenaars, wetenschappers
en journalisten. Velen maken tegenwoordig
zelfs onderscheid tussen de termen ‘drone’,
waarmee ze de legervoertuigen aanduiden, en
‘Unmanned Aerial Vehicles’ (UAV’s), die voor
andere doeleinden het luchtruim bevolken.
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Aan de HvA wordt met drones gewerkt in
enkele toepassingsgebieden die niets met het
leger te maken heb-

ben. HvA-student Romeo Morello
werkt mee met geologische projecten
waarbij drones onherbergzame landschappen zoals de Himalayagletsjers
in kaart brengen. Andere studenten
van de HvA hebben een grijpsysteem
ontworpen waarmee de vliegende vehikels postpakketjes stipt op tijd kunnen bezorgen. En HvA-medewerker
Mark van der Horst maakt gewoon
prachtige foto’s met zijn eigen drone.

Van links naar rechts, met de klok mee: Foto van een deel van een gletsjer in Nepal, infraroodfoto van een natuurgebied in Middelplaten (Zeeland),
de Egret-drone, Romeo en zijn collega aan het werk in Swifterband (Flevoland)

Veiligheid dankzij foto’s

Een gletsjer glijdt langzaam vanuit
de bergen naar beneden,
dieper het dal in
waar zich
enkele dorpen
bevinden. Het
is nog vreedzaam
in de Langtangvallei. Maar de
dorpen lopen het gevaar te worden bedolven
onder een vloedgolf. Om het gebied en de bevolbevol
king te beschermen is het nodig te weten hoe de
gletsjer zich voortbeweegt, maar hem beklimbeklim
men om metingen uit te voeren is onmogelijk, en
vliegtuigen zijn te luidruchtig en te log. Drones
komen hierbij daarom goed van pas; ze kunnen
op moeilijk bereikbare of voor de mens ontoeontoe
gankelijke plekken komen en daar informatie
verzamelen over de verschuiving van de gletsjer.
Dit project wordt uitgevoerd in de Himalaya in
Nepal. Romeo Morello, eerstejaarsstudent be
bestuurskunde aan de HvA, richtte zo’n anderhalf

jaar geleden samen met een medestudent, twee
biologen en een technicus het bedrijf HiView
op. Dit bedrijf gebruikt drones, of flying sensors
zoals zij ze liever noemen, om de vegetatie in
bepaalde gebieden te bestuderen en te meten.
‘We hadden eigenlijk helemaal geen kennis van
drones, maar wisten wel dat het gebruik ervan
veel meer mogelijkheden biedt dan het gebruik
van satellieten of onbemande vliegtuigen. Ze
zijn flexibeler, goedkoper en de kwaliteit van de
foto’s is soms veel beter.’
Morello is bijvoorbeeld voor Natuurmonumenten, een van hun opdrachtgevers, in Middelplaten in Zeeland geweest, een gebied van ongeveer
drie kilometer lang. Door er met een flying
sensor foto’s van te maken, kon HiView in kaart
brengen hoe de vegetatie er in dit gebied uitziet.
Een deskundige kan zelfs van de foto’s aflezen of
er eieren zijn gelegd door bepaalde vogels.
Morello is copiloot en helpt de gecertificeerde
piloot bij de vlucht van de flying sensor. Het

is niet zo dat het vliegtuigje letterlijk bestuurd
wordt: ‘Wij maken een vliegplan in de computer
en uploaden dat naar het vliegtuig. Dan doet hij
verder de rest zelf.’ Morello is maar al te blij dat
hij de flying sensor niet bemant: ‘Als ik er eentje
neer laat storten zouden we haast ons hele
bedrijf op kunnen doeken.’
‘Het werken met drones is iets heel nieuws waar
veel bedrijven mee te maken willen hebben,’ zegt
Morello. ‘Maar het is ook enigszins risicovol,
omdat ze niet weten wat de resultaten zullen zijn.’
Dat er enkele gevaren zijn verbonden aan het
gebruik van drones wil Morello niet ontkennen.
‘Zorgen over privacy in verband met drones vind
ik terecht. Maar omdat HiView in gebieden vliegt
waar geen mensen mogen komen, hebben we in
ieder geval niet te maken met privacygevoelige
informatie. Ook plegen we zeker geen inbreuk op
de natuur; we vliegen met een elektrische motor.
Vogels reageren er bijna niet of nauwelijks op en
daardoor verstoor je niet het ecosysteem.’
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Pakketbezorgers
‘Uw pakket wordt bezorgd tussen 8.30 en 21.30
uur.’ Zul je altijd zien, dat je je hele vrije dag
moet thuisblijven omdat de bezorger vastzit in
het verkeer. Om deze ergernis te laten verdwijnen, zoeken postbedrijven naar een bezorgmethode waarbij de klant precies kan bepalen
hoe laat een pakketje arriveert. Wellicht bieden
drones die mogelijkheid. Het Nationaal Luchten Ruimtevaartlaboratorium (NLR) ontwikkelt
een systeem waarbij pakketjes met de zogeheten
oktokopter 2 vervoerd kunnen worden.
Zodoende klopten ze eind 2013 aan bij het Innovatielab van de HvA, waar studenten werken
aan vraagstukken uit het bedrijfsleven. Bart
Capitain, Darrin de Jong, Rick Klopper, Stefan
Popma en Daniel Smit ontwierpen in opdracht
van het NLR een grijpsysteem waarmee de
oktokopter pakketjes van verschillende grootte
kan oppakken, vervoeren en weer loslaten.
Geen eenvoudige taak, aangezien het grijpsysteem weinig gewicht mocht hebben en ook nog
bestand moest zijn tegen het Hollandse weer.
De studenten slaagden er in maart 2014 in een
werkend prototype te maken. Volgens Popma
is het een kwestie van tijd voordat de drones in
het luchtruim te vinden zijn. ‘Het grijpsysteem
werkt, maar de drones moeten nog voldoen aan
een hoop veiligheidsmaatregelen voordat ze
ingezet kunnen worden,’ zegt Popma. Mochten
de oktokopters inderdaad pakketjes gaan bezorgen, dan levert dat de HvA’ers geen geld op. ‘Het
patent op ons ontwerp ligt helaas bij het NLR.
Maar het zou natuurlijk wel een hele eer voor
ons zijn als ons grijpsysteem wordt toegepast’.
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De hobbyist
Met een hard gezoem beginnen de wieken van
het witte vliegtuigje rond te draaien en schiet
het de lucht in. Een paar voetgangers blijven
staan. Mark van der Horst, facilitair coördinator van de Amstelcampus, lacht breed en kijkt
trots naar zijn quadcopter. Vanaf de afstandsbediening die hij in zijn hand heeft en waar
zijn iPhone op is geklikt, zijn de beelden van de
camera van de drone te zien.
Deze drone is privé-eigendom van Van der
Horst, die hem handig weet in te zetten. Als
particulier kan hij in principe bijna overal vliegen en foto’s maken (mits hij niet boven mensen

met de klok mee: Anna Paulowna, tsunami-monument in

vliegt en zich op een hoogte van minimaal
300 meter bevindt). Mocht hij voor zakelijke
doeleinden foto’s willen maken, dan krijgt hij
te maken met heel strenge regelgeving. Als hij
echter als particulier foto’s maakt en ze dan door
geïnteresseerde partijen laat opkopen, omzeilt
hij die wetgeving. Zijn foto’s van de velden
boven Anna Paulowna hebben bijvoorbeeld al
enkele malen in de krant gestaan en zijn foto’s
van strandpaviljoen Paal Zes zijn enthousiast
opgekocht door de strandtent.
Van der Horst: ‘Ik vind het vet om foto’s en
filmpjes vanuit de lucht te maken, vooral van

’t Zand, Mark van der Horst met zijn drone, de Amstelcampus

plekken waar je anders moeilijk kan komen.’ Zijn drone heeft hij al vanaf november,
waardoor hij een van de eerste particulieren in
Nederland is met zo’n gevaarte, dat hem meer
dan duizend euro heeft gekost.
Af en toe neemt Van der Horst de drone mee
naar zijn werk om bijvoorbeeld boven de Amstelcampus te vliegen, al vliegt hij dan vlak boven
mensen en dat mag niet. Daarom kijkt hij vandaag eerst goed om zich heen of er geen politie in
de buurt is voordat hij zijn drone laat opstijgen.
Geoefend en duidelijk in zijn sas laat hij het
vliegtuigje steeds hoger de lucht in vliegen.

THE sky is THE LimiT?
Razendsnel pakketjes bezorgen, mooie foto’s
maken en onbereikbare landschappen onderzoeken; het mag duidelijk zijn dat drones nu al
op diverse gebieden worden ingezet. Daarnaast worden drones veelvuldig gebruikt voor
militaire doeleinden en vonden archeologen in
mei een duizend jaar oud, overwoekerd dorpje
in Mexico dankzij de foto’s van een onbemand
vliegend vehikel. Bovendien zijn drones nog
volop in ontwikkeling, zodat we in de toekomst
nog veel meer van ze mogen verwachten.
Het zou echter ook kunnen dat drones binnenkort overal verboden worden, zoals dat
nu al in Zuid-Afrika het geval is. Als drones
steeds kleiner en goedkoper blijven worden,
zullen ze enorm in aantal toenemen, wat tot
onoverkomelijke problemen kan leiden.
Ten eerste vormen drones een gevaar voor
de luchtvaart. Onlangs botste een uitzonderlijk hoog vliegend exemplaar boven
Florida bijna tegen een passagiersvliegtuig.
Als de drone in de motor van het vliegtuig
was terechtgekomen, had dat ernstige gevolgen kunnen hebben. Om het luchtruim vrij
te houden, zijn commerciële dronevluchten
in Nederland inmiddels verboden, tenzij je
een ontheffing hebt. Voor recreatief gebruik
gelden in Nederland momenteel dezelfde
regels als voor modelvliegtuigen, die niet
hoger dan driehonderd meter boven de
grond mogen komen. Om veiligheidsredenen is het bovendien verboden om met
drones boven mensenmenigten te vliegen.
Het is echter de vraag of alle hobbyisten zich

aan die regels zullen houden.
Een tweede gevaar is dat drones de privacy
van burgers kunnen schenden. In 2012
gebruikte televisieomroep PowNed al een
drone als paparazzo om in de ArenA een
geheime training van het Nederlands Elftal te
filmen. Die stortte destijds neer, maar met de
huidige kleine exemplaren kun je moeiteloos
beroemdheden stalken die in hun tuin liggen
te zonnen. Zelfs in huizen binnendringen
is vaak niet onmogelijk. Bovendien zijn de
drones niet altijd zichtbaar en hoorbaar,
zodat je mensen kunt filmen zonder dat ze
het doorhebben.
Jurist Richard Ridderhof schreef vorig jaar
zijn masterscriptie aan de UvA over privacyvraagstukken omtrent burgerlijk gebruik
van drones. Hij verwacht dat de kunstmatige
darren geen vroege dood zullen sterven,
maar dat er wel maatregelen genomen zullen
worden tegen overbevolking. ‘Ik denk dat
een vergunningenstelsel ervoor zal zorgen
dat het aantal drones binnen de perken blijft.
Een teveel aan drones zal door de schending
van privacy leiden tot onrust bij burgers,
die telkens het gevoel zullen hebben dat ze
worden bespied, zelfs als dat niet het geval is,’
zegt Ridderhof.
Een verbod op drones ziet hij niet als de
beste oplossing. ‘Ze bieden ontzettend veel
voordelen, zolang je ze maar binnen bepaalde
kaders gebruikt,’ zegt hij.
Drones hebben dus nog steeds de toekomst,
mits ze niet te dicht bij de zon vliegen. yyy
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‘Gelijkheid hoeft niet bij seks’
Lessen in seksueel burgerschap vanaf de basisschool: volgens Gert Hekma is het hard
nodig. Want het is nog immer bekrompenheid troef in ons denken over seks, en daar lijden
mensen onder. Aldus de UvA-docent, die de controverse niet schuwt: ‘Opvoeden is altijd
een beetje forceren’. tekst Clara van de Wiel / foto’s Jan van Breda

‘E

en heteroseksuele monocultuur,
met te weinig mogelijkheden voor
iedereen die iets anders wil dan
recht op en neer in de echtelijke
slaapkamer.’ Gert Hekma moet lachen als hij achttien jaar na dato wordt geconfronteerd met zijn
eigen typering van Nederland uit de Volkskrant.
Al gaat de stelling nog steeds op, vindt hij. ‘Het
schiet niet echt op, nee. Destijds zei ik: binnenkort
wordt het beter. Maar sinds 1999 is het gewoon
weer achteruitgegaan.’ De UvA-docent homoen lesbische studies ziet het met lede ogen aan.
Seksuele vrijheid in Nederland laat veel te wensen
over, vindt hij. En Hekma is er nooit kinderachtig
in geweest om de moraal een beetje uit te dagen.
Bijvoorbeeld in 1996, toen hij het combineren
van liefde en seks waardeloos noemde. Of in
2007, toen hij onder vuur kwam te liggen na zijn
uitspraak dat kinderen best een beetje tot seksuele
interesse gedwongen mogen worden.
In een grachtenverdieping op de Wallen woont
Hekma in het epicentrum van waar de seksuele
revolutie ooit startte. Die periode eind jaren
zestig, waar onder invloed van de anticonceptiepil de persoonlijke seksuele verlangens centraal
kwamen te staan en seks werd losgekoppeld van
huwelijk en voortplanting. Het pand met het balkon en de beeldjes, omschreef Hekma zijn huis
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zelf. Ook binnen ontbreken de beeldjes, de kunst
en de licht-erotische mannenfoto’s niet. Uit een
van de vele boekenkasten trekt hij een band van
Markies de Sade, de achttiende-eeuwse naamgever van het sadomasochisme, tevoorschijn. ‘Dat
blijft toch fascinerend, hè. Dit najaar organiseren
we er hier weer een congres over.’
Maar eerst is er nu de bundel die hij samen met
de Franse socioloog Alain Giami redigeerde:
Sexual Revolutions. Pakweg vijftig jaar na dato is

‘Het is zo zonde dat
mensen hun seksuele
verlangens oppotten’
het volgens Hekma bij uitstek tijd de balans op
te maken. Voor een belangrijke ommekeer in de
positie van vrouwen en homo’s zorgde de revolutie zonder twijfel. Maar, concludeert Hekma nu,
niet iedereen heeft er evenveel van geprofiteerd.
‘Radicale gelijkheid tussen seksuele partners, dat
was een belangrijk streven in de revolutie. Maar
bij seks spelen machtsverschillen altijd een rol,
alleen al tussen de rol van man en vrouw. Het is
dus helemaal de vraag of je gelijkheid ook in seks
moet nastreven. De revolutie is heel goed geweest
voor homo’s, want de man-man-verhouding is

natuurlijk het ideaal van gelijkheid. Maar het is
heel slecht geweest voor bijvoorbeeld pedo’s, voor
de prostitutie en voor liefhebbers van SM.’
Als machtsverhoudingen in seks altijd
zo ongelijk zijn, waarom werd gelijkheid
dan het ideaal?
‘Onder invloed van de politiek, van de socialistische en feministische beweging. Het is ook mooi
om naar gelijkheid te streven, maar het is een
beetje eenzijdig om dat ook voor seks tot norm
te maken. Aan de andere kant werden bepaalde
andere ideeën tijdens de revolutie nauwelijks
ter discussie gesteld. Het idee dat seks en liefde
gecombineerd moeten worden. Dat kinderen
aseksueel zijn. Dat seksualiteit een identiteit is die
je van nature hebt. Dat zijn allemaal Verlichtingsideeën, die met de seksuele revolutie niet verdwenen maar er juist meer zijn ingekankerd.’
Dat klinkt niet positief. is deze bundel
ook een debunking van de seksuele
revolutie, die zoveel vrijheid zou hebben
opgeleverd?
‘Eigenlijk was die revolutie in Nederland een
korte periode waar niet zo veel mensen bij
betrokken waren. Er was een kleine groep die
het heel radicaal aanpakte, bijvoorbeeld met

zitten aan het idee van huisje, boompje, beestje.’
maar sommige mensen willen seksueel
misschien wel liever niet zo vrij zijn?
‘Nou, laat ze dan ook alsjeblieft gewoon thuis
blijven zitten. Ik zeg ook helemaal niet dat ze
vrijer moeten zijn in de seks, ik zeg dat ze vrijer
moeten zijn in hun dénken over de seks. Ik zit
net een boekje te lezen uit 1970 van een homo
die dat pas ontdekt op zijn 62e. Al die dingen
die mensen zo lang in hun seksuele verlangenskastje oppotten. Dat is zonde.’
Betekent dat dat iedereen die nu opgroeit onder die onvrijheid lijdt?
‘Niet iedereen. Maar er zijn kinderen die onder
onze normen lijden. Als je in het heteronormpje past is het lekker makkelijk. Net zoals je als
blanke autochtoon misschien nergens racisme
ziet. Maar als je daar niet in past, dan zit je wel
echt in de problemen.’

communes. De meeste mensen zaten toch gewoon op hun bank met hun baantje. Maar een
brede groep profiteerde er wel van. Je kreeg de
pil. En prostitutie en pornofilms. Het huwelijk
werd minder belangrijk. En homo’s hebben er
flink van geprofiteerd, want dat was een groot
taboe dat echt doorbroken werd. Je zou hen een
victorious minority kunnen noemen. Maar voor
mensen die in bestialiteit of pedofilie geïnteresseerd zijn is het daarna tamelijk rampzalig
afgelopen. En de liberalisering van prostitutie,

dat lijkt nu ook weer de andere kant op te gaan,
met het opschonen van de Wallen.’
is dat niet een tegenreactie, na een periode dat alles maar vrij moest zijn?
‘Ik denk dat we preutser zijn geworden, onder invloed van een conservatieve beweging in de jaren
tachtig en negentig. De meeste mensen zijn weer
teruggevallen op het standaardhuwelijk. Misschien
gaan ze na tien jaar een keertje vreemd en dan
scheiden ze, maar ik denk dat ze nog heel erg vast

Wat zou daarin moeten veranderen?
‘Ik ben een groot voorstander van lessen in seksueel burgerschap. Wat mij betreft mag dat zeker
vanaf een jaar of tien. Volgens mij moet je al
heel vroeg beginnen met aangeven dat er allerlei
verschillende soorten jongens en meisjes zijn.
Meisjesachtige jongens en jongensachtige meisjes. En dat iedereen zo zijn eigen voorkeur heeft
in de seks. Niet alleen voor de kinderen zelf. Zij
krijgen met andere mensen, die ook seksuele
wezens zijn, te maken. Hoe ga je daarmee om?
U wilt eigenlijk een beetje forceren om
vrij te zijn?
‘Opvoeding is altijd een beetje forceren. Kinderen moeten naar school, ze moeten leren poepen en piesen, ze moeten leren slapen. Er zijn
kinderen van tien die al homo of lesbo worden.
Of transgender, of wat voor voorkeur dan ook.
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Die moeten wel weten wat ze te wachten staat.’
Uitgebreid weet Hekma ook te vertellen over
hoe het er vóór de seksuele revolutie aan toeging. Toen hij voor pornografie nog was aangewezen op voetbalplaatjes en ondergoedreclames.
Of toen je voor masturbatie bang werd gemaakt.
‘God keek altijd mee, of er werd je ingeprent
dat je er beenmergtyfus van kreeg. ’ We hebben
flink wat bereikt, wil hij maar zeggen. Maar het
verbod op pedofielenvereniging Martijn, dat is
volgens hem een nieuw dieptepunt in de regressieve tendens. ‘Kinderen worden als volstrekt
aseksueel gezien. Maar jongens die door oudere
mannen worden ingewijd in de liefde: dat zie je
al vanaf de klassieke tijd. Die verheerlijking van
jongens en meisjes, dat hoort bij onze westerse
cultuur. Maar kinderen en seks is tegenwoordig
het allergrootste taboe.’
De reden daarvoor is volgens Hekma bovenal
de veranderde rol van het gezin. ‘Het gezin was
in de jaren zestig een van de dingen die werden
aangevallen, want het was repressief en de bron
van seksisme en homofobie. Tegenwoordig beginnen de homo’s er zelf een en is het voor iedereen het ideaal. En gezinnen zijn ook veel kleiner
geworden, waardoor er veel meer aandacht is
voor elk kind. Dat maakt ouders er veel onzekerder over. En bang, tijdens het zwemmen of in het
verkeer. Het is een risicosamenleving geworden.’
is er binnen die gezinnen niet gewoon
meer vrijheid gekomen?
‘Seks is binnen de meeste gezinnen juist totaal
weer taboe. En kinderen worden volledig in
bescherming genomen en onschuldig verklaard
tot hun zestiende. Terwijl veel kinderen juist
heel nieuwsgierig zijn, masturberen of het met
andere kinderen doen. Of ze hangen op internet
rond, om verleid te worden. Wat tegenwoordig
als het grootste probleem wordt gezien is: hoe
gaan we om met die seks van die kinderen? We
hebben aldoor paniek over bangalijsten, breezerseks en porno. Alle zorgen over seks worden
op kinderen geprojecteerd.’
sommigen zoeken het vast zelf op. maar
kinderen zijn wat dit betreft toch als
minder wilsbekwaam te zien.
‘Je hebt kinderen van tien die wel of niet wilsbekwaam zijn, maar je hebt ook mensen van
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veertig die niet wilsbekwaam zijn. Moet je die
ook verbieden seks te hebben?’
De grens is bij kinderen wellicht minder
makkelijk te trekken.
‘Ja, dat is moeilijk te bepalen. Maar dat geldt voor
alle relaties. Er is altijd kans op misbruik. Laat die
kinderen gewoon wat zekerder in het leven staan.

‘Als je niet binnen het
heteronormpje past, zit je
in de problemen’
Je kunt ook ongelijke relaties hebben, zolang je
mensen altijd blijft respecteren. En veel van die
mannen en vrouwen die vroeger seks hadden
met jongeren, die respecteerden die kinderen.’
De afgelopen decennia zijn er ook meer
misbruikschandalen aan het licht gekomen, en meer gegevens over de psychische gevolgen.
‘Dat is ook een selffulfilling prophecy. Als je
iets als misbruik definieert en er indramt dat
het negatieve gevolgen heeft, dan krijgt het dat
ook. Jonge homo’s die seks met oudere mannen
hadden, die hebben daar in het verleden volgens
mij nooit zo onder geleden.’
Dat weet u zeker?
‘Natuurlijk hebben sommigen daaronder geleden. Maar vele anderen hebben eronder geleden
dat ze met stomme ouders leefden. Ik denk dat er

heel veel oorzaken van leed zijn en je moet dat
zo veel mogelijk verminderen. Maar dat doe je
niet door van alles selectief te verbieden.’
Begrijpt u niet dat ouders bang zijn?
‘Ach ja, ik kan me dat best voorstellen. Maar ik
vind het excessief hoeveel angst er op de pedofiel wordt geconcentreerd. Er gaan tweehonderd
kinderen per jaar in het verkeer dood. Niemand
zegt dat er minder auto’s verkocht moeten
worden. Er zijn ongetwijfeld pedofielen die heel
slecht voor kinderen zijn. Er zijn ook heel veel
ouders die heel slecht voor kinderen zijn. Het
evenwicht is totaal zoek.’
Ziet u dat de komende tijd veranderen?
‘Als het steeds preutser wordt, krijg je op een gegeven moment ook wel weer een tegenbeweging.
En je ziet nu ook: met sommige dingen gaat het
niet zo goed, met andere dingen wel. Het internet biedt voor een heleboel mensen ook veel
mogelijkheden. Maar het zou heel goed zijn als
er weer een seksuele revolutie zou komen, ja. yyy

Gert Hekma
1951 Geboren te Bedum
1978 Doctorandus culturele antropologie,
Vrije Universiteit
1984 - nu Universitair docent, afdeling
sociologie en antropologie, homo- en
lesbische studies, UvA
1987 Promotie: Homoseksualiteit, een
medische reputatie, Universiteit van
Amsterdam

passie
Skydiven
mikE mULLEr (25, programmamanager nascholing bij de HvA) springt
het liefst uit een vliegtuig om met
250 km/h naar beneden te storten.
‘Op vier kilometer hoogte uit een vliegtuig
springen is voor mij een verslaving. Het
vrij vallen en de adrenalinekick zetten al je
zintuigen direct op scherp. Dat machtige
gevoel is lastig met woorden te beschrijven.
Als ik spring, voel ik een vrijheid zoals ik die
nergens anders ervaar. Alles is mogelijk, het
is één groot spel.
De eerste keer in je eentje springen is eng,
maar die angst maakt al snel plaats voor
een gezonde spanning en een gevoel van
stoked zijn. Of ik mijn leven op het spel zet?
Dat niet direct. Er zijn zelfs statistieken die
zeggen dat je beter uit een vliegtuig kunt
springen dan in een auto stappen. Natuurlijk
blijft het wel een risicosport, wat betekent
dat je er serieus mee moet omgaan. De sport
beoefenen met een kater na een nacht doorhalen is geen optie.
Ik heb nu vijftig sprongen gemaakt. Daarmee
ben ik een rookie in de skydivescene; je komt
daar ook springers met meer dan 10.000
sprongen tegen. Nu ik de basis onder de knie
heb, wil ik me op freeflyen oftewel 3D-vallen
richten. Binnen de skydiving zijn er een aantal disciplines en freeflyen is er daar één van.
In plaats van dat je op de traditionele manier
als een soort zeester naar beneden valt, probeer je zittend, staand of headfirst te vallen.
Dat is een stuk lastiger, omdat je telkens weer
opnieuw je zwaartepunt moet vinden.
Sinds twee jaar staan mijn zomervakanties in
het teken van skydiven. Aan de Franse kust
kun je prachtig springen. In de toekomst wil
ik een skibasejump maken. Dat is met ski’s
van een hoge berg een afgrond in skiën en
dan aan het touwtje van je parachute trekken. À la James Bond, zeg maar.’ yyy tekst Bien
Borren / foto Fred van Diem
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Boeren op het asfalt
In de Boerhaavestraat naast het Kohnstammhuis startte HvA-docent
Rinke van Couwelaar onlangs een stadsboerderij: de Boerhaave Boerderij.
Er lopen nog geen kippen rond, maar studenten, medewerkers en
buurtbewoners hebben wel hun eigen bak waarin groente, fruit en kruiden
geteeld kunnen worden. tekst Jim Jansen / foto Bas Uterwijk

AArDBEiEn ‘Van huis uit ben ik geen boer, maar
docent bij de minor ondernemerschap,’ zegt initiatiefnemer Rinke van Couwelaar. ‘Vroeger plukte ik
aardbeien in mijn moeders moestuin. Nu kweek ik
mijn eigen kruiden en aardbeien in de Boerhaave
Boerderij, vlakbij de drukste straat van Amsterdam.’

GroEnTE En frUiT ‘Sperziebonen, sla, tomaten, snijbiet, rozemarijn… Momenteel staat er van alles in bloei,’ aldus Van Couwelaar. ‘Een buurtbewoner heeft in een bak alle ingrediënten geplant
waarmee hij erwtensoep kan maken. Zelf ga ik vandaag mijn eerste
aardbeien proeven; een persoonlijk hoogtepunt.’
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PArkEErPLAATs Waar Rinke van Couwelaar nu met
zijn kruiwagen rondloopt, stonden tot twee jaar terug
de auto’s in rijen van tien geparkeerd. Waarom dit stukje
grond eigenlijk boerderij is geworden? ‘Omdat het kan!
Tot voor kort kwamen de hoveniers slechts een paar keer
per jaar langs; ik wilde er veel meer uit halen. En ook niet
onbelangrijk, tuinieren is leuk en brengt mensen samen.’

AmsTELCAmPUs De stadsboerderij is onderdeel van de
Amstelcampus, die het adagium
‘van en voor de buurt’ hanteert.
Net als bij de sportvoorzieningen,
bibliotheken en Micaffès zijn de
buurtbewoners van harte welkom
bij boer Rinke. Iedereen die meedoet, krijgt een of meer bakken in
beheer en daarmee ligt de continuiteit en beheer niet bij één persoon.
En dat is volgens Van Couwelaar
een garantie voor succes.

kiPPEn Als het aan Van Couwelaar ligt, wordt
er ook een kippenren geplaatst. ‘Maar dat idee
moet nog uitkristalliseren. Als er hier kippen gaan
rondlopen, dan moeten alle boeren – een stuk of
dertig in getal – verantwoordelijk worden voor de
verzorging van die beesten.’
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opinie

Asociaal leenstelsel
mag er nooit komen
Het verdwijnen van de basisbeurs is een ramp die student
en onderwijsinstelling samen moeten bestrijden, vindt Peter
Saalbrink. illustratie Marc Kolle

T

ijdens de Europese verkiezingen
stemden we als Amsterdamse
studenten massaal op zelfverklaarde
onderwijspartij D66, maar nog geen
week later lieten zij de student in de steek en
werd er een akkoord gesloten dat het hoger onderwijs in Nederland een flinke klap verkoopt.
Het akkoord van PvdA, VVD, D66 en GroenLinks over het verdwijnen van de basisbeurs
krijgt koosnaampjes als ‘sociaal leenstelsel’ en
‘studievoorschot’. Maar ‘schuldenstelsel’ is meer
op zijn plaats. Want de aankomende generatie studenten wordt een schuldengeneratie.
Een gemiddelde student zal zich voor 30.000
euro of meer in de schulden steken. Je doet er
vervolgens 35 jaar over om dat bedrag terug te
betalen. En daar komt nog een rente van 2,5 à
2,75 procent bovenop. Studenten die geen goedbetaalde baan vinden, zijn dus tot hun pensioen
bezig met het afbetalen van hun studieschuld.
Dit zet een verkeerde beweging in gang. Het
wordt aantrekkelijker om studies te gaan doen
waarbij je meer kans hebt op een baan die goed
betaalt. Studies en beroepen waarmee je langer
vast blijft zitten aan je schuld, zullen minder
studenten trekken. Neem het onderwijs: dat
komt door een krimpende aanwas van studenten in een vicieuze cirkel terecht, in plaats van
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dat het de beloofde impuls krijgt. Daarnaast
heeft het opbouwen van een schuld al voordat
je je op de banen- en huizenmarkt begeeft verregaande gevolgen. Het krijgen van een goede
hypotheek wordt vele malen lastiger als je al een
schuld hebt.

Dijkgraaf

Dubbel b
Verdedigers van het leenstelsel weten slechts
enkele voordelen te noemen. De OV-chipkaart
voor studenten blijft behouden – wat een
vooruitgang! Het wordt gepresenteerd alsof
wij studenten blij mogen zijn dat we niet nog
harder geraakt worden. Dat er überhaupt sprake
zou zijn van afschaffing van het gratis reisrecht
voor studenten die verkiezen om niet voor een
gemiddelde huur van 500 euro een Amsterdamse kamer te betrekken, is natuurlijk belachelijk.
Positief is dat mbo’ers onder de 18 jaar nu ook
recht hebben op gratis reizen. De partijen die
hier écht van profiteren zijn echter de grote
vervoersbedrijven, die hiermee waarschijnlijk
jaarlijks een extra inkomen van ten minste 700
miljoen euro binnenhalen. Dat is een stuk meer
dan de 200 miljoen euro die in de onderwijsinstellingen zelf wordt geïnvesteerd. Lekker bezig.
Daarnaast wordt de aanvullende beurs met iets

Wat doen de UvA en de
HvA om op te komen
voor hun studenten?
meer dan honderd euro verhoogd. Maar dit verlaagt de drempel om te gaan studeren niet, want
de basisbeurs verdwijnt nog steeds. Studenten
die minder te besteden hebben, moeten alsnog
meer uit eigen zak betalen. Toch niet zo sociaal,
dat leenstelsel.
Een ander argument vóór dit plan zou zijn dat
hoger onderwijs toegankelijker wordt voor
jongeren uit alle economische klassen, omdat er
bijvoorbeeld geïnvesteerd wordt in makkelijker
schakelen van mbo naar hbo. Maar ook deze
studenten moeten hun gehele studie zelf betalen. Verwacht wordt dat hierdoor 10 procent

minder jongeren besluit te gaan studeren. Toch
vindt minister Jet Bussemaker het vreemd dat er
‘leenangst’ heerst onder studenten en blijft ze er
vooral op hameren dat studeren een investering
in jezelf is.
En wat doen de UvA en de HvA om op te komen voor hun studenten? Door het leenstelsel
zullen minder jongeren gaan studeren en gaat
talent verloren, en dat zal zijn impact hebben op
de hoger-onderwijsinstellingen. In plaats van te
investeren in de toekomstige generatie studenten, lijken universiteiten er echter steeds meer
op uit om vooral veel geld binnen te slepen.
Vorige week verstuurde de UvA een mailing
over het Amsterdams Universiteitsfonds, waarin
gevraagd werd bij te dragen aan het fonds. Op
het moment dat wordt besloten dat studenten
er duizenden euro’s op achteruitgaan, wordt aan
diezelfde student dus gevraagd of ze nog wat
kunnen missen.
Hoe sterk zou het geweest zijn als de UvA
toekomstige studenten in bescherming had
genomen en zich had uitgesproken tegen het
leenstelsel? Dát zou een welkom bericht in
mijn inbox geweest zijn. Louise Gunning heeft,
als bestuurder bij de VSNU, gepleit voor extra
investeringen in het onderwijs, en dat is aardig
gelukt. Maar nu steken de universiteiten het
geld vooral in eigen zak. Hierbij een oproep aan
Gunning om ook te bepleiten dat studenten niet
de dupe worden, in de hoop dat met de gezamenlijke inzet van studenten en onderwijsinstellingen het leenstelsel er nooit gaat komen. yyy
Peter Saalbrink is student Brain & Cognitive
Sciences

Een groep kinderen zit klaar voor mijn lezing. Een
jongetje van acht heeft er bijzonder veel zin in. Hij
zit met zijn arm omhoog te wippen op zijn stoel.
Vandaag is de dag dat hij al zijn vragen kwijt kan.
Ik begin mijn lezing met het aantal moleculen dat
in een glas water zit. Om er in te komen, doen we
eerst een oefening. Ik zet een pak hagelslag op tafel:
een kostbaar geschenk, onlangs ingevlogen uit
Nederland. Kan iemand schatten hoeveel korrels
erin zitten?
Het jongetje barst los: ‘Honderdduizend, nee ietsje
minder, zeg: vijftigduizend.’
Ja, dat is het goede aantal. En zo gaat het door. Op
alle vragen weet hij het antwoord. Hoe groot is een
atoom? Hoeveel quarks zijn er? Waar is het higgsdeeltje ontdekt?
Ik doe manhaftig pogingen de andere kinderen aan
de beurt te laten komen, maar het valt niet mee
het enthousiasme van onze bolleboos te stoppen.
Aan het einde van de lezing rent hij stuiterend het
podium op. Ik heb echter het gevoel dat ik hem
helemaal niets nieuws heb kunnen vertellen.
De volgende dag zie ik zijn vader. Hoe vond zijn
zoon mijn kinderlezing? O, geweldig. Mooi hoor, al
die elementaire deeltjes. Maar er waren twee zaken
waar hij thuis niet niet over uitgepraat raakte.
Ten eerste, dat je hagelslag in zo’n groot pak kan
krijgen. In de Verenigde Staten zie je in de winkel
alleen hele kleine pakjes om taart te versieren.
Maar nog fascinerender was het feit dat ik mijn
voornaam met twee b’s schreef. Dat had hij nog
nooit gezien.
Dank je wel, zeg ik, dat je me eraan herinnert hoe
het is om acht te zijn. Geen quarks of Higgs, maar
een pak hagelslag en Robbert met twee b’s. Dat is
pas echt nieuws. yyy Robbert Dijkgraaf
Dit is de laatste column van Robbert Dijkgraaf
in Folia Magazine
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Docenten in
de schoolbanken
In het Centrum voor Nascholing leren docenten aan elkaar en van elkaar,
om hun didactische bekwaamheid te vergroten. tekst Yannick Fritschy / foto Fred van Diem

H

et lijkt op het eind van een
normale collegereeks. Een viertal
staat voor de klas om iets te presenteren, docenten zitten klaar
om hen te beoordelen. In dit geval zijn er echter
niet één of twee, maar een dozijn leraren met
een beoordelingsformulier. En ook de mensen
die een presentatie houden zijn docent van
beroep. We zijn namelijk te gast bij het Centrum
voor Nascholing (CNA), tijdens de afsluitende
bijeenkomst van de cursus ‘Didactiek voor hbodocenten,’ waarbij leraren lesgeven aan andere
leraren en tegelijkertijd leren om zelf beter les
te geven. De film Inception is niets bij deze dag
vol metadidactiek.
Elke hbo-docent moet een cursus volgen om de
Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) te halen. Dat
is een bewijs van didactische bekwaamheid die
aan de meeste hogescholen nodig is voor een
vaste aanstelling. Bij het CNA omvat die cursus
tien bijeenkomsten in een vergaderzaal in hotel
Casa 400. Ook krijgen de docenten wekelijks
huiswerk mee voor in hun portfolio. Ze moeten
bijvoorbeeld zichzelf filmen tijdens hun eigen
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colleges en colleges van andere docenten beoordelen. ‘De bijeenkomsten zijn vooral ondersteunend van aard,’ zegt Marieke Parijs, die samen
met Marjolein Cremer de cursus geeft. ‘De docenten moeten daarnaast vooral zichzelf en hun
eigen onderwijs evalueren, iets wat je normaal
niet zo veel doet als je voor de klas staat.’
ToPs En TiPs
Vanaf het begin is duidelijk dat de docenten
elkaar inmiddels goed hebben leren kennen. Er

‘Ervaring staat niet altijd
garant voor kwaliteit’
wordt regelmatig gelachen, maar ook laait de
discussie af en toe stevig op. De vier ‘docerende’
docenten proberen de anderen te overtuigen
van de waarde van sociale media in het hoger
onderwijs, wat niet bij iedereen lukt. De notoire
dwarsligger van de groep spreekt zelfs van een
‘verkooppraatje’. Het is kenmerkend voor de

cursus, waarbij de nadruk ligt op het geven van
feedback. Zowel positief als negatief, of zoals dat
in vakjargon heet: de tops en de tips. ‘Je leert bij
deze cursus het meeste van elkaar,’ zegt Tommy
Roelofs, marketingdocent aan de HvA. ‘Ik ben
een ervaren docent, maar door met anderen
ervaringen uit te wisselen ben ik toch meer gaan
nadenken over nieuwe mogelijkheden.’
Niet elke docent is echter even gelukkig met
de cursus. ‘Ik vind dat ze ons veel te vaak laten
opdraven en dat de bijeenkomsten onnodig lang
duren,’ zegt advocaat Tess Hoekx-Audiffred, die
als zzp’er onder meer lesgeeft aan de HvA. Parijs
beaamt dat het voor ervaren docenten inderdaad soms even slikken is, maar volgens haar
zijn de meeste cursisten zeer te spreken over de
training. Dat bevestigt Lieve Braam-Beijsens,
docent aan de Hogeschool van Utrecht: ‘Ik pas
veel dingen die ik op de cursus heb geleerd toe
in mijn lessen.’
BEWUsTWorDinG
Bij de tweede groep blijkt waarom de presentaties ‘workshops’ genoemd worden. Het nieuwe

De cursus ‘Didactiek voor hbo-docenten’, met aan het woord trainer Marjolein Cremer

viertal zet de rest aan het werk door ze in
groepjes een minipresentatie te laten voorbereiden over de controverse rond homeopathie. Een
oefening in kritisch denken waar de toehoorders
niet direct het nut van inzien. Gaandeweg krijgt
iedereen echter door dat er een dubbele laag in
de opdracht zit. De docenten moeten niet alleen
kritisch denken over de voors en tegens van
homeopathie, maar ook over de opdracht zelf:
is die wel geschikt voor studenten? ‘Het is heel
belangrijk dat docenten zich bewust worden van
hun eigen lesmethodes,’ licht Cremer toe. ‘Dat is
bij deze workshop goed gelukt.’
ConTACT mAkEn mET sTUDEnTEn
Het CNA geeft een vergelijkbare cursus aan docenten van de UvA, alleen heeft die een minder
verplicht karakter. Docenten mogen in samenspraak met de faculteit ook kiezen voor een individueel traject. ‘Juist die flexibiliteit is belangrijk,’
zegt trainer Stef Spoelder. ‘Sommige docenten
zijn al zo ver in hun ontwikkeling dat het volgen
van een zesdaagse cursus te veel van het goede is.’
Die docenten kunnen dan losse BKO-modules

volgen of individuele gesprekken met een CNAtrainer voeren en verder zelfstandig hun portfolio samenstellen, waarna ze door twee assessoren
in een interview worden getoetst.
Voor ervaren UvA-docenten geldt weer een
andere regeling. Die vallen binnen het traject
voor de zittende staf waarbij de faculteiten zelf
toetsen of de docent de BKO verdient. Het
CNA neemt dan als onafhankelijke beoordelaar
zitting in de facultaire toetsingscommissies.
Spoelder: ‘Uit de vele dossiers die we hebben
beoordeeld, blijkt dat ervaring lang niet altijd
garant staat voor kwaliteit. Ervaren docenten
hebben soms een beperkte visie op onderwijs.
In colleges praten ze over de hoofden heen in
plaats van contact te maken met studenten, wat
juist een van de pijlers is van het onderwijsmodel dat we in de BKO-cursus centraal stellen.’
DoEnErs En DEnkErs
Een andere pijler is het activeren van studenten, een element dat in zowel de hbo- als
de UvA-cursus veelvuldig terugkomt. ‘Als je
mensen aan het denken wilt zetten, is een

interactieve lesvorm vaak effectiever,’ zegt
Spoelder. Ondanks dergelijke gelijkenissen zijn
er volgens Spoelder echter ook belangrijke verschillen tussen de cursussen. ‘Die hebben voor
een deel te maken met verschillen in leerstijl
tussen hbo- en wo-studenten. De verhouding
doeners-denkers ligt in de sectoren wezenlijk
anders. Docenten dienen daar in hun opdrachtontwerp rekening mee te houden en
daar begeleiden wij ze bij.’
Wat wel weer in beide cursussen terugkomt
is het principe van blended learning, waarbij
verschillende lesvormen samenkomen. Spoelder:
‘Studenten bereiden zich individueel voor op de
werkgroep, bijvoorbeeld door het bekijken van
een webcollege en het maken van opdrachten.
Binnen de werkgroep is dan vooral het interactieve aspect belangrijk.’ In de cursussen van
het CNA krijgen de docenten zelf ook weer te
maken met blended learning. Docenten halen
hun bevoegdheid door zelf in de schoolbanken
plaats te nemen en te ondergaan wat hun eigen
studenten ook ondergaan. Je leert immers nergens zoveel als voor én in de klas. yyy
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objectief
fiETsEn voor vroUWEn
Nu fietsen ze een oefenrondje over de Amsterdamse Wallen, maar vanaf september rijden
UvA-studenten Carlijn Bettink (24, medische
antropologie, links), Sophie van Hoof (24,
fiscaal recht, midden) en Lidewij Ponjee (23,
neerlandistiek, rechts) in ruim een jaar van
Indonesië naar huis. Met als doel geld en aandacht genereren voor vrouwenrechten.
Als achtjarige meiden belandden ze in
hetzelfde hockeyteam in hun geboortedorp
Oudenbosch in Brabant; zo’n zestien jaar
en vele gezamenlijke reizen later vertrekken
ze nu naar Jakarta, om daarvandaan in een
dag of vierhonderd terug naar Amsterdam
te fietsen. 14.000 kilometer, met een vierde
vriendin op twee tandems, via onder meer
Myanmar, Nepal, China, Kirgizië, Oezbekistan en Iran. Onderweg bezoeken ze
projecten van Plan Nederland en gaan ze in
gesprek met inspirerende vrouwen. Via hun
blog en de sponsors houden ze het thuisfront
daarvan op de hoogte, in de hoop meer
bewustzijn en daarmee donatiebereidheid in
Nederland te creëren. Ponjee: ‘Wij hebben als
jonge vrouwen veel kansen gekregen om ons
te ontplooien, via school, studie en in besturen en redacties. Dat lijkt vanzelfsprekend,
maar dat is het voor vrouwen elders ter wereld niet. Met onze actie willen we enerzijds
vrouwenrechten onder de aandacht brengen,
maar we hopen leeftijdsgenoten thuis ook
te inspireren om zich in te zetten voor een
betere wereld en niet alleen met hun eigen cv
en carrière bezig te zijn.’
Op 2 september vliegen de fietsers naar
Jakarta. Voor die tijd moet nog het een en ander gebeuren. De scripties moeten af, de tandems, outfits, satelliettelefoon en kampeerspullen moeten bij bedrijven losgepeuterd
en er moet sponsorgeld binnengehaald voor
hun stichting, R4RW. Trainen doen de dames
niet. Ponjee: ‘Dat gebeurt onderweg wel.’ En
zich zenuwachtig maken voor hoge bergen,
onbegaanbare paden, niet-Engelssprekende
bevolking, passerende vrachtwagens of enge
beesten ook niet. ‘Er gaan vast dingen mis,
maar we zijn een sterk team en verzinnen
dan wel weer een oplossing. Volgens mij gaan
we gewoon een supermooie tijd tegemoet.’ yyy
tekst Marieke Buijs / foto Bram Belloni
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Didactische tips
Bĳ de UvA en de HvA volgen vele docenten die nog geen BKO hebben een didactische
cursus. Maar ook na die eerste fase is het belangrĳk om aan je docentcompetenties
te blĳven werken en af en toe terug te blikken op de basis. Karen van Oyen en Stef
Spoelder, beiden opleiders in het team Hoger Onderwĳs van het Centrum voor Nascholing, zetten daarom zeven praktische tips voor je op een rĳ aan de hand van het
Model ‘Didactische Analyse’ van Van Gelder. tekst Karen van Oyen & Stef Spoelder / foto Melanie Nab

voor docenten
Tip 1: Doelstellingen

Tip 5: Leermiddelen

Tip 7: Evaluatie

Maak tijdens het college gebruik van signaalzinnen om het doel van het college duidelijk
te maken. Voorbeelden hiervan zijn ‘dit is
wat je zou moeten onthouden’ of ‘dit is waar
dit college om draait’. Probeer ook de kern
van je verhaal terug te brengen tot één beknopte zin die studenten makkelijk kunnen
onthouden. Herhaal deze ‘gouden zin’ enkele
malen tijdens het college.

Mensen kunnen niet goed lezen en luisteren tegelijk. Hanteer daarom de ‘6x6-regel’:
maximaal 6 bullet points en maximaal
6 woorden per bullet point per slide. Als je
naar een slide wilt springen die verder weg
ligt, ga dan niet door je slides zappen maar
toets het slidenummer in op je toetsenbord,
gevolgd door enter. Niemand zal dan zien dat
je van het geplande pad afwijkt.

Maak gebruik van korte CAT’s (Classroom
Assessment Techniques) om te meten wat
studenten van een college vonden of wat
zij ervan hebben opgestoken. Laat studenten bijvoorbeeld aan het einde van een
college in 1 minuut de kern van het college
samenvatten op een post-it. Neem de postit’s in en kom er tijdens het volgend college
op terug.

Tip 4: Werkvormen

Tip 6: Toetsing

Creëer bij groepsopdrachten onderlinge
afhankelijkheid om meeliftgedrag tegen
te gaan. Laat studenten rollen verdelen
en spreek af dat je pas feedback geeft op
opdrachten als iedere student in het
groepje zijn of haar aandeel aantoonbaar
heeft geleverd.

Laat studenten zelf tentamenvragen bedenken
over de stof. Becommentarieer de kwaliteit en
zeg toe de beste uitwerking soortgelijk over
te nemen in de definitieve toets. Onder studenten vergroot dit de grip op het leerproces
en het werkt voor hen motiverend om zelf
invloed op de toetsing te kunnen uitoefenen.

Behoefte aan verdere
ontwikkeling?

Tip 2: Beginsituatie
Begin met een prikkelende binnenkomer
door te starten met de woorden ‘Wie heeft er
wel eens…’. Op die manier weet je je onmiddellijk verzekerd van aandacht en weet je hoe
studenten zich verhouden tot het thema.

Tip 3: Leerinhoud
Stel verdiepingsvragen bij de te bestuderen
stof en vraag de student om ten minste één
voorbeeld te geven van relevantie voor de
beroeps- of onderzoekspraktijk. Geef per
opdracht ook een tijdsindicatie zodat studenten weten hoe uitgebreid ze op de stof
moeten ingaan.

Neem contact op met Stef Spoelder
sspoelder@cna.uva.nl of Karen van
Oyen kvanoyen@cna.uva.nl of bezoek
www.centrumvoornascholing.nl/ho

Het is niet goed of het deugt niet
Teleurstellend was de opkomst tijdens de Asva Ergernissendag aan de HvA absoluut. Op
één hand waren de aanwezige studenten te tellen. Hebben studenten aan de HvA de moed
inmiddels opgegeven? Of is het wel erg makkelijk klagen over alles dat wel eens niet goed gaat?
En waarom slaagt de HvA er zo slecht in de chaos aan te pakken? tekst Clara van de Wiel / illustraties Marc Kolle

O

ntzettend teleurgesteld, vertelde
collegevoorzitter Louise Gunning te zijn. Zo veel energie was
er afgelopen jaar gestoken in de
aanpak van ergernissen op de HvA. Zo enthousiast waren de studenten aangespoord hun kritiek
te laten horen, mee te denken over oplossingen
– en vooral om de jaarlijkse Nationale Studenten
Enquête (NSE) in te vullen. De resultaten van die
enquête vielen echter behoorlijk tegen, liet Gunning tijdens de zogeheten Ergernissendag van studentenvakbond Asva onlangs weten. In plaats van
een gehoopte verbeterde tevredenheid scoorde
de hogeschool op verschillende punten nog lager
dan vorig jaar.
BEDroEvEnD LAAG
Eerlijk is eerlijk: eigenlijk doet de HvA het jaarlijks niet eens zo slecht in de NSE. In de categorieën ‘algemene vaardigheden,’ ‘voorbereiding
beroepsloopbaan’ en ‘docenten’ doet de hogeschool het heel behoorlijk. Maar waarop
ze consequent bedroevend laag scoort is de
organisatorische netheid, zoals voormalig HvA-rector Jet Bussemaker het ooit
noemde. Te weinig stopcontacten. Te late
tentamencijfers. Te veel tussenuren. Bij het
opstellen van haar befaamde tienpuntenplan voor de verbetering van de HvA nam
Bussemaker zich nadrukkelijk voor al die ergernissen aan te pakken. Dat was in 2011. Drie
jaar later liegen de resultaten van de NSE er weer
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niet om. Een daling van 0,03 en met dieptepunten
van een 2,67 op de schaal van 5 voor werkplekken
en een 2,88 voor roostering.
Vooral dat laatste lijkt een steeds groter probleem te worden, vertelt student Business IT &

‘De gebrekkige
communicatie drijft
studenten tot waanzin’
Management Marco Kloek. ‘Ik zie ontzettend
vaak ruimtes leegstaan, terwijl er ondertussen geen ruimtes geboekt kunnen worden
om bijvoorbeeld rustig te studeren.’ Volgens

voorzitter van het studentenoverleg tussen de
CMR en HvA Menno Oldenhof is het vooral de
gebrekkige communicatie tussen verschillende
bureaus die studenten soms tot waanzin drijft.
‘Ze werken allemaal apart en kennen elkaar vaak
niet eens. Als je een probleem met de cijferadministratie hebt, vertellen ze je bij het onderwijsbureau dat je eerst naar je docent moet. Die blijkt
het dan al doorgegeven te hebben, waardoor je
weer terug kan. Om vervolgens wéér verder te
worden gestuurd, omdat ze niks binnen hebben
gekregen. Hetzelfde geldt als je zelf iets wilt organiseren of als je iets op de site wilt laten plaatsen.
Wie is verantwoordelijk voor wat? Voor elke stap
moet je weer iemand anders hebben.’
rUimTEs En roosTErs
Kloek denkt dat de grootte van de hogeschool
een belangrijke factor is. Maar dat is volgens
hem geen excuus. ‘Natuurlijk is het plannen van
ruimtes en roosters bij zo’n grote organisatie lastig te organiseren. Maar er bestaan
tegenwoordig gewoon geavanceerde
IT-systemen, die ze bijvoorbeeld bij KLM
gebruiken. Dat kost alleen geld, en ik weet
niet of de HvA dat er voor over heeft.’
In een reactie laat de HvA evenals vorig jaar
weten zich de resultaten aan te trekken. Een
woordvoerder: ‘Dat studenten minder tevreden zijn over organisatorische zaken nemen we
heel serieus. De kritische signalen uit de NSE
bevestigen de zaken waar we echt beter in moe-

ten worden.’ Ook wijst de
hogeschool op ‘de belangrijke stap’ die afgelopen
jaar reeds is gezet wat
betreft informatievoorziening, met het nieuwe
system van een Digitale
Leer en Werkomgeving
(DLWO). John Vermeulen,
student sociaal juridische
dienstverlening en lid van de
medezeggenschapsraad, is daar
niet al te enthousiast over. ‘Ik zie
wel positieve veranderingen, maar
sommige dingen zijn juist nog onoverzichtelijker nu. Sinds kort moet je op de
hoofdpagina van DLWO bijvoorbeeld weer veel
meer klikken om bij je eigen opleiding te komen.
Het is een doolhof geworden.’ Ook de aanpak van
het roosterprobleem beziet Vermeulen sceptisch.
‘Om dat onder de aandacht te brengen hebben
ze een ludiek filmpje gemaakt. Ik begrijp niet
helemaal wat ze daarmee willen. Studenten weten
donders goed dat het een groot probleem is. Die
willen dat het wordt opgelost.’
BinDinG mET sTUDEnTEn
Toch benadrukken alle drie de studenten dat
de HvA ook niet voor een makkelijke taak staat
bij het oplossen van de problemen. Vermeulen:
‘Er lopen zo veel verschillende mensen rond, uit
verschillende culturen en met eigen voorkeuren. Dat maakt het ingewikkeld om het iedereen naar de zin te maken.’ Ook denken allen dat
HvA-studenten wellicht ook wel erg makkelijk
klagen en weinig constructief meedenken over
oplossingen. Dat verklaart wellicht voor een
deel waarom de NSE-resultaten op de toch ook
niet bepaald kleine UvA inmiddels juist in de
lift zitten. Oldenhof: ‘Studenten op de HvA zijn
veel minder bekend met de structuur van hun
instelling. Ze wonen nog thuis of ze lopen een
groot deel van het jaar stage. Onderwijs heeft
voor hen een andere rol dan voor studenten op

de universiteit. Ze weten vaak gewoon niet zo
goed hoe het werkt. ’ Dat beaamt ook Vermeulen: ‘Een groot probleem op de HvA is dat de
binding met studenten ontbreekt. Als je je zo

‘Als je je zo weinig
verbonden voelt met
je hogeschool, is het
makkelijk klagen’
weinig verbonden voelt met je hogeschool, is
het makkelijk klagen en stem je tijdens zo’n enquête automatisch negatief.’ Die binding verbeteren, daarmee zou de hogeschool volgens hem
al een belangrijke stap kunnen zetten. ‘Zorg
voor betere faciliteiten voor studieverenigingen,
en stimuleer dat studenten daarbij betrokken
worden. Dan blijven ze vanzelf langer op school
plakken, gaan ze daar hun verhaal doen en
wordt duidelijker waar ongenoegen zit.’
sLim sLUiTEnD sLAnk
De HvA belooft in haar persbericht ondertus-

sen verbetering. ‘Al deze
onderwerpen hebben we
het afgelopen jaar opgenomen in een krachtig
verbeterprogramma:
Slim Sluitend Slank. Dat
programma zal vanaf het
komende studiejaar resultaten opleveren. We hebben
er dan ook vertrouwen in dat
onze studenten deze zaken de
komende jaren positiever zullen
beoordelen.’ Studenten zijn vooralsnog sceptisch. Oldenhof: ‘Dat verbeterprogramma klinkt prachtig, maar
ik vraag me af of het wat oplevert. En in de
huidige huisvestingsplannen gaan er nog meer
verschillende domeinen in één gebouw zitten. Of
gaan domeinen juist verdeeld over verschillende
locaties zitten. Dat maakt het allemaal nog complexer. En straks moeten er nog meer studenten in
nog minder onderwijsruimtes passen. Ik vraag me
echt af hoe ze dat willen gaan doen.’ Vermeulen
gelooft wel dat de HvA veel moeite doet. ‘Ik heb
echt het gevoel dat ze hard bezig zijn dingen aan
te pakken. Voor mij zal dat alleen te laat komen: ik
ben bijna klaar.’ yyy

nationale studenten Enquête
Er wordt jaarlijks met angst en beven naar
uitgekeken: de Nationale Studenten Enquête
(NSE). Dit jaar vulde op de HvA 34 procent
van de studenten de enquête in. Scores
worden toegekend op een schaal van één
tot vijf. Op vrijwel alle onderdelen scoort
de hogeschool lager dan vorig jaar, wat
neerkomt op een algemene daling van 0,03
punt. Relatief positief zijn studenten over de
inhoud van de opleiding, die geven ze een
3,7. Ook het oordeel over de docenten is
met een 3,47 positief. Des te negatiever zijn
de studenten over de studiefaciliteiten, met
uitschieters naar beneden van een 2,67 voor
werkplekken en een 2,88 voor roosters.

FoliaMagazine

25

foto Mats van Soolingen

op de tong

Moeders

Rozengracht 251 (Centrum)

B

ij Moeders voelt het alsof je thuis
bent. Misschien komt het door de
honderden foto’s van moeders die
je vanuit fotolijstjes aanstaren vanaf
de muur, of de bonte verzameling serviesgoed
waarop het eten geserveerd wordt. Restaurant
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Moeders weet een gemoedelijke sfeer te creëren.
De kleine ruimte is bont, krap en luidruchtig; we
moeten hard praten om boven het geroezemoes
van de andere gasten uit te komen. Het zit bomvol, met voornamelijk toeristen. Ook ik heb een
buitenlandse vriend meegenomen die graag een

keer ‘typical Dutch’ wilde eten.
Moeders’ kaart staat vol met Hollandse gerechten als hutspot, hachee en hangop. Beiden gezegend met een moeder met uitstekende kookkunsten, hebben we hoge verwachtingen. We
bestellen de Mamma’s Happa’s (€ 9) als voorgerecht, een verzameling ‘ouderwetse en nieuwerwetse gerechtjes’. Deze bevat onder andere
een heerlijke oester in kerriesaus, een stukje
gerookte zalm en balkenbrij. Mijn moeder zou
het ‘liflafjes’ noemen – maar wel lekkere. Als
hoofdgerecht bestellen we een preistamppot uit
de oven (€ 15) en een vegetarische pompoenquiche (€ 17). Mijn buitenlandse tafelgenoot
is erg enthousiast over zijn stamppot, die vol
van smaak is door de gesmolten boerenkaas en
feta. Mijn quiche is wat droog en de beloofde
gorgonzola is niet te vinden. Ons gedeelde Hollands Glorie-toetje (€ 6,50), een proeverij van
Hollandse toetjes, maakt veel goed. Ik ben zelfs
een beetje trots op onze Hollandse keuken als
mijn tafelgenoot enthousiast zijn poffertjes met
stroopwafelijs naar binnen schuift. We gaan weg
met volle magen en ik ben blij dat ik eindelijk
een goed Hollands restaurant weet dat ik aan
kan raden aan toeristen. yyy Lisa Baart
Folia Magazine ontvangt graag je restaurantrecensie
en vergoedt bij plaatsing tot € 50,-. Maximaal 270
woorden, kaders zijn welkom, maar niet verplicht.
Mail je recensie (met prijzen) naar redactie@folia.nl en
de originele bon naar Folia, Stephanie Gude, Prins
Hendrikkade 189b, 1011 TD Amsterdam.

moEDErLiEfDE

HAnGoP

HUTsPoT

Bij Moeders zijn ze
uiteraard fan van moeders. Neem je je jarige
(schoon)moeder of oma
mee – of een kersverse
moeder! – dan wordt
zij door Moeders extra in de watten gelegd.
Als je voor een (al dan niet ingelijste) foto van
de moeder in kwestie zorgt, mag zij aan de
inmiddels wereldberoemde wand bij Moeders
prijken. En na negentien jaar moederliefde,
heeft Moeders nu ook aandacht voor vaders:
op Vaderdag zijn zij ook een keer het stralende
middelpunt en is er voor hen een verrassing.

Hangop is een toetje dat
Hollandse moeders vroeger maakten wanneer
melk zuur was geworden. Moeder nam een
vochtige theedoek en
spande die over een schaal, bijvoorbeeld met
wasknijpers. De zure melk liet zij hierin een
nacht uitlekken. Wat overblijft is een ingedikt
melkproduct met een kwarkachtige structuur.
Wie geen zure melk heeft, maar wel hangop
wil maken, gebruikt karnemelk of yoghurt. En
wie haast heeft, kan hangop tegenwoordig ook
prefab in de supermarkt kopen.

Hutspot wordt gemaakt
door aardappelen, wortels (meestal winterpeen)
en uien samen helemaal
gaar te koken en daarna
te stampen tot een
stamppot. In Brabant wordt het gerecht ook
wel peestamp genoemd.
Hutspot bestond in de lage landen al voordat
de aardappel naar Europa kwam. En mogelijk
ook voordat de wortel, die afkomstig is uit
Iran, hier gangbaar werd. De hutspot die in
1574 bij het Leidens Ontzet werd gegeten, had
pastinaak als basis.
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Journalist Simon Kuper beschrijft Amsterdam in de Financial Times als ‘een stil binnenwater,
bewoond door een steeds machtelozere sociale elite.’

Als je het wilt maken moet je weg uit Amsterdam, op het
wereldtoneel speelt de stad niet langer een rol van betekenis.

stan Bentvelsen
Hoogleraar hoge energiefysica

Cees vervoorn
Lector topsport en onderwijs

‘Deze stelling is nogal blasé, een ouderwetse
manier van kijken naar locatie. Door de globalisering is locatie juist minder van belang.
Steden zijn onderling verbonden door megasnel
internet. Het maakt niet uit waar op aarde je
inplugt; je creativiteit en inventiviteit zijn veel
belangrijker. Ook de wetenschap is een globale
activiteit geworden. Cern bijvoorbeeld verstuurt de data van de deeltjesversneller zowat
instantaan over de wereld voor analyse. Je kunt
zeggen dat het higgsdeeltje op deze manier op
verschillende plekken tegelijkertijd is ontdekt.
Met Skype-verbindingen communiceren wetenschappers over resultaten vanuit zo ongeveer
elke tijdzone. Ergens bij elkaar komen voor
intens overleg bij workshops en conferenties
is wel degelijk belangrijk, maar of dat nu in
Hindeloopen of in Rome is, doet er niet zo toe.
Al is degelijk openbaar vervoer wel handig.
De ambitious urban voor wie Amsterdam te
min is, vind ik pathetisch. Die moet maar een
ander excuus formuleren als het even niet wil
lukken in het leven. En vooral genieten van de
stad zoals hij is.’

‘Eens. Als je, zoals ik, veel in het buitenland
komt, valt je op wat voor dorp Amsterdam is
qua politiek en uitstraling. Dat is niet erg, dat
maakt het een fijne en vertrouwde plek om te
leven. Maar in steden als Rio, Berlijn, Barcelona,
Melbourne of New York wordt grootser gedacht.
Een kennis van mij heeft een dansgezelschap. In
Amsterdam was ze altijd aan het sappelen met
subsidieaanvragen, vinden van oefenruimtes en
andere rompslomp. Nu zit ze in Melbourne, waar
ze je wel een podium durven te bieden als ze talent herkennen. Dus kan ze zich volledig op haar
dans richten en nu treedt ze overal ter wereld op.
Amsterdam moet een opleidingsstad zijn. Jonge
mensen kunnen hier prima hun opleiding volgen, maar moeten daarna hun vleugels uitslaan
en zich op de echte wereldsteden oriënteren.
Dat geldt voor sporters, kunstenaars en wetenschappers. Leegloop hoeven we daarmee niet te
vrezen, dankzij het fijne leefklimaat zal de stad
een thuishaven blijven. Dus kunnen we voorlopig nog rekenen op de reuring die creatieve en
sportieve talenten en innovatieve denkers met
zich meebrengen.’

Arnoud Boot
Hoogleraar ondernemingsfinanciering en
internationale markten
‘Geheel oneens. Vanuit Amsterdam ben je in
recordtijd in elk van Kupers wereldsteden. Hoe
we ook klagen, de Amsterdamse leefomgeving
is top. En we hebben een bloeiende creatieve
industrie, met goede opleidingen. Daar moeten
we voor staan, dat is het concurrentiewapen
voor de wereld van morgen. Bij het aantrekken
van nieuwe industrieën moet je niet kieskeurig zijn, maar algemene maatregelen nemen;
bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur.
Kleine beleggings- en investeringsinstellingen
trekken hoogopgeleid personeel, investeren in
bedrijven en beschikken over een internationaal
netwerk waar andere bedrijven van profiteren.
Die instellingen zitten liever niet op de Zuidas,
maar in het centrum. Dus moet je zorgen voor
een optimale verbinding tussen Schiphol en het
centrum. Zo kan Amsterdam een hub worden
van de creatieve, financiële of consultancysector.
Overigens raad ik studenten aan vooral eerst de
weide wereld in te trekken en een netwerk op te
bouwen in New York, Shanghai of waar dan ook.
Maar vervolgens geldt dat je juist vanuit Amsterdam de wereld wilt bestrijken.’ yyy Marieke Buijs
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Folia vond
Kleine en grote nieuwtjes van buiten de muren van de Universiteit en
Hogeschool van Amsterdam. Zie ook foliaweb.nl/vond. samenstelling Henk Strikkers

BLAD HAAGsE
HoGEsCHooL vErDWijnT
Link Magazine, het tijdschrift van
de Haagse Hogeschool, is na vier
jaar opgeheven door de afdeling Communicatie & Marketing. Volgens deze afdeling is de
impact van het magazine te laag
en was Link ‘te veel tijd kwijt met
duiding’. Alhoewel dat gerucht
wel ging, is het blad volgens die
afdeling niet geschrapt vanwege
(te) kritische berichtgeving. ‘We
hechten als hogeschool veel
waarde aan ruimte voor kritische
reflectie, geluiden uit de organisatie en discussie’, klinkt het.

voETGAnGErvriEnDELijkE
WijkEn vErBETErEn
GEZonDHEiD
Uit een studie van het Institute for
Clinical Evaluative Sciences in Toronto blijkt dat wanneer wijken voetgangervriendelijk zijn, de bewoners over
het algemeen minder last hebben van
obesitas en diabetes. Bewoners van
wijken die op de tekentafel vooral
zijn bedoeld voor autoverkeer hebben juist een bovengemiddelde kans
op die twee ziekten. De beweringen
gelden overigens alleen voor mensen
die jonger zijn dan 65; de inrichting
van de wijk heeft bij ouderen geen
invloed op het ontwikkelen van de
twee ziekten.
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UnivErsiTEiTEn

DrAConisCHE BEZUiniGinGEn
in AUsTrALië
Hoewel in Nederland het leenstelsel al
massale protesten op de been brengt,
wordt in Australië pas echt draconisch
bezuinigd. De overheid aldaar wil 20
procent minder bijdragen aan de financiering van het hoger onderwijs en dat
leidt er naar alle waarschijnlijkheid toe
dat de collegegelden de hoogte in zullen schieten. Universiteitsbestuurders
rekenden al voor dat tarieven van rond
de 25.000 euro niet onmogelijk zijn en
dat de Australische studieschuldenberg
de Amerikaanse snel voorbij zou kunnen streven.

onDErZoEk

BEWEGinGssnELHEiD
ConTinEnTEn BLijkT vAriABEL
Sinds de aarde 4,5 miljard jaar geleden
ontstond is het supercontinent Pangea
langzaamaan uiteengevallen in de continenten zoals wij die nu kennen. Alhoewel
eerder werd gedacht dat dit in een gelijkmatig
tempo gebeurde, blijkt niets minder waar.
Een onderzoek van de Schotse University of
St Andrews laat zien dat de continenten de
laatste 750 miljoen jaar in een trager tempo
zijn uiteengegaan dan in de tijd daarvoor. Dit
zou volgens de onderzoekers verklaard kunnen worden door een afkoelende aardkorst.

mEnsEnsCHEDEL
GEëvoLUEErD Door
vUisTsLAGEn
Het gezicht van de mens is geëvolueerd
zodat het beter vuistslagen tegen het
hoofd kan opvangen. Dat beweren onderzoekers van de University of Utah
deze maand in Biological Reviews.
Mensen zijn de enige levende wezens
die met hun vuisten vechten. Daardoor
werd ook de verdediging daartegen
beter: met een steviger kaak bijvoorbeeld. Eerder werd ervan uitgegaan dat
de menselijke schedel vooral veranderd zou zijn door veranderingen in
het dieet.

Curvers

promoties
DonDErDAG 19/06
10.00 uur: Ben Rodenhäuser - Logica

A Matter of Trust. Dynamic Attitudes in Epistemic Logic.
(Agnietenkapel)

12.00 uur: Roy Cox – Psychologie

Memory Processing in and out of Sleep. (Agnietenkapel)

16.00 uur: Eleanor Ochodo – Geneeskunde
Strenghtening Methods of Diagnostic Accuracy Studies.
(Agnietenkapel)

vrijDAG 20/06
10.00 uur: Veroniek Spoorenberg – Geneeskunde
Improving Antibiotic Use for Complicated Urinary Tract
Infections. (Agnietenkapel)

11.00 uur: Charlotte Beurskens – Geneeskunde

Potential Therapeutic Strategies Aimed at Reducing the Intensity of Mechanical Ventilation in ARDS. (Aula)

12.00 uur: Joppe Schneiders – Geneeskunde

Hemodynamics in Intracranial Aneurysms. (Agnietenkapel)

13.00 uur: Eva Schaake – Geneeskunde

Multimodality Approach towards Individualized Non-Small
Cell Lung Cancer Treatment. (Aula)

14.00 uur: Frank IJpma – Geneeskunde

The Anatomy Lessons of the Amsterdam Guild Surgeons.
(Agnietenkapel)

DinsDAG 24/06
12.00 uur: Dian de Vries –
Communicatiewetenschap

Social Media and Online Self-Presentation: Effects on How We
See Ourselves and Our Bodies. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Luuk Wieske – Geneeskunde

Acquired Weakness. Early Diagnosis, Symptomatology and
Prognosis. (Agnietenkapel)

WoEnsDAG 25/06
10.00 uur: Christian Schretzmeyer –
Literatuurwetenschap

The Construction of the Imaginary Biography: Marcel Schwob
and the Hispanic-American Tradition. (Agnietenkapel)

11.00 uur: Sjoerdje van Heerden – Politicologie
What Did You Just Call Me? (Aula)

12.00 uur: Rubagumya Kayigamba –
Geneeskunde

Aspects of Tuberculosis and HIV Diagnosis, Care and Treatment in Rwandan Health Facilities. (Agnietenkapel)

13.00 uur: Marco Snoek – Onderwijskunde

Developing Teacher Leadership and its Impact in Schools. (Aula)

14.00 uur: Hanneke Brust – Scheikunde
Chemical Profiling of Explosives. (Agnietenkapel)

Voor uitgebreide informatie zie www.uva.nl/nieuws-agenda

hora est

Marco Snoek
Onderwijskunde

25 juni, 13.00 uur, Aula

‘Scholen moeten leiderschap
bij leraren faciliteren’
Bevinding ‘Mijn onderzoek naar leiderschap van
leraren valt uiteen in drie
delen, ieder met een eigen
bevinding. Allereerst blijkt
uit mijn onderzoek dat
leiderschapskwaliteiten van
leraren ontwikkeld moeten worden; die kwaliteiten zijn voor leraren niet vanzelfsprekend.
Maar scholen moeten dat leiderschap ook faciliteren om het te laten bloeien. In de praktijk
blijkt echter dat scholen vaak weinig veranderen aan de rol van leraren die een specifieke
master op het gebied van leiderschap volgen.
Daardoor ontstaan vaak conflicten tussen leraren die ideeën hebben om hun school vooruit
te helpen en directeuren of managers die daar
niets van moeten hebben.
Mijn derde bevinding is dat de master professioneel meesterschap, die ik mede heb opgezet,
ook bijgeschaafd kan worden. Masteropleidingen zijn vooral gericht op de ontwikkeling van
de deelnemers en niet op het veranderen van
de schoolsituatie waarin de leraren terugkeren.
Dat moet beter.’
Leuk ‘Ik vond het fijn dat mijn onderwerp
precies binnen mijn HvA-lectoraat paste en ik
zo eigenlijk voltijds met het onderwerp bezig
kon zijn. Bovendien kwam ik weer in contact
met leraren die vol passie iedere dag lesgeven,
dat was een waar genoegen.’
moeilijk ‘Voor mij gold dat het begin het
halve werk was. Mijn grootste hindernis was
het identificeren en afbakenen van het onderwerp.’ yyy Henk Strikkers

Toptepel
‘O my god!’ schreeuwde het zojuist gemaakte vriendinnetje over de Amerikaanse camping. ‘You’re not
wearing a top!’ Het meisje keek gechoqueerd naar
de vlakte waar vele bange jaren later mijn borsten
moesten komen. Ik was negen en wilde zwemmen.
Tieten? Dat waren die gezellige vleeshompen van
mijn moeder, waar ik af en toe in prikte en dan
‘tuut’ zei. Ik sprong in het bad en was blij dat ik uit
dat ontspannen Nederland kwam.
Ha! Dat dacht ik. Kindertjes mogen ook hier niet
zomaar bloot meer en 45 procent van ons vindt
borstvoeding geven in het openbaar abnormaal. Op
straat zie je zelden nog een vrouwentepel die door
een jurkje heen priemt. Komt doordat je in de winkel
alleen van die dubbele schoudervullingen bij wijze
van bh kunt vinden. Op Facebook en Instagram is de
vrouwentepel verboden, terwijl we te pas en te onpas
met die nutteloze mannenareola’s worden geconfronteerd. Wat een baan, moderator bij Facebook. Klik,
dubbel-D in mini-triangelbikini: ga zo door. Klik,
vrouw voedt baby: obsceen, weg ermee.
Er is hoop. De actie ‘#freethenipple’ kreeg met
steun van enkele celebs veel aandacht en deze week
is Facebook gezwicht voor de lactivisten: borstvoeden mag weer en de moderators moeten vanaf nu
‘de context van een beeld beoordelen’. Het helpt,
maar de kwestie tiet/tepel is daarmee nog niet
beslecht. De overspannen en dubbele Amerikaanse
blootmoraal blijft van kracht.
Waarom? Met een lichaam kun je meer dan neuken. Voeden, spelen, zwemmen, lezen. Naaktlopen
en zomaar-naakt-zijn moet nodig worden ontdaan
van zijn geitenwollensokkenimago. Daarvoor moet
er ten eerste heel veel naakt worden gelopen. Ik
hoop dat er een Amsterdamse tak van de Amerikaanse topless leesclub wordt opgericht, dat baby’s
en masse worden aangekoppeld, dat borstjes worden bevrijd van die gekke schoudervullingen. En
dat ik op den duur nooit meer dat ‘o my god!’ hoor
in mijn achterhoofd. yyy Emma Curvers
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Een kok op de karatemat
Deze week in Folia maakt kennis een portret van Lenno
Munnikes: vroeger kok, tegenwoordig opleidingsmanager
voeding en diëtetiek aan de HvA.
tekst Dirk Wolthekker / foto Danny Schwarz

O

ver Lenno Munnikes zijn de
meningen verdeeld: de een vindt
hem een echte ondernemer,
de ander juist niet. In de eerste
categorie valt zijn oud-collega en goede vriend
Stan Wouters, met wie Munnikes samenwerkte
op het Nova Collega in Haarlem. ‘Van zijn ondernemerschap hebben wij op onze school veel
profijt gehad. Omdat hij praktische kennis heeft
van zijn vakgebied – dat was bij ons horeca en
facilitaire dienstverlening – weet hij waarover
hij praat. Hij weet hoe die wereld in elkaar zit
en weet daarom ook hoe de dingen beter kunnen. Hij is gedreven en gaat echt voor zijn zaak.
Daarom vind ik hem echt een ondernemer. Niet
genoegen nemen met hoe het misschien toevallig is, maar initiatief tonen om dingen beter te
willen doen.’
Lenno Munnikes (Velsen, 1976) is opleidingsmanager voeding en diëtetiek bij het Domein
Bewegen, Sport en Voeding (DBSV) van de
HvA. Hij deed een bachelor economische en
sociale geschiedenis en een master sociologie/
Asian studies, allemaal aan de UvA. Munnikes
– getrouwd, twee kinderen – is van huis uit kok,
waarvoor hij een opleiding volgde aan het Nova
College in Haarlem; een school waaraan hij ook
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enige tijd als docent was verbonden. Via een
propedeuse aan de HvA, waar hij een jaartje de
lerarenopleiding tot geschiedenisdocent volgde,
belandde hij op de UvA. Nu is hij opleidingsmanager, maar wie denkt dat Munnikes al uitgestudeerd is heeft het mis: hij heeft de afgelopen
jaren een grote hoeveelheid cursussen, seminars
en workshops gevolgd, die allemaal te maken
hebben met management, coaching en team-

‘Lenno is creatief, met
oog voor detail en styling’
vorming. Samen met Eke Mariën schreef hij
Boerenjongenskookboek. Eerlijke gerechten van
het land. De twee hadden ook enige tijd een
eetwinkel. Munnikes is zijn oude vak nog niet
vergeten: hij doet, naast zijn baan als opleidingsmanager, ook aan receptenontwikkeling en
styling voor allerlei bladen.
‘Lenno en ik kwamen elkaar tegen in De Rode
Hoed, waar we beide freelance cateraar waren,’
zegt Eke Mariën. ‘We raakten aan de praat en
hadden al snel een klik, die ertoe leidde dat we

samen een boek schreven en een eetwinkel begonnen.’ Mariën zegt dat Munnikes heel goed is
in ‘het neerzetten en bijhouden’ van een concept
of activiteit. ‘Lenno is heel precies en gedetailleerd. Hij werkt efficiënt en kan goed zijn tijd
inplannen. Hij heeft oog voor detail en voor styling, en is heel creatief. Wij kookten altijd met
producten van de Nederlandse grond: dan moet
je wel creatief zijn – zeker in de winter, wanneer
de keus niet zo groot is.’
Munnikes hield het ondernemerschap na enige
tijd voor gezien, en dat verbaast Mariën niet.
‘Een ondernemer wil steeds nieuwe ideeën
bedenken om daarmee weer een stap verder te
komen, Lenno wil binnen bepaalde kaders werken en sturing geven aan een team of afdeling.
Ik denk dat hij daarom nu op een heel goede
plek zit op de hogeschool, temeer daar hij nog
steeds bij eten en voeding betrokken is.’
Gevraagd naar Munnikes’ kwaliteiten, zegt
Jacomine Ravensbergen, voorzitter van DBSV:
‘Lenno kijkt heel breed en is heel transparant.
Dat maakt hem leuk en heel geschikt voor wat
hij doet. Lenno is wars van uitspraken als “Dit of
dat doen we hier nu eenmaal al jaren en daarom
is het goed” of “Dit of dat hebben we nu eenmaal
ooit afgesproken, dus gaan we ermee door”.

Folia maakt
kennis
Daar moet Lenno niets van hebben. Hij wil door
argumenten overtuigd worden.’ Die stijl heeft er
volgens Ravensbergen voor gezorgd dat er een
frisse wind door de opleiding waait. ‘Mensen
hebben er zin in. Bij vacatures binnen de opleiding wordt er flink gesolliciteerd.’
Als opleidingsmanager is Munnikes natuurlijk
hartstikke druk en dan is het leuk om af en toe
even lekker te kunnen ontspannen. Vaak gaat hij
dan even een hapje eten met vriend Stan Wouters. ‘Dan gaat het echt niet om het eten hoor,
maar om bijpraten,’ zegt Wouters. Zoals het
echte vrienden betaamt praten ze dan ook over
gedeelde passies. ‘We doen beide aan vechtsporten,’ zegt Stan. ‘Ik doe aan kickboksen, Lenno
aan karate. Dat doen we om ons hoofd leeg te
maken. Al moet je wel geconcentreerd zijn en je
hoofd er goed bijhouden, want een momentje
niet opgelet is gelijk klappen krijgen.’ yyy

Op 18 juni zendt Folia Radio een interview uit met
Lenno Munnikes. Aan de orde zullen komen restaurantkritiek, management en koken op de HvA en
ondernemen. Te beluisteren via AmsterdamFM, in de
ether op 106.8 en op de kabel op 103.3, tussen 16.00
en 17.00 uur. Vanaf de volgende dag terug te luisteren
via foliaweb.nl/radio. De uitzending is op zaterdagmiddag 15.00 uur terug te zien op Salto TV. Daarna via
salto.nl
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(ingezonden mededeling)

De Schuldengeneratie
van stufi naar schuld
Als het aan de huidige politiek ligt, wordt in 2015 het leenstelsel ingevoerd. Voor de studiefinanciering betekent dat
het volgende:
De basisbeurs voor studenten wordt een lening.
Studenten die op kamers wonen lopen maandelijks 280
euro mis en zitten hierdoor aan het eind van hun studie
opgescheept met een gemiddelde schuld van 30.000
euro.
Ook studenten met een aanvullende beurs worden
getroffen. De aanvullende beurs wordt met ongeveer
100 euro verhoogd, maar de basisbeurs vervalt volledig.
Je bent nu maximaal 15 jaar je schuld aan het afbetalen
voordat die wordt kwijtgescholden. In het nieuwe
systeem zit je 35 jaar aan je schuld vast. Ondertussen
loopt de rente op.

Iedereen heeft recht op onderwijs. Met het leenstelsel
ontneemt de Nederlandse overheid haar jongeren dit recht.
Studenten gaan er maandelijks honderden euro's op achteruit.
Scholieren die nog willen studeren, zullen tientallen jaren
moeten afbetalen. Er wordt een schuldengeneratie gecreëerd.
Wel of niet studeren wordt in ons land met “kansen voor
iedereen” afhankelijk van inkomen. Het is tijd om in actie te
komen!
Wij, studenten en scholieren, worden door het leenstelsel tot
schuldengeneratie gemaakt. Deze plannen moeten zo snel
mogelijk worden gestopt! Help mee en strijd voor toegankelijk
onderwijs in Nederland.

Ga naar www.schuldengeneratie.nl, kijk wat er al wordt gedaan en laat anderen weten wat jij gaat doen!

www.schuldengeneratie.nl

illustratie Denise van Leeuwen
In deze serie beschrijft Alie Boudount het studiejaar 2002-2003, een periode waarin hijzelf en Nederland op drift waren.

Couscousnight
Deel 27 Waarin mijn zus mijn afspraak
met Rwezna dwarsboomt

H

et was de avond dat ik mee zou
gaan naar het COC. Ik was nerveus om mijn oud-mentor weer
te zien. En voelde me niet senang
om naar een homo-ontmoetingsplek te gaan. Ik
had niets tegen homoseksuelen, zolang ze maar
niet aan me zaten. Ik bezat wel degelijk haat, ook
al had ik daar geen echte redenen voor. De mannenliefde vond ik smerig, omdat ik kerels voor
me zag die anale seks bedreven. Waarom ik mij
dát voorstelde, en waarom dat überhaupt een
probleem was, wist ik evenmin. Het was me duidelijk gemaakt, ik was zo geprogrammeerd. Toch
nam ik me voor naar het COC te gaan. Het idee
buiten de universiteit in de buurt van Rwezna te
zijn was sterker. Ze had me ge-sms’t of ik mee
naar die Couscousnight ging. Mijn telefoonnummer had ze niet van mij. De werkgroepdocent had een sneeuwbal-sms-lijst opgesteld, voor
het geval er een werkgroep uitviel, het lokaal
werd gewijzigd of anderszins.
In de gezamenlijke keuken aan het eind van

de gang maakte ik een broodje ei met zout en
komijn. Ik kon me niet voorstellen dat de couscous me zou smaken. Het gestoomde griesmeel
met groente, lamschenkel en vleesnat was het
moeilijkst te bereiden recept uit de Marokkaanse keuken.
Uit de koelkast pakte ik een stuk komkommer,
dat niet van mij was, en sneed met een kaasschaaf een paar dunne plakjes, waarmee ik het
witte bordje garneerde.
In de hal stond een vrouw. Ze klopte op de deur.
Het was mijn zus Rachida. Ik herkende haar
niet direct zonder hoofddoek. Rachida was nog
nooit bij mij op bezoek geweest. ‘Heb je een
saffie voor me?’ Haar stem klonk zwaarder dan
normaal. ‘Saffie?’ herhaalde ik.
‘Ja, sigaret, garroe.’
Ik deed de deur open. ‘Wat is er aan de hand?’
vroeg ik terwijl ik een sigaret aan mijn zus gaf,
die voor zover ik wist nog nooit had gerookt.
‘Wat is er aan de hand? Weet je man dat je hier
bent? En waar is je hoofddoek?’
‘Die heb ik niet meer nodig,’ antwoordde ze,
weer met die doffe stem. ‘Ik ben hier met de
bus. Ik was helemaal alleen in die bus. Buiten
vlogen twee duiven met mij mee. Links één.

Rechts één. Engelen. Gestuurd door Hem.’ Ze
wees naar boven.
‘Wie?’
Ze stak haar wijsvinger hoger de lucht in.
‘God?’
‘Ssst!’ Rachida keek de kamer rond. ‘Straks
horen ze je.’
‘Wie?’
Ze drukte haar sigaret uit in de asbak, bevochtigde met twee vingers haar tong en roerde in
het sigarettenschoteltje. Rachida smeerde de
asdrab over haar gelaat en sloot haar ogen. ‘Zo,
nu zijn we weer veilig.’
Ze liep de badkamer in om haar gezicht te wassen. De kleine nervositeit van eerder had plaats
gemaakt voor grote paniek. Uit mijn broekzak
haalde ik mijn mobiel en schreef: ‘Hey Rwezna,
het gaat niet goed met mijn zus. Volgens mij
moet ik haar direct naar het gekkenhuis brengen.’ Ik wiste de tekst. ‘Hoi, kan niet komen. Er
is iets tussengekomen. Sorry. Tot werkgroep.’ yyy
Alie Boudount (Marokko, 1984) woont sinds zijn
vierde in Nederland. Hij studeerde aan de HvA en de
UvA. Hij is vrijgezel, woont in Amstelveen en werkt in
Amsterdam als parkeerwacht.
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prikbord HvA
DMR Cultuur

Centraal

ACE Student

Challenge

Op donderdag 26 juni organiseert het lectoraat management van cultuurverandering haar jaarcongres
met de titel Cultuur Centraal. Tijdens het congres
wordt het cultuuronderzoek van het afgelopen jaar besproken. De opening wordt gedaan door Huib de Jong,
waarna Doekle Terpstra een keynote zal verzorgen.
Daarna volgen vier miniconferenties over integriteit, behoorlijk bestuur,
bewonersgestuurde wijkontwikkeling en laaggeletterdheid. De dag start
om 12.15 uur in het Benno Premselahuis. Meer info en aanmelding via
hva.nl/kenniscentrum-dmr/evenementen/cultuurcentraal.

Denk jij hét idee te hebben om bedrijven te helpen
groeien? Schrijf je dan in voor de Student Challenge
van het Amsterdam Center for Entrepreneurship
(ACE) en win een reis naar Silicon Valley.
De opdracht is een creatieve en innovatieve oplossing
te bedenken voor een van de tien vraagstukken die ondernemers hebben aangeleverd. Tot en met 22 juni kun je je als duo voor
de Challenge aanmelden. Tijdens de finale op 15 september pitchen de
uitgekozen teams met hun opdrachtgever hun oplossing aan een driekoppige jury.

DBSV NLcoach

CMR Verkiezingen

Lector topsport Cees Vervoorn is verkozen tot voorzitter van belangenvereniging NLcoach. Als bestuurslid
was Vervoorn al langer bij het platform betrokken.
NLcoach werd in 2005 opgericht als platform voor
Nederlandse sportcoaches en telt zo’n 4000 leden. Als
belangenbehartiger richt de organisatie zich onder
meer op de arbeidsvoorwaarden en de kwaliteit van opleidingen. Ook de
HvA werkt om die reden samen met NLcoach. De komende drie jaar zal
Vervoorn het bestuur van de vakvereniging voorzitten.

4 procent van de studenten en 51 procent van de
medewerkers heeft dit jaar gestemd voor de medezeggenschapsraadverkiezingen, die tussen 26 mei en 6 juni
gehouden werden. Slechts vier van de twaalf zittende
medewerkers en evenveel studenten in de Centrale
Medezeggenschapsraad (CMR) zijn herkozen. De rest
bestaat uit nieuwelingen. De meeste stemmen gingen naar Kees Post van
Domein Economie & Management, waarmee hij naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe voorzitter van de CMR zal worden.

HvA Hema-ontwerpwedstrijd

SSA Bestuursfunctie

Twee HvA-studenten hebben een eervolle vermelding
gekregen in de Hema-ontwerpwedstrijd. Tijdens hun
minor ‘De kunst van het reproduceren’, kregen Whitley
de Vries en Joep Brouwer de opdracht een product
te ontwerpen dat koken en tafelen gemakkelijker
en mooier maakt. De Vries zond een kant-en-klare
koekhapslinger in. Joep Brouwer bedacht de Tom Crunch: een tompouce
die gemakkelijker te eten is. Brouwer en de Vries maken nog kans op de
publieksprijs, waarvoor op dit moment gestemd kan worden op hema.nl .

Stichting Studentensport Amsterdam (SSA) zoekt
een nieuw bestuur. Als bestuurslid van SSA behartig
je de belangen van de sportende student in Amsterdam. Ook is SSA het overkoepelende orgaan van alle
studentensportverenigingen (SSV’s) in Amsterdam
en onderhoudt ze nauwe banden met Studentensport
Nederland. Ben jij geïnteresseerd om volgend jaar alle sportende studenten te vertegenwoordigen? Dan is SSA op zoek naar jou! Kijk op studentensportamsterdam.nl voor meer info of stuur een mail naar bestuur@
studentensportamsterdam.nl

DT Science

& Innovation Award HvA Scriptplus

HvA-student Kelvin Kesteloo heeft de eervolle vermelding van de Amsterdam Science & Innovation Award
gekregen. Die prijs werd drie jaar geleden in het leven
geroepen door de drie grote Amsterdamse hogeronderwijsinstellingen, met als doel onderzoekers en
studenten aan te moedigen met een creatief wetenschappelijk idee de maatschappij vooruit te helpen. Kesteloo zond zijn
idee voor een onverwoestbare fietsband in, die de student Engineering,
Design & Innovation binnenkort op de markt hoopt te brengen.
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Hoe kom je tot een publicabel manuscript of een
lezenswaardig artikel? Tijdens de open dag op zaterdag
21 juni van Scriptplus, de schrijfschool van de HvA,
nemen auteurs het schrijfproces onder de loep en
krijgen aspirant-schrijvers de mogelijkheid hun werk
te laten beoordelen. Daarnaast worden workshops in
literair en zakelijk schrijven georganiseerd. Alle workshops zijn gratis; de
inschrijving gaat via scriptplus.nl. De dag vindt plaats van 10.30 tot 14.30
uur in het Benno Premselahuis in Amsterdam.

prikbord UvA
Europa Louise

Gunning

ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

BC Nieuwe

conservator

Collegevoorzitter Louise Gunning is benoemd in het
zogenoemde Identification Committee voor nieuwe
leden van de Scientific Council, het bestuursorgaan
van de European Research Council (ERC). Gunning
is de enige Nederlander in de commissie. De Scientific
Council bepaalt de financiering en strategie van de
ERC en is samengesteld uit 22 vooraanstaande Europese onderzoekers.
Het team zal eind oktober met een eindverslag komen. Op basis van de
suggesties in het eindverslag zullen de nieuwe leden van de Scientific
Council begin 2015 aan de slag gaan.

Reinder Storm wordt per 1 juli de nieuwe conservator
cartografie, geografie en reizen bij de afdeling Bijzondere Collecties. Hij is de opvolger van Jan Werner, die
deze functie sinds 1978 bekleed heeft, maar afgelopen maand met pensioen is gegaan. Reinder Storm
(1962) trad als zestienjarige in dienst bij het Tilburgse
antiquariaat De Rijzende Zon en is sindsdien gespecialiseerd in geografie
en reizen. Hij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de UvA
en werkte sinds 2009 bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en
Volkenkunde in Leiden.

AMC Alpe

FdR Chevalier

d’HuZes

Het AMC-team dat samen met prins Bernhard junior
deelnam aan de goededoelenactie Alpe d’HuZes heeft
vijftig- tot honderdduizend euro opgehaald. De exacte
omvang van het bedrag is nog onduidelijk, omdat een
aantal deelnemers per klim werd betaald en de berekening daarvan nog niet heeft plaatsgevonden. Onder
meer AMC-baas Marcel Levi en prins Bernhard junior, die afgelopen jaar
werd getroffen door lymfeklierkanker, maakten deel uit van de ploeg.
Tijdens Alpe d’HuZes beklommen duizenden fietsers de Alpe d’Huez om
geld in te zamelen voor kankeronderzoek.

Hoofddocent privaatrecht Diana Dankers-Hagenaars
is door de Franse president Hollande benoemd tot
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite. Tijdens
een plechtige ceremonie reikte de Franse ambassadeur Pierre Ménat de onderscheiding vorige week
aan haar uit. Dankers krijgt deze als eerbetoon voor
haar inspanningen om de Franse juridische cultuur in Nederland uit te
dragen. Zij is lid van de onderzoeksschool Ius Commune. Daarnaast is ze
voorzitter van de Nederlandse afdeling van de Franse rechtsvergelijkende
vereniging Association Henri Capitant.

BC Kinderprenten

Acta Implantologie

Bij de afdeling Bijzondere Collecties wordt sinds deze
week een selectie van de 4500 antieke kinderprenten
geëxposeerd die Nico Boerma heeft geschonken aan de
UvA. De collectie, met tal van uiterst zeldzame prenten, vormt een belangrijke aanvulling op de verzameling populair drukwerk die al bij de UvA aanwezig was.
Boerma, voormalig docent klassieke talen, is al decennia een verzamelaar
van volks- en kinderprenten. Hij schonk ook al zijn verzameling kermisen nieuwjaarswensen aan de UvA. Te zien tot en met 5 oktober. Locatie:
Oude Turfmarkt 129.

Tim Forouzanfar en Derk-Jan Jager van de afdeling
mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie van Acta
en VUmc hebben samen met medewerkers van centra
voor bijzondere tandheelkunde in Zwolle, Utrecht en
Groningen een subsidie verworven van 270.000 euro
uit het Nuts-OHRA-fonds. Een deel daarvan wordt
betaald door BioHorizons. Daarnaast wordt er voor een ton aan materieel geleverd. Het onderzoek is gericht op de evaluatie van implantaten
bij Sjögren-patiënten. Deze lijden aan een auto-immuunziekte, waarbij
vooral traan- en speekselklieren ontstoken raken.

FGw Promotietrajecten

BC Sterke

Het Regieorgaan Geesteswetenschappen en NWO
hebben twintig onderzoekers geselecteerd om met
financiering uit het programma ‘Promoties in de
geesteswetenschappen’ onderzoek te gaan doen. De
promotietrajecten zijn verdeeld over de universiteiten
die betrokken zijn bij het regieorgaan. Het doel is om
de doorstroom van jong talent een impuls te geven. Aan de UvA zijn projecten gehonoreerd die onder leiding staan van de hoogleraren Rob van
der Laarse (cultuurwetenschappen), Joep Leerssen (Europese letteren) en
Christophe Lindner (mediastudies).

Volgende week gaat de tentoonstelling ‘Sterke verhalen’
van start bij de afdeling Bijzondere Collecties. Deze expositie over vertelcultuur en overlevering geeft inzicht
in de drie belangrijkste componenten van populaire
cultuur: muziek, afbeelding en tekst. Bij de opening
op 22 juni is er een voorstelling te zien in de Kleine
Komedie: Sterke verhalen, de voorstelling, geschreven door Jacques Klöters
en Fred Florusse. Aanmelden kan via de site van Bijzondere Collecties.

verhalen
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wasdom
Gereedschap
voor je
gedachten
Naam Simone van Saarloos
Leeftijd 24 (geboren op 19 mei 1990)
Beroep Schrijver en publicist, schrijft onder meer
een column voor nrc.next
Studie Literatuurwetenschap en filosofie
Afgestudeerd 2012
Docent ‘Mieke Taat, docent literatuurwetenschap.
Zij is totaal eigenzinnig, een eigenschap die niet
veel voorkomt op de universiteit. Beate Roessler
van wijsbegeerte was streng, maar erg inspirerend. Tijdens de eerste werkgroep droeg ze een
gedicht voor van de Duitse dichter Paul Celan: Die
Todesfuge. Dat was een bijzonder moment. Als
je als docent iets over kunt brengen waar je zelf
geïnspireerd door bent, raak je ook je studenten.’
Locatie ‘De Oudemanhuispoort, een plek waar
je echt trots kan zijn op je universiteit.’
Café ‘Ik ging niet veel uit, maar kwam wel vaak
in Frascati en De Balie omdat ik daar avonden
organiseerde.’
Afknapper ‘Je ambitie wordt aan de UvA enorm
ingetoomd. Ik weet nog dat ik toestemming
moest vragen om extra studiepunten te mogen
halen. Dat is zo demotiverend.’

36

FoliaMagazine

stage
Ze studeerde literatuurwetenschap en filosofie en werd
schrijfster, maar wil stiekem nog een onderzoeksmaster
doen: Simone van Saarloos. tekst Julie de Graaf / foto Bob Bronshoff

‘M

ijn liefde voor literatuur is aangewakkerd
in Amerika, waar ik
een jaar highschool
heb gevolgd. Eenmaal terug in Nederland
bedacht ik dat ik iets met schrijven en taal
wilde doen en was ik van plan om na mijn
eindexamen taal & communicatie te gaan
studeren. Dat liep anders, dankzij mijn goede en een beetje gekke docent Nederlands.
Zij moedigde me aan om iets met literatuur
te gaan doen. Ik schreef in die tijd af en toe
gedichten die ik haar liet lezen, en daar was
ze heel enthousiast over. Op haar advies heb
ik een dag meegelopen bij literatuurwetenschap aan de UvA. Ik weet nog dat ik in de
collegebanken zat en het gevoel kreeg dat ik
later ook bij filosofie zou hebben: “Dit is wat
ik zoek, hier voel ik me thuis.”
Aan het begin van mijn studie koesterde ik
literaire ambities, maar die werden naarmate
mijn studie vorderde steeds minder. Je leest
zoveel grote werken, dat je het niet in je
hoofd haalt dat jij zelf ook zou kunnen schrijven. Hoewel ik mijn studie fantastisch vond,
was het soms beperkend om alleen maar met
literatuur bezig te zijn. Ik wilde meer ervaring
buiten de boeken opdoen, dingen meemaken
en mensen vragen stellen. Daarom besloot
ik een minor journalistiek te doen, waarvoor
ik onder meer het vak recensie schrijven
volgde en ging schrijven voor recensieweb.
nl. Enerzijds gaat het bij het schrijven van een
recensie om je eigen mening, maar anderzijds
draait het ook echt om het boek dat je mag
lezen: een fijne combinatie. Een recensie over
nieuw literair werk voelt bovendien actueel,

iets wat ik af en toe miste als ik bij literatuurwetenschap de grote klassiekers las. Op de
universiteit volgde ik inmiddels ook nog een
bachelor filosofie. Ik had een inleidend vak
gedaan en vond het geweldig. Literatuurwetenschap heeft mij de liefde voor het narratief
bijgebracht, maar filosofie appelleert aan een
bepaald niveau van abstractie waar ik eerder
geen vocabulaire voor had.
Tijdens het laatste jaar van mijn bachelor
heb ik een halfjaar in New York gestudeerd,
waar ik het vak fictie schrijven volgde.
Blijkbaar had ik het nodig om in het Engels
te schrijven, en de normen van het recenseren en academisch schrijven los te laten,
om te ontdekken hoe leuk ik het vond om
verhalen te schrijven. Wat ook hielp was het
enthousiasme van mijn Amerikaanse docent
die me op een gegeven moment opbelde en
schreeuwde: “You’re a writer!”
Terug in Nederland was ik even bang dat
het me hier niet zou lukken om te blijven
schrijven, maar dat bleek gelukkig niet waar.
Ik won zelfs een paar schrijfwedstrijden en
werd gevraagd om recensies te schrijven
voor de Volkskrant. Ik was van plan om
na mijn bachelor een onderzoeksmaster
wijsbegeerte te doen, maar omdat ik steeds
meer opdrachten kreeg groeide langzaam
het idee dat ik misschien wel van schrijven
zou kunnen leven. Ik heb nog even getwijfeld of ik heel low key wilde studeren en
ernaast zou werken, maar toen kwam de
langstudeerboete om de hoek kijken en werd
ik gedwongen een keuze te maken. Aan een
master ben ik dus nooit toegekomen; die heb
ik nog tegoed.’ yyy

sarah roumen (19)
studie Culturele & maatschappelijke vorming
(HvA)
stage Stichting Kikid
verdiensten geen
sterren JJJJJ
‘Ik geniet van mijn stage, omdat ik veel met
mensen werk. Eén dag in de week loop ik stage bij
stichting Kikid, daar maak ik voorlichtingstheater.
We snijden op het podium grote onderwerpen
aan, zoals zelfmoord, drank en drugs. Met mijn
mede-peer educators trek ik het land door met
de voorstelling Like me, waarin we jongeren
aanspreken op hun gebruik van sociale media en
internet. Elke woensdag verzamelen we met z’n
allen op station Sloterdijk. Daar stappen we in de
bus en rijden we naar plaatsen als Heerhugowaard
en Gouda. We treden op voor jongeren van het
vmbo, havo en vwo. Het zijn altijd actuele onderwerpen en per scène behandelen we een stelling.
Vervolgens sluiten we af met een discussie.
Het gaafste aan deze stage zijn de momenten
waarop je merkt dat het traject écht werkt. Je
kunt zien dat de jongeren gaan nadenken en ze
veranderen hun gedrag, zo blijkt ook uit onderzoek. De doelstelling van Kikid klopt en werkt:
scholieren laten benaderen door leeftijdgenoten.
Je merkt dat de jongeren zich kunnen identificeren met ons.
Werken met jongeren is enerverend. Ik heb mijn
visie op de doelgroep verbreed door mijn stage.
En ik zou het iedereen aanraden, maar je moet
wel echt iets met theater hebben. Je staat tenslotte
elke week weer op de planken. Theater is mijn
grootste hobby; als ik die in de toekomst met een
vaste baan kan combineren, ben ik erg gelukkig. ’
yyy Bien Borren
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Wat kunnen drone en daa
d
ze en wat
mogen ze?

Hoorcollege architectuur en bouwtechnologie door Elsbeth van Battum,
woensdag 11 juni, 10.20 uur, Leeuwenburg. tekst en foto’s Mina Etemad

Aantal studenten 30
Percentage vrouwen 20%
Aantal jassen nog aan tijdens de les 5
scrabblewoorden vliesgevel, losagne, taatsdeur

H

et eerste deel van het college architectuur en bouwtechniek verloopt
serieus, maar tijdens het tweede deel
hangt er af en toe een middelbareschoolsfeer in het lokaal. Bijvoorbeeld wanneer
Van Battum het projectiescherm naar beneden laat
zakken en dat doorrolt tot het in accordeonachtige
kreukels op de grond ligt. De studenten gniffelen.
Als het Van Battum daarna niet lukt het beeld te
projecteren op het scherm stapt een van de jongens
stoer naar voren om te helpen, waarop een van zijn
vrienden roept: ‘Wat voor leuk liedje ga je zingen?’
Van Battum kan gelukkig meelachen en raakt niet
van haar stuk. Ze blijft enthousiast en gedetailleerd
vertellen over hoe de Toneelschuur in Haarlem, het
onderwerp van deze week, is opgebouwd, uit welke
materialen het gebouw vervaardigd is, waarom daarvoor gekozen is en hoe bijvoorbeeld de brandveiligheid gewaarborgd wordt.
Ondanks hun eerdere puberale gedrag zijn de
studenten verder stil en lijken ze goed op te letten.
De grappenmakers doen eveneens ijverig mee en
zijn nu juist degenen die serieus antwoord geven op
vragen van de docent; al verpakken ze hun antwoord
alsnog graag jolig. Zo vraagt Van Battum na een uitleg over verschillende koelmethodes wat het kost om
een ruimte te koelen met lucht. Een van de jongens
antwoordt bijdehand ‘Lucht’; terwijl enkele van zijn
studiegenootjes zachtjes proesten om de uitspraak,
knikt de docente serieus en zegt dat dat inderdaad
het goede antwoord is. De half-grappende jongen
kijkt trots. yyy
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Mazlum Django (24)
Bouwkunde

‘Er zijn ook andere docenten die
dit vak geven, maar vooral Van
Battum vind ik erg goed. Zij legt
duidelijk uit en heeft veel kennis
waardoor ze ook altijd vragen
die je tijdens het college hebt
kan beantwoorden. Sommige
andere docenten zeggen: “Ik ga erover nadenken en geef
later antwoord.” Ik heb tegelijkertijd een ander vak dus
ik miste het eerste halfuur, maar ik kan de sheets wel
achteraf bekijken.’

Richardo Blackson (24)
Bouwtechnische bedrijfskunde

‘Leuk, interessant en uitdagend,
zo zou ik dit vak beschrijven. Het
uitdagende zit hem in het snappen van de huidige techniek en
kennis, en dat op een innovatieve
manier verder ontwikkelen en
toepassen. Het is niet een moeilijk vak, maar je moet er wel veel onderzoek voor doen. Je
moet veel lezen en veel op zoek gaan naar informatie. Ik
vind het een leuk college; het geeft me plezier om vanuit
een grootschalig niveau in te zoomen op detailniveau.’

German Gomez (24)
Bouwkunde

‘Van Battum vertelde veel interessants over de Toneelschuur in
Haarlem, bijvoorbeeld dat je van
buitenaf niet een massa ziet, maar
dat het allemaal verschillende
stukjes zijn. Het was ook een heel
technisch verhaal, bijvoorbeeld
over de brandveiligheid van het gebouw. Dat is heel leerzaam. Van Battum vind ik een van de beste docenten. Ze
kan heel goed uitleggen, ik merk dat ze veel ervaring heeft
en ze praat makkelijk.’
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agenda 19 juni - 25 juni

de laatste bus

vr

20
21

theater - € 6 / € 10

CREA productie - De
laatste bus naar Waddinxveen is een soap,
een klucht én een thriller.
Stap vlug in en houd je
stevig vast.
Regie: Olaf Pieters

CREA orkest
muziek - € 10 / € 14

zomerconcerten Spaanse sferen bij het
CREA orkest. Voordat het
orkest op tournee gaat
geeft het twee concerten
in Utrecht en Amsterdam.
Meer info: creaorkest.org
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CREA café

‘Het is een vreemde gedachte dat ook competente artsen, die zich houden aan de medische
mores, vaak legitiem verkeerde diagnoses stellen.’
UvA-hoogleraar AnnE-mEi THE pleit tegen
medische overbehandeling en vroegdiagnostiek,
in Het Parool.

zomercursussen

CREAmsterdam

rosAnnE BrAAk (21), PsyCHoLoGiE AAn DE UvA
‘Ik ben het vaakst op en rond het Science Park en daar ligt Folia altijd een beetje verstopt in een
hoekje. Hij ligt niet op mijn pad en daarom vergeet ik ’m soms. Maar als ik het magazine zie
liggen, pak ik het altijd op en blader ik het door. Vaak als studie-ontwijkend
gedrag, maar ik lees de boeiende artikelen zeker. De cover van deze week
vond ik erg aantrekkelijk, vooral de leus ‘Voor 22 euro de wereld rond’
sprak tot de verbeelding. Daar draaide het eigenlijk helemaal niet om.
Als er een mooi plaatje bij staat, ben ik al snel meer geneigd het artikel
te lezen. Maar bijvoorbeeld het interview met Margot Dijkgraaf trekt
me totaal niet, dat ziet er maar saai uit. ‘Overigens’ vond ik erg leuk
om te lezen, omdat het over Ritalin ging en of dat het studiesucces vergroot. Een rubriek die ik altijd lees is ‘Toehoorders’, want
ik ken vaak de mensen die worden geïnterviewd. De seksrubriek
die er vroeger in stond mis ik wel. Ik vind Folia belangrijk, omdat
de universiteit zo voor mij blijft leven – de sociale cohesie met
studenten komt goed naar voren. Het instituut is zo groot dat je
-prikbord blijf ik tenminste
het anders niet bijhoudt; met het Folia-prikbord
een beetje op de hoogte. En na het lezen van het blad weet je dat
studenten veel meer doen dan alleen studeren. Een groot project
leiden naast je studie, zoals het bouwen van een megaduurzame
waterstofauto, dat is toch onwijs tof?’ yyy Bien Borren

deining

Het dagelijks geopende
CREA café is dé plek
om bij te praten na je
college. Ook voor een
lekkere lunch, geurige
koffie en goed bier. Kom
ook eens een drankje
doen!

5 zomerdagen lang
intensief bezig zijn met
theater, muziek, zang,
dans, audiovisueel, literatuur of beeldend. Met
workshops en uitstapjes!

In de rubriek ‘de lezer’ blikt wekelijks iemand terug op het vorige nummer.
Wil jij diegene een keer zijn? Meld je dan aan via redactie@folia.nl.

Sch
je NU rijf
in!

CREAmsterdam

www.crea.uva.nl

‘Jazz werd als zedenverwildering gezien. Een
Chinees-Nederlands huwelijk werd als zorgwekkend beschouwd, omdat de man zich schuldig
kon maken aan polygamie.’ Hoogleraar migratierecht BETTy DE HArT legt uit waarom
de overheid tot in de jaren tachtig bruiden
waarschuwde voor een gemengd huwelijk, in
Het Parool.
‘Wij hebben hier hooguit in het voorjaar wat
meer regen in een El Niño-jaar. Maar niks dramatisch. Voor ons weer maakt een El Niño meer

of minder eigenlijk niet veel uit.’ Klimaatdeskundige GEErT JAn vAn oLDErnBorGH
meent dat rampscenario’s niet toegeschreven
zouden moeten aan de periodieke warmwaterstroming El Niño, in de Volkskrant.
‘Wie wil betogen dat het een dooddoener is dat
mensen sterker uit een persoonlijke crisis komen,
heeft gelijk. Wat niet wil zeggen dat je er niet van
kunt leren.’ Emeritus hoogleraar psychologie
ALfrED LAnGE geeft aan dat een depressie eerder een chronische kwetsbaarheid is dan
een garantie om mentaal sterker te worden, in
de Volkskrant.

Opvallende quotes uit de afgelopen week van (voormalig) HvA’ers en UvA’ers. Iets leuks gezien, mail het
naar redactie@folia.nl.
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Folia en de Oerknal presenteren

NEDERLAND - AUSTRALIË
NEDERLAND - CHILI
Woensdag 18 juni om 18:00
Maandag 23 juni om 18:00

Groot scherm met goed zicht
Vanaf 17:00 grote WK-quiz
Deelnemers krĳgen eigen tafel met uitstekend zicht.
Meld je aan via wk2014usc@gmail.com (€2,- per persoon, max. 5 personen per groep)

bĳ inlevering
van deze bon

PITCHER
€ 8,www.foliaweb.nl/wk

