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ouise Gunning en Rudolf Valkhoff; groter kan de
kloof tussen twee mensen niet zijn. De een is de
verpersoonlijking van koele, bestuurlijke zakelijkheid
en rendementsdenken, de ander een oververhitte, niet
aan te sturen rebel en actievoerder. Dit beeld steunt
niet op harde feiten, maar soms is beeldvorming belangrijker, zeker de laatste weken op de UvA.
We beschrijven het duo deze week (vanaf pagina 12)
als twee kanten van dezelfde medaille: als slachtoffers
van de storm van protesten, bezettingen en vernieuwingsdrang die nu over de universiteit trekt. (Op 1 april
ben ik als hoofdredacteur bij Folia begonnen, ik heb
journalistiek saaiere banen gehad, dank u).
Gunning en Valkhoff zullen het nooit toegeven, maar
de parallellen tussen de twee liggen voor het oprapen.
Het zijn generatiegenoten. Ze zijn er beiden op hun
eigen manier van overtuigd dat hun wereld maakbaar
is. Als iedereen maar gewoon naar ze zou luisteren.
Af en toe losgezongen van de realiteit, nog zo’n
overeenkomst. Gunning die in het Maagdenhuis echt
meende dat actievoerders háár gebouw hadden bezet.
Valkhoff die op dezelfde plek dacht dat hij, tegen de
afspraken in, nog hardere acties kon aankondigen
terwijl een einde van de bezetting nabij was.
De een lichtelijk regentesk, de ander ongedurig rebels.
Beiden taai, principieel en schijnbaar onverzettelijk.
Beiden met een groot hart voor de wetenschap.
De grootste overeenkomst is dat hun rol na deze week
is gemarginaliseerd. Valkhoff heeft zich ziek gemeld;
Gunning pakt haar hoogleraarschap weer op. Beiden
menen dat ze steeds hebben gestreden voor een betere universiteit. En ze hebben ongetwijfeld allebei gelijk.
Dymph van den Boom en Edgar du Perron moeten de
UvA weer in rustiger vaarwater zien te krijgen. Folia
wenst dit duo het beste van twee werelden toe. Dat
wil zeggen: een beetje Louise en een beetje Rudolf: bestuurlijk talent én de durf om echt iets te veranderen.

www.foliaweb.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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Het
Moment
Na twee maanden van protesten stapte Louise
Gunning op. Dertig uur erna staan vertegenwoordigers van Humanities Rally (Jarmo
Berkhout, links) en De Nieuwe Universiteit
(‘Teun’, rechts) in het zonnetje de pers te
woord. Hoewel ze blij zijn dat Gunning weg is,
hebben ze geen goed woord over voor het feit
dat de Raad van Toezicht hen negeerde bij de
samenstelling van het interim-bestuur. tekst
Henk Strikkers foto Stephan Vegelien

Navraag
Bert Pinkster

tekst Yannick Fritschy

Tot en met vrijdag kunnen HvA-studenten zich aanmelden voor de verkiezingen van
de Centrale Medezeggenschapsraad en de zeven domeinraden. Jaar in jaar uit is dat
weer een spannend moment: zullen er wel genoeg aanmeldingen zijn om verkiezingen
te laten plaatsvinden? Volgens informaticadocent Bert Pinkster, voorzitter van het Centraal Stembureau van de HvA, zijn die nu in elk geval nog niet.

Hoe staat het ervoor met de
aanmeldingen?
‘Ik kan geen cijfers geven, maar het zijn
er tot nu toe in ieder geval te weinig
voor verkiezingen. Ik hoop dat de commotie aan de UvA ervoor zal zorgen dat
de het aantal aanmeldingen in de laatste
week nog flink zal toenemen.’

Denkt u dat de situatie aan de
UvA voldoende invloed heeft
op de HvA?
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‘Ja, ik verwacht dat de situatie aan de
UvA ook bij HvA-studenten de interesse
voor medezeggenschap zal aanwakkeren.’

Vorig jaar werd de inschrijftermijn vanwege het lage aantal
aanmeldingen verlengd. Kan
dat dit jaar weer gebeuren?
‘Nee, dat gaan we dit jaar niet opnieuw
doen. Vorig jaar veroorzaakte de
inschrijftermijn technische problemen,
bijvoorbeeld omdat die samenviel met

de tentamenperiode. Die problemen
zijn er dit jaar niet.’

Vlak voor de medezeggenschapsverkiezingen organiseerde de HvA een wedstrijd waarbij
een student één dag met rector
Huib de Jong mag meelopen.
Was daar animo voor?
‘Ja, daar waren ontzettend veel aanmeldingen voor. Met de betrokkenheid van
studenten zit het dus wel goed.’
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25
799
230.
000

minuten
was de Partij Mei te laat
met het inleveren van de
kieslijsten voor de studentenraadsverkiezingen.

dagen
bracht Louise Gunning
door als voorzitter van
het College van Bestuur.

euro
zegt de UvA kwijt te zijn
aan de beveiligers tijdens
de Maagdenhuisbezetting.

Tom Tawfik

De Week

W

at een overwinning voor
de medezeggenschap!
Nu de kruitdamp optrekt
en het bloed op de guillotine bruin
aankoekt, komt alles toch nog goed.
De collegevoorzitter is dood, leve
hoogleraar gezondheid & maatschappij Gunning – gelukkig hoeft
alleen de functie op haar loonstrookje gewijzigd.
Goed, haar geste kwam wat laat,
maar dat kan de beste overkomen.
Kijk naar Tom Tawfik, de voorzitter
van de naar Noord-Koreaans model
heersende Partij Mei. In een eenpartijstaat kon Partij Mei haar kandidatenlijst altijd te laat inleveren. Tom
had echter net zo min als Louise
door wat de nieuwe werkelijkheid is:
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tekst Henk Strikkers en Bob van Toor

bestuurlijke arrogantie wordt keihard
afgestraft. Hij pakte echter zijn rust
en leverde uitgeslapen en wel om vijf
voor half zes zijn kandidatenlijst in.
Het stembureau zou er toch niet over
piekeren de hegemonie van zijn Mei
te ondermijnen – dacht hij. Het gezicht van de zonnekoning betrok toen
de bezwaarcommissie hem de vinger
gaf. ‘This is our studentenraad! Don’t
you want a dialogue?,’ vroeg hij nog,
maar het mocht niet baten.
Gelukkig kan Tom nog aan de
HvA terecht. Daar is men blij met
iedere Floris Flens die de medezeggenschapsraad boven de kassa van
de Dirk van den Broek verkiest als
bijbaan. Hij zetelt in de medezeggenschapsraad met een mandaat van

welgeteld zes stemmen. Zes! Zelfs
Louise Gunning kon nog bogen op
een achterban van negen mensen
die wel op haar wilden stemmen als
eenhoofdig bestuur van De Nieuwe
Universiteit. Hoogleraar sterrenkunde Ralph Wijers en de acht andere
grootviziers waren trots als een pauw
dat ze hun online petitie voor het
CvB aan de praat hadden gekregen.
En dan werd die ook nog zo grif
ondertekend, door onder meer prominenten als Willem Treub († 1931),
Michael Jackson, Hans ‘Ik ben een
steunpilaar’ Amman en de vijf à zes
andere Louise Gunnings die de UvA
kennelijk rijk is. Wij verwachten dat zij
allen Louise in haar onderwijsballingschap zullen volgen. ↙
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Actueel Revolte
Laatste dagen
aan deMaagdenhuis
UvA

Helpers
weg,
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tweede
ronde
De eerste ronde in het gevecht om de toekomst van de UvA is achter de rug. CvB-voorzitter
Louise Gunning is uit de ring gestapt, docent en actievoerder van het eerste uur Rudolf
Valkhoff hangt uitgeput in de touwen. De universiteit zet de strijd voorlopig voort met
Dymph van den Boom als waarnemend voorzitter, en hoogleraar Edgar du Perron als vicerector. En de studenten - waar het toch allemaal om te doen is? Die gaan naar de stembus.
21 pagina’s over bestuur, barricades, regenten en rebellen.

Folia 27-7.indd 9

21-04-15 07:36

10

FOLIA 27

Actueel Nieuwe hoop

Doortastende
dossiertijger
tekst Nina Schuyffel en Dirk Wolthekker

Dymph van den Boom is door de Raad van Toezicht aangesteld als
waarnemend voorzitter van het CvB. Ze vult de plek op van Louise Gunning.

B

ij haar aantreden was ze
de eerste vrouwelijke rector
magnificus van Nederland. En
als we de kleinere Open Universiteit
en de Universiteit voor Humanistiek
niet meetellen, is ze nog steeds de
enige vrouw in die functie. Dymph
van den Boom trad in 2007 aan met
een doel: aan het eind van haar
rectoraat zou een kwart van de
hoogleraren vrouw zijn. Vorig jaar
stond de teller op iets minder dan 20
procent. ‘Als we alle zeilen bijzetten,
gaan we het halen,’ zei ze toen in
een interview met Folia, hopend op
een eindsprint in de laatste anderhalf
jaar van haar termijn.
De nuchtere Brabantse staat
bekend als een doortastend bestuurder. ‘Ze weet wat ze wil, ze kent de
stukken en bereidt zich zeer goed
voor,’ zei voormalig interim-rector en
emeritus hoogleraar belastingrecht
Jaap Zwemmer eerder over haar.
‘Een gesprekspartner die meent haar
met bepaalde kennis te kunnen overrompelen of overtroeven, volgt een
verkeerd spoor: Dymph is zeer goed
op de hoogte. Ze is een dossiertijger
die heel hard werkt.’
In 1951 werd ze geboren in een
kappersfamilie. Toen haar vader
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overleed, vond de toeziend voogd
dat ze zich het beste op het kappersvak kon storten. ‘Hij vond: alle
handen die kunnen helpen, moeten
dat ook doen,’ vertelde ze in 2009
in een interview met De Gooi- en
Eemlander. ‘Maar ik leerde graag en
wilde het onderwijs in. Na veel heen
en weer praten mocht ik uiteindelijk
toch naar de ulo.’
Na de ulo volgde de kweekschool
in Breda. Ze werd onderwijzeres op
een lomschool, voor kinderen met
leer- en opvoedingsproblemen. Daarna volgde een studie psychologie
aan de Universiteit van Leiden. De
verhuizing naar de Randstad kostte
haar aanvankelijk moeite, zei ze een

jaar na haar aantreden als rector
tegen BN de Stem. ‘De mensen zijn
er veel directer, veel assertiever. Dat
was ik helemaal niet gewend van
Brabant. Totdat ik besefte dat ik ook
zo in elkaar zit: ik communiceer het
liefst recht door zee.’
Als decaan van de Faculteit der
Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) voerde Van den
Boom zes miljoen euro aan bezuinigingen door. Hoewel ze zich daar niet
populair mee maakte, typeert het
volgens emeritus hoogleraar planologie Len de Klerk, die als afdelingsvoorzitter bij de FMG jarenlang met
Van den Boom samenwerkte, haar
manier van werken. ‘Ze heeft een
gruwelijke hekel aan politiek gekonkel, verborgen agenda’s en kaarten
in de mouw. Op het door en door
verpolitiekte Maagdenhuis heeft ze
dan ook flink opruiming gehouden
toen ze rector werd.’
Hij omschrijft haar optreden in
zo’n situatie als ‘subtiel, heel erg duidelijk en hard’. ‘Het gaat om publieke
middelen. Die moeten goed en doelmatig worden besteed, vindt Van
den Boom. En als dat betekent dat er
gesaneerd moet worden of mensen
weg moeten, dan is dat maar zo.’ ↙
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Redelijk en
rechtvaardig
tekst Nina Schuyffel

Vicerector Edgar du Perron gaat de hervormingen binnen de UvA leiden.
Hij vervult een nieuwe functie en is formeel geen lid van het CvB.

E

dgar du Perron begint met
een positieve reputatie: geliefd
onder collega’s, populair bij studenten en altijd in voor een discussie.
Een uitermate redelijke man, met
een ‘groot gevoel voor rechtvaardigheid, zo typeerde collega-hoogleraar
Martijn Hesselink hem twee jaar
geleden in Folia. ‘Hij is geen controversiële figuur en dat maakt hem
heel geschikt als bestuurder.’
Charles Edgar du Perron (1965) werd
in 2006 als hoogleraar privaatrecht
benoemd tot decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR). Hij
studeerde rechten en promoveerde
aan de UvA. Daarna was hij tijdens
de kredietcrisis lid van de commissies die het faillissement van DSB en
Icesave onderzochten. Studenten zijn
lyrisch over hem, bij het winnen van
de Docent van het Jaar-prijs noemde
de jury hem ‘een uitstekend docent,
enthousiast, veelzijdig en vernieuwend’. Hesselink: ‘Hij is uitermate
communicatief en voor iedereen
altijd bereikbaar en aanspreekbaar.’
Du Perron is de kleinzoon van dichter
en prozaschrijver Charles Edgar
‘Eddy’ du Perron (1899- 1940), maar
heeft de literaire ambities van zijn
grootvader niet geërfd. ‘De ironie wil

Folia 27-7.indd 11

dat mijn grootvader een pesthekel
had aan juristen, vooral aan notarissen,’ zei Du Perron ooit. Tijdens zijn
studie wakkerden de twee hoogleraren Hans Ankum en Paul Cahen bij
hem de liefde aan voor het onderwijs
en onderzoek. ‘Van beiden heb ik geleerd dat je in het onderwijs enthousiast en geïnteresseerd moet zijn,’
zei hij begin dit jaar in Het Parool. ‘Je
moet de stof toegankelijk maken en
laten zien hoe leuk je vak is.’
Vorige maand organiseerde Du
Perron nog een bijeenkomst voor zijn
studenten en medewerkers om te
praten over bestuurscultuur, medezeggenschap en bezuinigingen bij de
faculteit: thema’s die na de Bunge-

huis- en Maagdenhuisbezetting hoog
op de agenda waren komen te staan.
Hoogleraar Guy Geltner sprak toen
zijn jaloezie uit over de openheid van
die discussie, die zo vrijelijk met de
decaan gevoerd kon worden – iets
wat niet bij elke faculteit vanzelfsprekend is.
Du Perron bracht onder meer de
wens naar voren om een faculteitsraad in te voeren, waarbij studenten
en medewerkers in een medezeggenschapsraad zitten. ‘Dat de raden
gesplitst zijn levert vaak problemen
op. De belangen van studenten
botsten soms met die van docenten.
Het zou erg helpen als men daarover
eerst overeenstemming bereikt, en
vervolgens naar het bestuur komt.’
Dat voorstel, evenals de manier
waarop hij het tekort op de begroting
van de faculteit – vijf miljoen euro tot
2018 – wil aanpakken, leverden hem
tot nu toe veel lof op. Voormalig lid
van de studentenraad geesteswetenschappen Jaap Oosterwijk schoof
hem onlangs naar voren als meest
geschikte interim-voorzitter van de
UvA. ‘Ik ben echt onder de indruk en
heb er vertrouwen in dat hij de UvA
op weg naar een nieuwe bestuursstructuur goed kan leiden.’ ↙
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Actueel Val van een voorzitter

KLEINE
STAPJES,

TOCH GESTRUIKELD

tekst Dirk Wolthekker
illustratie Vruchtvlees

Eigenlijk tekende de ondergang van Louise Gunning zich al af tijdens de
bezetting van het Bungehuis. Toen leek zij in een voor haar nieuwe wereld te
zijn beland, waarvan ze de spelregels niet kende.
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‘I

k denk dat ze een mooi boegbeeld van de UvA en HvA
zal worden. Het is altijd vervelend als er een collegevoorzitter voortijdig weggaat, zoals dat bij Van der
Toorn is gebeurd. Daar kleeft een smetje aan. Dan is het erg
mooi als er iemand zoals Louise Gunning voor terugkomt. Dat
poetst het imago van onze universiteit weer wat op.’ Dat zei
AMC-neuroloog Marianne de Visser tegen Folia ter gelegenheid van de benoeming van Gunning. Hoe dramatisch het met
Gunning is afgelopen weten we sinds afgelopen weekend.
Hoe kon het beeld van Louise Gunning (Amsterdam,
1951) de afgelopen maanden zo kantelen? Of hebben we het
misschien over jaren? Zeker is dat iedereen stond te juichen
bij haar aanstelling in april 2012. Toenmalig waarnemend
voorzitter van de Raden van Toezicht van UvA en HvA, Inge
Brakman, gaf het ronduit toe: de headhunter die de opdracht
had gekregen een nieuwe collegevoorzitter te zoeken was weliswaar ook met wat andere
kandidaten op de proppen
gekomen, maar Louise
Gunning stak daar zo met
kop en schouders bovenuit,
dat de sollicitatiecommissie
alleen met haar in gesprek
was gegaan. ‘Louise was
gewoon de ideale kandidaat,’ aldus Brakman.
En ze was niet de enige die dat vond: bij een uitgebreide
rondvraag onder oud-collega’s van het AMC was de communis
opinio: hoe kun je aan iemand anders denken dan aan Louise
Gunning, zij is de juiste vrouw op de juiste plek. Overigens
sluimerde er toen al onvrede over de benoemingsprocedure,
die een hoog achterkamertjesgehalte zou hebben. Onder de kop
‘Die nieuwe voorzitter kiezen we zelf wel’ lieten studenten en
medewerkers zich in Folia uit over ‘mysterieuze searchbureaus
en schimmige sollicitatierondes’. Toch adviseerden ze positief
over haar benoeming.

13

van de Faculteit der Geneeskunde geweest. Oud-collega’s van
het AMC typeerden haar als ‘een voorzichtig bestuurder’ die
zich nooit had vergaloppeerd aan onbereikbare beleidsvergezichten, maar ‘met kleine pasjes, zonder risico’s’ langzaam
vooruit ging. Dat het AMC onder haar leiding ‘geen grote
sprongen vooruit’ had gemaakt, had men voor lief genomen.
Naast haar bestuurlijke ervaring was ze vooraanstaand lid
van de PvdA, waardoor ze over uitstekende connecties in de
politiek beschikte. Vermoed werd zelfs dat ze heimelijk een
hoge politieke functie ambieerde, maar of ze echt ministeriabel
was? In 2010 leek het er in ieder geval wel op dat ze zich voorbereidde op een ministerschap: ze verliet het AMC en werd
voorzitter van de Gezondheidsraad, een functie die vaak wordt
beschouwd als voorportaal van het ministerschap. Het kwam
er niet van: in beide kabinetten van Mark Rutte ging de post
van Volksgezondheid naar de VVD.
De kwaliteit van de
commissariaten en adviesraden waarin Gunning zat
en zit – liefst als voorzitter
– waren en zijn fantastisch:
Rijksakademie van beeldende kunsten, Concertgebouw,
Schiphol, Prins Claus-leerstoel, noem maar op. Ook als onderzoeker had ze haar sporen
verdiend; ze heeft veel gepubliceerd en had in 2011 als voorzitter van de commissie-Gunning uitmuntend onderzoek gedaan
naar de beruchte Amsterdamse zedenzaak. Gunning wist
bovendien wat representatie en communicatie waren. Ze stond
bij het AMC bekend om haar communicatieve vaardigheden –
een eigenschap die goed van pas zou komen in de weerbarstige
UvA-wereld, waar niemand naar niemand luistert en iedereen
naar iedereen. Bovendien was en is ze getrouwd met ontwikkelingseconoom en (inmiddels emeritus) hoogleraar aan de VU
Jan Willem Gunning, prominent lid van de KNAW.
Het leek allemaal te mooi om waar te zijn, maar toch was
het zo. Stralend betrad Louise Gunning op maandag 2 april
2012 de bordestrap van wat vanaf dat moment haar Maagdenhuis was. Goed gekleed, goed gekapt, goed gemutst, bril in
het haar, vol plannen voor een fantastische toekomst voor UvA
en HvA. En misschien ook wel voor de VU, want de ingezette

Mislukken kon niet, want
waar Louise was scheen de
zon, ook als die niet scheen

Geen risico’s
Gunnings curriculum vitae in aanmerking genomen, klopte
de constatering van Inge Brakman op het eerste gezicht als
een bus: Gunning had heel veel bestuurlijke ervaring als lid en
voorzitter van de raad van bestuur van het AMC en was decaan
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samenwerking met de gereformeerden zou worden voortgezet.
Misschien niet in het moordende tempo van haar voorganger
Karel van der Toorn, maar kalm en prudent. De VU hoorde
er nu eenmaal bij. Mislukken kon niet, want waar Louise was
scheen de zon, ook als die niet scheen.

In het stof
Wie de voorbije bestuursjaren van Gunning aan de UvA de
revue laat passeren komt als vanzelf op de vraag wanneer
het voor het eerst misging. Althans, wanneer voor het eerst
de gedachte postvatte: zo moet het misschien niet. Dat was
vermoedelijk in het najaar van 2013. Er was volop discussie over de Amsterdam
Faculty of Science (AFS), de
mammoetbètafaculteit van
UvA en VU. Die discussie
werd vooral gevoerd door
UvA-studenten die op het
Science Park het gevoel
hadden dat er met hun
belangen en rechten een loopje werd genomen. Veel studenten en een aanzienlijke hoeveelheid medewerkers hadden
het gevoel onvoldoende gekend te zijn in het voornemen een
dergelijke faculteit in de steigers te zetten en niet betrokken te
zijn bij de inhoudelijke en bestuurlijke kaders van die AFS. Tot
hun niet geringe woede en frustratie werd ook nog eens een
superdecaan geworven, zelfs zonder dat er instemming was van
de centrale medezeggenschapsorganen voor de oprichting van
de faculteit. Superdecaan Karen Maex werd benoemd, maar de
benoeming had vooral bij studenten kwaad bloed gezet: twee
maanden later blokkeerden ze de oprichting van de AFS. Decaan Maex kon aan de slag, maar in plaats van één gezamenlijke faculteit moest ze drie faculteiten gaan besturen.
Gunning was persoonlijk aanwezig bij de stemming in
de Theaterzaal van Crea en moest diep in het stof bijten: de
AFS ging niet door. Dat het in de beeldvorming (nog) niet
misging, kwam waarschijnlijk doordat studenten het gevoel
hadden winnaar te zijn en bovendien omdat ook de media er
niet met hun neus bovenop hadden gestaan. Folia was er met
een verslaggever, Het Parool ook, maar verder leek er nog niet
zoveel aan de hand en camera’s voor een live-uitzending waren
er niet bij. Was dat wel het geval geweest, dan hadden ze Gun-

nings goedbedoelde maar maternalistische wijze van besturen
kunnen registreren, waarbij tegenstanders bijna letterlijk bij
de hand worden gepakt en wordt gevraagd samen met haar na
te denken over een oplossing. Bij het gestaalde actievoerderskader valt zo’n attitude verkeerd: ze voelen zich niet serieus
genomen.
Gunning had de slag om de AFS weliswaar verloren, maar
de strijd was eervol verloren van de gekozen medezeggenschapsorganen, met de nadruk op gekozen. Want dat is waar
Gunnings bestuursstijl door wordt gekenmerkt: overtuigen,
overreden, desnoods zelf inbinden, maar wel met argumenten
en in samenspraak met de formele, gekozen medezeggenschap.
Toch voelde diezelfde
medezeggenschap zich in
het AFS-debacle niet per
se gehoord: ze had de strijd
rond de nieuwe faculteit
weliswaar verloren, maar in
de maanden daarna kwam
ze terug: via een andere
route, op een andere manier en zonder instemming van de
medezeggenschap probeerde ze (onderdelen van) de AFS – die
inmiddels niet meer zo mocht worden genoemd – er toch door
te krijgen. Althans: zo werd het door veel betrokkenen ervaren.

Vrijdag 13 februari 2015 ging
het mis: Gunning kreeg te
maken met ‘de straat’
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Straat en staat
Vrijdag 13 februari 2015 ging het mis: Gunning kreeg te
maken met ‘de straat’ of in ieder geval met een groep mensen
die zij als ‘de straat’ zag en die haar als ‘de staat’ (zonder r) beschouwde. Daarbij moet worden opgemerkt dat in de maanden
voorafgaand aan de bezetting van het Bungehuis ook het (leegstaande) Spinhuis was bezet en vorige zomer een groep (deels
dezelfde) studenten het Education Service Centre op Science
Park had bezet. Bij die bezettingen hadden Gunning en rector
magnificus Dymph van den Boom al als Brugman moeten
praten om de boze studenten de deur uit te werken. Aan de beeindiging van de bezetting van het Spinhuis moest bovendien
een rechter te pas komen. Dat maakte dat Gunning niet direct
stond te trappelen van ongeduld om opnieuw te praten met bezetters, laat staan dat ze in spijkerbroek en kaplaarzen via het
door de ondernemingsraad gesponsorde keukentrapje en door
het raam het actiecentrum in het Bungehuis zou betreden.
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THOMAS
VAN A ALTEN
Gordijn
I

k zat enkele weken geleden met Louise Gunning in de jury voor de
zogeheten Campusdichter: een poëet die af en toe als hofdichter
mag dienen. De bijeenkomst met koffie en koekjes vond plaats in
debatcentrum Spui25. De organisatie wilde het gordijn sluiten, zodat
niemand van buiten naar binnen kon kijken. Louise Gunning vond dat
onzin: een debatcentrum moest immers een open karakter hebben.
Terwijl de eerste dichter dapper de regels voorlas op het podium,
zag ik vanuit mijn ooghoek de revolutionairen – Chaoten, zouden
we in het Duits zeggen – getooid met confettibom, knaltouwtjes
en een batterij aan geïmproviseerde percussie-instrumenten al
samendrommen. Ze joelden en trommelden. De arme dichter van
dienst was amper hoorbaar. Even schoot het door mijn hoofd om
aangifte te doen tegen de uitwassen van de slecht geklede garde,
omdat hier immers in enige mate sprake was van belemmering
van de vrije mening. Of werkten de dichtende finalisten volgens de
Chaoten voor een universitaire
Kultuurkamer? Na een diplomatieke berisping van een dichter
met de liederlijke bijnaam ‘Mottenfokker’ droop de garde af.
Ik heb tot voor kort veel
genade gekend voor het College
van Bestuur, omdat ik denk dat
er in een grote organisatie altijd
meer verantwoordelijken zijn dan de hoogste bestuurders. En daarbij: de felste revolutionairen zijn vaak de eerste nieuwe demagogen.
We beginnen met de vraag om rechtvaardigheid en eindigen dikwijls
met de eis tot het dragen van de kroon (vrij naar Camus).
Ik smeekte bij de videobeelden van de onnodige dreiging en
agressie van de ME of Louise Gunning dit gordijn wél wilde laten
vallen: het CvB maakte met de uitzetting een grove fout. Ik vraag de
demonstranten om een daadkrachtige poldermodus. Een megafoon
en vuist garanderen immers geen solide reorganisatie. Want waar
gaat het echt om? Juist, goed hoger onderwijs in Amsterdam.

De arme dichter
van dienst was amper
hoorbaar
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Eerst mijn tent uit, dan praten, was de houding.
Gepraat werd er inderdaad, maar Gunning raakte de regie
toen al kwijt. Dit was niet de academische gemeenschap die
zij kende. Dit was niet de wereld van de argumenten, van het
intellectuele debat en van de beschaving. Dit was de wereld
van de informele actievoerders, de spandoeken, de leuzen en
de straat. Een wereld ver verwijderd van de hare. Burgemeester-straatvechter en partijgenoot Eberhard van der Laan deed
een poging tot bemiddeling. Maar ook hij, die bekendstaat als
een van ’s lands beste mediators, slaagde er niet in de lijnrecht
tegenover elkaar staande
partijen te verzoenen, wat
Gunnings gevoel versterkte
dat zij niet te maken had
met voor rede vatbare studenten, maar met politieke
actievoerders die in hun
strijd tegen kapitalisme
en globalisering ontruimd wilden worden. Actievoerders die
op hun beurt het gevoel hadden een bestuurder voor zich te
hebben die het veld niet wilde ruimen, die coûte-que coûte op
het pluche wilde blijven zitten. Het was de taal van de straat

tegenover de taal van de staat. Halsstarrig stonde die twee
tegenover elkaar. In die sfeer liet Gunning het Bungehuis op
24 februari ontruimen: gepraat was er niet, laat staan dat het
geholpen had, en nu was het pand weer nodig voor onderwijs
en onderzoek.

‘Ons’ Maagdenhuis
Zo was de situatie toen Gunning op woensdag 25 februari, een
dag na de ontruiming van het Bungehuis, werd geconfronteerd
met een nieuwe bezetting, ditmaal van het Maagdenhuis.
‘Verlaat ons Maagdenhuis’,
vroeg ze met geprangd
gelaat aan de verzamelde
meute van zo’n driehonderd
man. Wie ze precies met
‘ons’ bedoelde, was voor de
bezetters – althans voor zover ze Nederlands begrepen
– ogenblikkelijk duidelijk: haarzelf en haar medebestuurders.
Of ze het misschien anders bedoeld had was toen al helemaal
niet meer aan de orde; haar deconfiture was een feit.
Weer moest de burgemeester – pleister over het oog vanwe-

Dit was de wereld van de
actievoerders, een wereld ver
verwijderd van de hare
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Wat deed ze eigenlijk?
Zoals iedere bestuurder in elke organisatie, krijgt
deze bij aanvang van zijn mandaat een portefeuille toegeschoven. Die portefeuille wordt in de
loop van een bestuursmandaat ook nog weleens
opgeschoond of er wordt met collega-bestuurders geruild om ervoor te zorgen dat iedere bestuurder de portefeuille heeft die hem of haar het
meest ligt. Zo had Gunning op de dag van haar
aftreden – 19 april – onder meer de portefeuilles
strategie en beleid, externe relaties (nationaal
en internationaal), communicatie en marketing,
human resources, centrale ondernemingsraad
en lokaal overleg met de vakbonden en Amsterdam Economic Board onder haar hoede. Ze was
bovendien voorzitter van het centraal crisisteam
van UvA en HvA.
Op al deze terreinen was Gunning als eerste aanspreekbaar en juist op die terreinen kwamen de
problemen de afgelopen maanden aan het licht:
de strategische samenwerking met de VU en
andere partners binnen de Amsterdam Academic
Alliance, human resources-beleid inclusief de
gehate flexcontracten, de economisering van wetenschappelijk onderzoek en de grote standaardisering en uniformering van curricula waarbij
docenten weinig te zeggen zouden hebben en
het management juist te veel, resulterend in een
bestuursmodel dat was bedoeld als bottom-up,
maar door docenten en onderzoekers werd gepercipieerd als top-down. Vooral aan de Faculteit
der Geesteswetenschappen (FGw), met haar
veelheid aan verschillende opleidingen, werd het
model ervaren als een ramp. Om het tij te keren
was meer democratie en inspraak broodnodig,
was de opvatting van een groot deel van de FGw.
Op verschillende faculteiten – vooral Geesteswetenschappen en Rechten – werden bovendien
forse bezuinigingen aangekondigd, overigens
niet door Gunning maar door haar collega Hans
Amman, verantwoordelijk voor huisvesting en
finance. Vanaf dat moment leek een uitzonderlijk giftige cocktail in de maak. De giftigheid zat
daarbij vooral in het feit dat studenten en docenten elkaar vonden in een gezamenlijke frustratie.
Die frustratie omvatte en omvat weliswaar niet
de hele UvA-gemeenschap, maar telde en telt
toch genoeg mensen om een reëel probleem te
vormen voor het hele CvB en vooral voor Gunning
als portefeuillehouder van de ter discussie staande dossiers.
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ge een operatie – er aan te pas komen. Nu niet in de beslotenheid van de ambtswoning, maar voluit en languit voor het
genadeloze front van de natie. Hij sprak hen toe in het Engels,
maar in vrije vertaling komt het erop neer dat hij hen toezegde
niet te ontruimen, maar te willen praten. Iedereen wist toch
wel dat er in Amsterdam net altijd een ietsje meer kan dan
in de rest van Nederland? Er werd gejuicht. En wist iedereen
wel wat voor geweldig onderzoek Gunning had gedaan in de
Amsterdamse zedenzaak? Aan haar bestuurlijke kwaliteiten
wijdde hij geen woord. Ze was zich op eigen terrein verslagen
door het hoofd van de stad. De vrouw die zich het grootste
deel van haar werkzame leven met verve en succes had ingezet
voor de UvA en – later – de HvA, bleek andermaal haar eigen
organisatie niet op orde te hebben.
Alle praatuurtjes, debatmarathons en discussiesessies in
de weken daarna konden niet verhinderen dat de beelden van
die 25e februari zich hadden vastgezet in de hoofden van vele
studenten en intussen ook docenten en onderzoekers. Ze bleef
enige tijd uit de schijnwerpers. Maar toen kwam weer een ander
beeld naar voren, namelijk het beeld van de bestuurder die
ondanks haar grote hart voor de UvA ook een groot hart had
voor haar carrière: het bleek dat ze in de running was voor een
van de meest prestigieuze commissariaten van Nederland, president-commissaris van Schiphol. Ze zag ervan af. Immers: haar
UvA stond in brand. Maar toch moest er achter de schermen
van de luchthaven veel gebeld, overlegd en geregeld worden
voor het zover was. Het beeld op de UvA: wij staan met onze
poten in de modder en jij bent bezig met je commissariaat.
Zij, die altijd met uiterste discretie en maximale controle
over zichzelf en haar positie, de media te woord had gestaan –
of niet – leek de regie nu helemaal kwijt. Dat gold voor een deel
ook voor de bezetters, maar die hadden nu eenmaal de media
en de publieke opinie aan hun kant. Na zes weken praten en
onderhandelen, eisen en concessies zegden de bezetters toe het
Maagdenhuis dan eindelijk te verlaten. Alleen – met permissie – nog één wetenschapsfestival in het weekend, maandag
vertrekken we. Louise de Voorzichtige geloofde er niet meer
in. Zevenhonderd mensen hadden zich via Facebook aangemeld voor het festival. Dat waren er om veiligheidsredenen
vierhonderd te veel, meende Gunning. De rechter ging erin
mee. Of wilde ze misschien nog een keer overleggen met de
bezetters? Misschien was er een deurbeleid mogelijk? Of meer
garanties? Naar verluidt voelden Gunnings collega’s er wel
voor. Ze voelden in ieder geval niets voor een ontruiming op de
valreep. Gunning wel. ↙
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Actueel Dwars tot op het bot

Rudolfs
revolutie
tekst Bob van Toor
foto’s Stephan Vegelien en Daniël Rommens

Valkhoff werd van een ontevreden docent een
revolutionair, die het Bungehuis en het Maagdenhuis bezette.
Studenten noemen hem een held, anderen beschouwen hem als een
tragische, geradicaliseerde querulant. Portret van een dwarsligger.
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Onmogelijk koppig,
een academisch vedergewicht

L

eren jas, grijze stoppelbaard, dunne sjaal. Op de
gedenkwaardige ochtend van 8 april draagt Rudolf
Valkhoff het strijdtenue waarin studenten, Maagdenhuisbezetters, krantenlezers en televisiekijkers hem de
afgelopen maanden hebben leren kennen. De nestor van de
Maagdenhuisbezetting stapt het bordes op – moe en wat vermagerd, maar met vurige ogen. Het is een lange nacht geweest
van onderhandelingen met het College van Bestuur, maar er
lijkt een historisch akkoord bereikt. Op de tv-beelden is goed
te zien hoe in het verloop van de speech het vuur terug in Valkhoffs stem komt, ondanks de vermoeidheid. ‘Dit zijn maatregelen die de nek breken van idealistische, jonge mensen, die zich
inzetten voor goed onderwijs. Wij handhaven onze eisen, en
bovendien eisen wij dat het College van Bestuur onmiddellijk,
onmíddelijk aftreedt.’ De studenten om hem heen kijken met
gemengde gevoelens naar de verkozen voorganger – Valkhoff
mixt de tekst van de persverklaring met zijn eigen, geïmproviseerde revolutionair idioom.
Hun weifeling blijkt niet ongegrond. Emotioneler, misschien
denkend aan oudere grieven, vervolgt Valkhoff dat er na het
Festival of Arts and Sciences in het Maagdenhuis, ‘nieuwe, en
hardere acties’ zullen plaatsvinden. Hij herhaalt het drie keer
als antwoord op vergeefse vragen van journalisten om helderheid: nieuwe, hardere acties. Achter hem trekken de studenten
die met hem de onderhandelingen hebben gevoerd nog bleker
weg dan ze na deze nacht al zagen. Eén loopt geërgerd weg, een
ander slaat een hand voor zijn mond in ongeloof.

Man met megafoon
Rudolf Valkhoff, historicus en docent bij algemene cultuurwetenschappen, ontpopte zich de afgelopen maanden als
revolutionair. Honderden scandeerden zijn naam op het Spui,
ReThink veroordeelde massaal de kritische e-mail van zijn
baas toen Valkhoff die op zijn Facebook openbaar maakte.
Tegelijkertijd beklaagden sommige collega’s zich erover dat
hij op de werkvloer de afgelopen jaren bepaald geen held was:
onmogelijk koppig, moeilijk om mee samen te werken, een
academisch vedergewicht. Wie is de man met de megafoon,
en wat bracht juist hem tot de stap die vele andere ontevreden
docenten niet wilden of niet durfden te maken?
Zijn onvrede manifesteerde zich al vroeg tijdens zijn carrière
op de UvA, zegt Valkhoff zelf. ‘In de jaren negentig hadden we
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stand-alone computers op onze bureaus. Ik was verzot op Word
Perfect, zoals veel schrijvers, maar dat moest van de computer af toen het systeem werd gecentraliseerd.’ Hij spreekt het
laatste woord uit met enige afschuw; centralisatie is volgens
Valkhoff de wortel van alle kwaad aan de UvA. ‘De colleges wetenschapsfilosofie voor achthonderd studenten. Pontifex. Een
opeenhoping van rendementsmaatregelen die ingingen tegen
mijn liefde: mensen juist individueel te helpen.’
Dat talent van Valkhoff wordt bevestigd door de tevreden
studenten, die bij hem hun scriptie schreven of lessen volgden.
‘Hij was een fantastische begeleider,’ zegt Luuk Heezen, die
vier jaar geleden zijn scriptie kunstgeschiedenis met succes af-

Rudolf Valkhoff (Alkmaar, 1954) groeide op in een gezin
met vijf kinderen, dat met hun expat-vader meereisde
naar Taiwan en vervolgens naar Sydney. Na gelukkige
jaren van uitjes, kerk en poloclub verkaste het gezin weer,
naar de Filipijnen, waar Valkhoff naar de katholieke jongensschool ging.
In 1969 keerde Valkhoff terug in Nederland. Twee jaar
later vertrok zijn vader naar Teheran, waar alleen de
jongste kinderen naar school konden. Tieners Rudolf en
zijn zus Taiwanna bleven achter in Nederland.
Hoewel Valkhoff wel eens grapte dat zijn terugkeer
tijdens de hippiezomer van ’69 de kiem van zijn revolutionaire inborst was, omschreef hij die tijd ook als ‘moeilijke jaren, waarin het gezin alleen compleet was tijdens
hoogtijdagen.’
Hij ging geschiedenis studeren aan de UvA en begon
een wetenschappelijke carrière, als aio. ‘Ik was volstrekt
tevreden met dat leven: als een soort kluizenaar je onderzoek doen. Toen ik werd gevraagd voor wat onderwijsklusjes, bleek dat ik heel goed op kon schieten met jonge
mensen.’
Hoewel zijn onderzoek in 2007 een hoogtepunt vond
in zijn promotie, over het werk van Jean Bodin en Michel
Montaigne, werd lesgeven zijn passie. Hij kreeg een aanstelling zonder onderzoekstaken, een constructie die niet
vaak voorkomt.
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‘Rellen zit in zijn karakter. Het liefst
zou hij met niemand samenwerken’

rondde bij Valkhoff. ‘Als je binnenkwam kreeg je eerst een kopje thee, van echte blaadjes. Hij sprak altijd rustig en ingetogen,
met afgewogen formuleringen en een groot gevoel voor humor.’
Valkhoff stelde er persoonlijk belang in dat zijn scriptiestudenten zouden slagen: ‘Ik mocht hem altijd bellen, ook al
was hij op vakantie. Toen ik op een moeilijk moment zei: “dan
maar geen acht”, was hij oprecht teleurgesteld, en wilde er
niets van weten. We hebben een extra afspraak gemaakt en ik
maakte de scriptie af, met hernieuwde moed.’

Pikorde
De passie die Valkhoff in zijn docentschap legde vertaalde zich
echter niet in populariteit op zijn afdeling, algemene cultuurwetenschappen. Docenten die met Valkhoff hebben samengewerkt, zijn sceptisch over zijn heldenstatus. De studenten
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mogen hem op handen dragen, maar zijn te snel blij als hij ze
een hoog cijfer geeft, luidt de veelgehoorde kritiek. De syllabus
van 37 pagina’s die hij samenstelde voor wetenschapsfilosofie
was begrijpelijk populair, maar zorgt voor een te smal referentiekader voor de rest van een wetenschappelijke studie. ‘Zijn
onderwijstaak vervult hij goed,’ zegt ACW-voorzitter René
Boomkens, ‘maar over zijn stijl valt te twisten.’
‘Rellen zit in zijn karakter. Het liefst zou hij met niemand
samenwerken, zegt hij zelf wel eens,’ aldus een andere docent.
Afspraken zijn moeilijk met Valkhoff te maken, elke reorganisatie wordt met hem een slag. ‘Hij denkt nooit na over de gevolgen, als hij bijvoorbeeld collega’s afvalt tegenover studenten.’
Bij een online interview met Valkhoff verscheen het anonieme commentaar: ‘Krijgt hij zijn salaris gewoon doorbetaald?
Is hij met precies nul wetenschappelijke publicaties in 35 jaar

21-04-15 07:36

22

Actueel

FOLIA 27

representatief voor het anti-rendementsdenken?’ Hoewel
Valkhoff wel een of twee publicaties op zijn naam heeft, kan
hij zich niet laten voorstaan op een glansrijk academisch cv.
‘De pure onderwijsaanstelling staat het laagste in de pikorde,’
merkt Valkhoff op. Toch bestaat er een breed gedragen sympathie voor zijn gewetensvolle strijd tegen de bureaucratie. ‘Hij
zag sommige problemen eerder aankomen dan wij,’ geeft een
collega toe. ‘De onwerkbaarheid van 8-8-4 kaartte hij als eerste
aan. Met de bezetting heeft hij in zekere zin gelijk gekregen: de
onvrede was te groot.’

Gepest door collega’s
Maar de grootste ironie van Valkhoffs aanwezigheid bij de
bezetting was wel dat de studenten in zijn werkgroepen – waar
Valkhoff het in de eerste plaats voor zei te doen – als eerste de
dupe werden. De docent verliet het Maagdenhuis wel voor de
boodschappen, maar niet om zijn onderwijstaken uit te voeren.
Toen Boomkens de docent mailde om hem te herinneren aan werkgroepen die hij verwaarloosde, publiceerde
Valkhoff die e-mail prompt op zijn Facebook. ReThink en
vele studenten oordeelden dat Boomkens een voorbeeld
van de vijandigheid van het UvA-management was, totdat
meer rationele ReThinkers de rest eraan herinnerden dat
Boomkens niet onsympathiek tegenover de bezetting en
hun beweging stond. Zo schreef Boomkens, niet onterecht,
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dat Dan Hassler-Forest en Guy Geltner hun bijdrage aan
de bezetting leverden, maar soms een General Assembly
misten om les te geven. ‘Die mail werd gezien als het begin
van een soort ontslagprocedure,’ zegt Boomkens. ‘Vervelend, want dat was het helemaal niet. Valkhoff had al een
tijd geen bijdrage geleverd aan een aantal werkgroepen, wat
tot verwarring onder studenten leidde. Ik mailde hem om
een oplossing te zoeken, met alle waardering voor waar hij
daarnaast mee bezig was.’
Valkhoff zegt die waardering er volstrekt niet in te hebben
gezien. ‘Ik hoef zijn bewondering niet, maar wel begrip. Dan
en Guy krijgen die wel, maar zij kwamen alleen langs en
gaven soms wat geld; ik was mooi de hele tijd ter plaatse, heb
gekookt, gesleept met boodschappen en schoongemaakt.’ Van
het ontslag waar zoveel geruchten over gaan, is geen sprake,
benadrukt Boomkens. Verschillende collega’s vragen zich wel
af of en hoe Valkhoff ooit terug kan keren in het keurslijf van
de opleiding: ook na de e-mail kwam hij slechts enkele keren
naar een werkgroep, daarna meldde hij zich ziek.
Valkhoff zelf maakt zich over zijn collega’s geen illusies.
‘De band is slecht. Ik ben de afgelopen acht jaar door collega’s
gepest. Steeds meer onderwijstaken zijn me afgenomen om
me onder de duim te krijgen. Dat ik nog niet weggestuurd
ben, is misschien door bescherming van de wet. Maar ik ben
kapot. Ik zit al twee jaar aan de antidepressiva.’ Hij was nooit
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diplomatiek, beaamt hij, en verzette zich vaak hard in vergaderingen. ‘Dat heeft kwaad bloed gezet.’

Radicaler
Ondertussen groeide Valkhoffs afschuw voor het universiteitsbeleid. ‘Met de moed der wanhoop’ schreef hij in 2011 een
vlammend opiniestuk in Folia Magazine tegen het onvermijdelijke 8-8-4. ‘De uitvoering van hun plan hebben de bestuurders
ondertussen bruusk doorgeschoven naar de werkvloer. Zij
zijn eraan gewend geraakt dat stafleden als makke schapen de
zoveelste onzinnige wijziging van het onderwijs gedwee opvolgen. Van studenten hebben zij al helemaal niets te vrezen,’
schreef hij destijds verbitterd.
Toch nam hij nooit deel aan een OR of andere medezeggenschapsraad. ‘Ik heb moeite met vergaderen. De afgelopen
twee maanden heb ik dan toch nog mijn portie gehad,’ grapt
hij. Toen studenten zich verenigden in Humanities Rally was
Valkhoff er als de kippen hij. ‘We wisten toen nog niet wie
hij was,’ herinnert toenmalig frontman Jarmo Berkhout zich,
‘maar zijn adviezen waren zinnig en zijn historische kennis
van vijfentwintig jaar UvA-bureaucratie waardevol.’ Begin dit
jaar maakte Valkhoff de overstap naar De Nieuwe Universiteit.
‘Hij werd radicaler – of misschien was hij dat al die tijd al. Dat
was niet erg, we waren blij dat hij zijn plek vond in dat protest.
Voor De Nieuwe Universiteit was hij zeer belangrijk. Niet in de
laatste plaats om hun eisen scherp te formuleren en de spelfouten er uit te halen.’
Sinds die tijd viel Valkhoffs markante verschijning
steeds vaker op: van zijn
toespraak voor een door
Humanities Rally bezette
collegezaal in november tot
zijn aftocht in de boeien
bij de ontruiming van het Bungehuis. Na een nacht in een
politiecel stond hij vooraan in de protestmars op het Spui, met
zijn vrouw Marga. Ook haar is protest niet vreemd – in haar
jeugd behoorde ze tot de beruchte Staatsliedenbuurtkrakers.
‘Die wilden haar soms niet mee hebben naar acties, zo fel was
ze’, aldus Valkhoff. Het was Marga die op het bordes van het
Maagdenhuis tegen de bewakers zei: ‘Als ik jullie was, zou ik
nu maar naar huis gaan’.
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idee dat hij naar binnen zou gaan, zegt hij. ‘Duwen!’ klonk het
van achteren, en even later stond Valkhoff met een extatische
menigte in het heilige der heiligen van het College van Bestuur.
‘Het was het meest ontroerende moment van mijn leven. ’
In het Maagdenhuis was hij aanstichter en inspirator, ideoloog en knuffeldier. Hij sliep op het enige aanwezige matras
en ontving studenten in een hoek van het bezette UvA-hoofdkwartier. Maar vooral fungeerde hij als legitimatie voor de
opstand tegen het beleid van de universiteit: niet alleen was hij
ervaringsdeskundige van UvA-bureaucratie én activisme, hij
vormde als docent het levende argument tegen de kritiek dat
het ging om groepje krakers en studenten.
‘Altijd als het dreigde te verzanden tijdens de bezetting
inspireerde hij ons weer,’ zegt Alex, een van de Maagdenhuisbezetters. ‘Hij kon lekker hard zijn in een discussie. Daarin
hebben we hem nooit hoeven temperen: hij vertegenwoordigde
gewoon de radicalere kant van De Nieuwe Universiteit.’
‘Hij denkt al jaren na over wat er aan de hand is, en maakt
zijn standpunten erover heel duidelijk,’ zegt Jaap Oosterwijk,
die vele discussies in het Maagdenhuis leidde. ‘Dat maakt hem
volgens sommigen inflexibel, maar ik heb hem leren kennen
als een zeer integer individu.’ Ondanks zijn uitstraling in de
pers van een radicale hardliner wist Valkhoff in het Maagdenhuis vaak de rust te bewaken, stelt Oosterwijk. ‘Hij is een goede redenaar, en bereid de taken op zich te nemen die niemand
anders wilde doen.’
Zoals toen na die lange
nacht onderhandelen en
het uurtje slaap. ‘Die fout
om te spreken over hardere
acties had iedereen kunnen
maken, maar de pers ging
ermee aan de haal. Onze gedachten waren erg primair,
we misten reflectie – en onze blikken spraken op dat moment
boekdelen. Het werd geïnterpreteerd als een verdeeldheid in
onze groep die er niet was.’ Ze hebben Valkhoff er nooit hard
om veroordeeld, zegt Oosterwijk. Daarbij, er was werk aan de
winkel voor het Festival of Arts and Sciences.
Dat Festival zou niet plaatsvinden onder de witte bogen
van het Maagdenhuis maar op de natte klinkers van het Spui,
te midden van de veldslag van de ontruiming. Valkhoff keek
geëmotioneerd vanaf de zijlijn toe. Tijdens het kort geding was
hij gedesillusioneerd de zaal uitgelopen; na de zaak keerde hij
niet terug in het Maagdenhuis: als hij daar aangetroffen zou
worden bij een ontruiming zou hij mede verantwoordelijk worden gehouden voor de schadevergoeding, werd hem verteld. Hij
was een van de drie bezetters die persoonlijk waren gedagvaard
door de UvA, omdat zij ‘publiekelijk het akkoord verwierpen en
aangaven door te gaan met acties’, aldus een woordvoerder.
Maar voor het universiteitsbestuur betekent Valkhoff
wellicht meer dan die kille bewoording suggereert. Hij staat

‘Hij werd radicaler –
of misschien was hij dat
al die tijd al’

Inspirator
De geruchten over die dag zijn niet goed na te trekken. Valkhoff is hier en daar wel betrapt op fabuleren - zo beweerde hij
tegenover de pers dat hij Docent van het Jaar geweest was,
terwijl hij slechts genomineerd werd voor die titel – maar wie
Valkhoff hoort vertellen, waant zich er haast bij. Met pretogen:
‘Ik doe meestal wel wat mijn vrouw zegt, maar dat die bewakers
dat ook deden had ik niet verwacht!’ Toen twee jongens tegen
de deuren begonnen te trappen had Valkhoff zelf nog geen

Folia 27-7.indd 23

21-04-15 07:36

INGEZONDEN MEDEDELING

ZOOIEN

uitspraak

, (onoverg.; zooide, h. gezooid),

(inform.) eregevecht tussen studenten

Van brassen tot boordroeien: tijdens de Dag van de Amsterdamse Student gaat de studentenwereld voor je open! Altijd
al een kijkje willen nemen in een sociëteit of op het podium
van de Stadsschouwburg willen staan? Dit is je kans. Kom
op 6 juni langs en help om de DAS tot een daverend succes
te maken!

dasamsterdam.nl

MASTER_Folia_advertentie.indd
1
Folia
27-7.indd 24

20-4-2015
11:18:30
21-04-15
07:36

-

d

m

m

s

5 11:18:30

22 APRIL 2015

25

‘Ik ben kapot. Ik zit al twee jaar aan
de antidepressiva’

ook voor de docenten op wie de bestuurders niet hebben gelet,
zegt een bron rond het college. Degenen wiens vertrouwen ze
ongewild zijn kwijtgeraakt tijdens bezuinigings- en efficiëntieslagen. Net als bijvoorbeeld Dan Hassler-Forest, die na jaren
nog altijd op een tijdelijk contract zit.

Nazorg
En zoals Rudolf Valkhoff de vleesgeworden onvrede van de
docenten is, zo is zijn huidige verwarde, gekreukte staat te
vergelijken met die van het UvA-bestuur na de val van het
Maagdenhuis. Het gaat slecht, zegt Valkhoff aan een kopje
koffie in een café. De zon schijnt, hij heeft een paar nachten
slaap in kunnen halen en weer gezwommen. De docent oogt
uitgeruster en beheerst, maar zijn ogen staan verdrietig. Een
zwart lapje (‘tegen politiegeweld’) bedekt het rode vilten
vierkantje op zijn bruin velours revers die de leren jas weer
heeft vervangen. Hij is moe, kan zich slecht concentreren. ‘Ik
haal de data soms door elkaar.’ Dat Louise Gunning aftreedt
als Collegevoorzitter, maakt daarin weinig verschil: het draait
niet om één persoon, maar om de universiteit die hiermee
niet dichter bij decentralisatie is. ‘Voor haar als persoon is het
triest; ik hoop dat ze niet met jarenlange buikpijn blijft zitten,
zoals ik.’
Heeft hij, afgezien van dat ene woord in de persverklaring, ergens spijt van? ‘Nee,’ zegt Valkhoff bedachtzaam.
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‘Het is allemaal wonderwel gegaan, alsof de geschiedenis
steeds heeft meegeholpen. Dit is het grootste wat in mijn
leven is gebeurd, en met de uitspraken van de COR en de
andere raden lijkt het niet voor niets geweest.’ Hij voelt zich
niet verslagen, maar is daas achtergebleven. Hij heeft zich
ziek gemeld en weet niet of hij nog kan terugkeren – zelfs
als het juridisch mogelijk zal blijken.
‘Misschien heb ik toch spijt van iets,’ zegt hij plotseling.
‘Tijdens de laatste demonstraties was ik te boos. Ik merk dat
ik agressief word in de buurt van politie. De liefde die je voor
elkaar gaat voelen bij zo’n bezetting, solidariteit met elkaar,
is als een familie. Maar het is ook gevaarlijk: het kan bijna
sektarisch worden, het is moeilijk om de inhoud in het oog
te houden. Door de moeheid en de manier van spreken kan
paranoia ontstaan, met bijnamen en geheime afspraken. Ik
heb zachte, lieve mensen bij ons zien komen die nog nooit
zo’n band ervaren hadden, die nu helemaal verloren zijn, of
in elke voorbijganger een “stille” zien.’ Valkhoff benoemt de
problemen met het inzicht van een academicus. ‘Misschien is
dat nu een taak voor mij, daarover met ze te praten. Nazorg is
nu belangrijk.’
‘Als ik onverhoopt geen les meer zal kunnen geven zal ik
het enorm missen. Maar goed, mijn pensioen zat er toch aan te
komen. En als ik thuis zit kan ik alsnog eens gaan publiceren,’
zegt Rudolf Valkhoff. ‘Ik heb wel wat ideeën.’ ↙
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Kiezen
na de
revolte
Niet eerder in de afgelopen twintig
jaar maakte de studentenpolitiek zo’n
tumultueuze tijd door als nu. Niet
alleen staan inspraak en democratie
volop in de schijnwerpers, actie- en
pressiegroepen lijken bovendien minstens zo’n belangrijke machtsfactor te
zijn geworden als de studentenraden
en de studentenpartijen. UvA-studenten kunnen over twee weken stemmen
voor nieuwe studentenraden. Wat
beogen de partijen en wat kunnen ze
voor je betekenen?

OpRech
‘Wat wij kunnen toevoegen aan
de actiegroepen en informele groepen is dat we formele
gesprekspartners zullen zijn van
het faculteitsbestuur. Gelijktijdig
willen we ons informeel opstellen

zouden we die niet alvast kunnen
organiseren? Ik noem bijvoorbeeld
de Onderwijs en Examenregeling
(OER). Daarover is veel te doen.
Ik kan me voorstellen dat we op
verzoek van studenten een refe-

door direct contact te hebben
met studenten. Er bestaat nu
bijvoorbeeld nog geen regeling
voor referenda, maar waarom

rendum houden over wat rechtenstudenten van een nieuwe OER
vinden en de uitkomst daarvan
opnemen in ons programma.’

Acta
Anders
tekst Dirk Wolthekker

Acta/tandheelkunde UvA-VU*
Opgericht: 2004
Lijsttrekker: Luuk van den Bosch
Raadszetels: 8
Zeker van: 8
*Acta is een samenwerkingsverband tussen UvA en VU; VU-studenten stemmen daarom ook mee.
Acta Anders is de enige partij die meedoet aan de verkiezingen op Acta.
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‘Acta is een complexe organisatie
waar wetenschap en patiëntenzorg samenkomen. Theoretisch
onderwijs is op Acta goed geregeld,
maar verbeterpunten liggen bij
het preklinische [de fase voor de
patiëntenzorg, red.] en klinische
onderwijs en de roostering daarvan. Daar waar we nu nog zien dat
de meningen van docenten over
een bepaalde casus flink kunnen
verschillen, hopen we dit probleem
middels duidelijke en gestandaardiseerde beoordelingsformulieren
te verbeteren. Verder zien wij graag
een verbeterde relatie tussen studenten en docenten, waardoor het
mogelijk is om op een gelijkwaardig niveau problemen te kunnen
aankaarten en oplossen.’
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echt
FdR
Partij opgericht: 2015
Lijsttrekker: Lodewijk van Eeden
Raadszetels: 8
Gokt op: 4 zetels

De Vrije
Student
UvA-breed
Opgericht: 2015
Lijsttrekker: Rosa d’Adelhart
Toorop
Directe zetels CSR: 7
Gokt op: 3 zetels

Lief
FNWI
Opgericht: 2008
Lijsttrekker: Sybrig Smit
Raadszetels: 12
Gokt op: 8 zetels
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‘De medezeggenschap krijgt komend
jaar meer macht van de minister. Dan
moeten er in die medezeggenschap
ook kuitenbijters zitten. Nu moeten
partijen vaak smeken om in de CSR
te komen, terwijl juist daar de slimste
en mondigste studenten moeten
zitten. Ons programma is gebaseerd
op het liberale gedachtegoed van de
JOVD. We vinden dat studenten hun
oren niet moeten laten hangen naar
duurzaamheidslobby’s, vastgoedbaronnen of revolutionairen. Het geld
dat de UvA krijgt is bedoeld voor
onderwijs en onderzoek en niet voor
andere zaken die daarmee weinig van
doen hebben.’

‘Zelfontplooiing van iedere student
maakt voor Lief een belangrijk deel
van het studentenleven uit: studeren
is veel meer dan alleen studiepunten halen. Je horizon verbreden is
belangrijk voor ons en daar hoort ook
interdisciplinariteit bij. De komende
weken gaan we met ludieke acties de
faculteit in om de mening van studenten te peilen, op basis waarvan
we ons programma gaan vaststellen.
We zijn er dit jaar in geslaagd om
instemmingsrechten te krijgen over
de samenvoeging van gezamenlijke
opleidingen van UvA en VU. Daar
zijn we heel blij mee. We zullen ook
komend jaar goed op blijven letten
dat de vertrouwensband met het
faculteitsbestuur goed is en blijft.’
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De
Decentralen
UvA-breed
Opgericht: 2015
Lijsttrekker: Naomi Appelman
Directe zetels CSR: 7
Gokt op: 3 zetels

‘Wij zijn gevormd door de roep om
decentralisatie van de afgelopen
maanden. Al onze leden kenden
elkaar al, maar vonden elkaar in de
gedeelde onvrede. Wij geloven dat
kwalitatief onderwijs en onderzoek
het best kunnen worden ingericht
door de opleidingen en onderzoeksgroepen zelf. De afgelopen jaren is
men zich op centraal niveau steeds
meer gaan bemoeien met de inrichting van het onderwijs. Bijvoorbeeld
als het ging om 8-8-4 en de implementatie van nieuwe bestuursstructuren. Neem het centraal vastgestelde Onderwijs- en Examen Reglement
(OER). De Decentralen zijn hier fel op
tegen: faculteiten moeten altijd de
mogelijkheid hebben om zelf hun OER
te bepalen.’

Tof
FGw
Opgericht: 2015
Lijsttrekker: Jan van Helden
Raadszetels: 12
Gokt op: 6 zetels

‘Wij willen de dialoog herstellen
en zijn het over en weer maken
van verwijten helemaal zat. Het
is tijd voor constructief overleg
over de toekomst van de faculteit.
Overleg met iedereen: bestuurders, studenten, opleidingscommissies, afdelingen. Wij willen niet
een protestpartij zijn zoals andere
partijen op dit moment. Uiteraard

MFAS
AMC**
Opgericht: 1896
Lijsttrekker: Jim Determeijer
Totaal aantal zetels: 7+3***
Gokt op: de meerderheid der
zetels

** MFAS heeft een lijstverbinding met UvASociaal
*** De studentenraad van het AMC heeft in totaal tien zetels; daarvan zijn zeven voor bachelorstudenten
en drie voor coassistenten. Alleen de bachelorstudenten zijn afgevaardigd in de CSR.
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leggen we verantwoording af aan
onze achterban, maar wij zijn niet
van de directe democratie. Wij
willen een betere medezeggenschap, maar op basis van vertegenwoordigende democratie. We
zullen elke zes weken in het openbaar vergaderen en daar ook de
studieverenigingen en opleidingscommissies bij betrekken.’

‘De belangrijkste kwesties die op
het AMC spelen zijn de bestuurlijke
fusie met het VUmc en de herziening van de bacheloropleiding. De
bestuurlijke fusie hoeft geen slechte
zaak te zijn, want het kan leiden tot
meer en betere expertise. Wij willen
er echter goed over worden geïnformeerd. Dat gebeurt tot nu toe goed.
Wat voor ons zeer belangrijk is, is
de bachelorherziening vanaf 2016.
Daarbij zal teambased learning het
uitgangspunt zijn. Hoe dat ingevuld
wordt gaan we komend jaar zien.
Verder valt er veel te verbeteren aan
het faculteitsplein – Plein J. Graag
nieuwe tafels en stoelen en meer
zichtbare kunst uit de kunstcollectie
van het AMC.’
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UvASociaal
UvA-breed
Partij opgericht: 2006
Nummer 2 op de lijst: Mark de
Jongh
Directe zetels CSR: 7
Gokt op: zo veel mogelijk zetels

‘Wij streven een faculteit en universiteit na waar studenten en docenten
weer serieus worden genomen. We
willen dat studenten meer instemmingsrechten krijgen en eerder en
beter over bijvoorbeeld de financiën
of huisvesting worden ingelicht. We
willen de kleine talen behouden en
stellen daarnaast kwaliteit boven
kwantiteit en specialisatie boven
verbreding. We zullen zeker doorgaan
met onze open maandagvergaderingen, waar iedereen welkom is, ook
niet-leden. We willen dat alle studenten hun zorgen en klachten kunnen
uiten en dat iedere studentenstem
door het CvB wordt gehoord.’

FGw
Partij opgericht: 2015
Lijsttrekker: Meike Mol
Raadszetels faculteit: 12
Gokt op: 6 zetels

Humantities
Rally
Folia 27-7.indd 29

‘Ik denk dat UvASociaal in tegenstelling tot andere partijen een heel compleet programma heeft. We hebben
standpunten op heel verschillende
terreinen. Ik noem bijvoorbeeld het
8-8-4-systeem. We zouden graag een
onderzoek naar dat systeem verrichten
en de alternatieven in kaart brengen.
Daarnaast hebben we de afgelopen
maanden met bewondering gezien hoe
de Nieuwe Universiteit aandacht heeft
gevraagd voor diversiteit. Wij sluiten
ons daarbij aan. Op de UvA wordt
iedereen die niet voldoet aan de norm
van wit, middenklasse, man, hetero
en gezond beschouwd als “anders”.
Curricula belichten doorgaans alleen
westerse perspectieven. Auteurs die
niet passen in de dominante cultuur
worden vaak niet gelezen. Wij willen
een inclusieve universiteit.’

Partij Macht en Inspraak (Mei) en
partij Sefa doen dit jaar niet mee aan
de studentenraadsverkiezingen. Zij
werden op 16 april door het Centraal
Stembureau (CSb) van de UvA uitgesloten van deelname omdat zij hun
kieslijsten te laat hadden ingeleverd.
Dit betekent dat de directe mandaten
in de CSR worden verdeeld tussen
UvASociaal, De Vrije Student en De
Decentralen. Mei en Sefa hebben overigens bezwaar ingediend tegen hun
uitsluiting bij het CSb.
Elektronisch stemmen kan van 7 tot
en met 13 mei.
Check: tinyurl.com/qz5hvjq
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FLOOR AGENDA

DEBAT- EN ACTIVITEITENCENTRUM | KOHNSTAMMHUIS, WIBAUTSTRAAT 2-4 | WWW.HVA.NL/FLOOR
ANDREW KEEN VS BRAM ALKEMA
Vrijdag 24 april, 9.00-10.30, FLOOR tribunes

In zijn nieuwste boek ‘the internet is not the
answer’ fileert Andrew Keen de wereld van
de internetmiljonairs en stelt vragen over de
manier waarop belastingen ontdoken worden en de rechten van werknemers met de
voeten worden getreden. Marketingexpert
Bram Alkema interviewt hem en zal Keen
het vuur aan de schenen leggen.
MEET-AND-MATCH HVA CIRCULAIR
30 april 15:00-18:00, Studio HvA en FLOOR
broedplaatsen

High- en lowtech voedselproductie in de
stad’. De ontwikkelingen op het gebied van
duurzame voedselproductie in de stad gaan
erg snel en de verschillende partijen kunnen

nog veel van elkaar leren. Daarom organiseert HvA Circulair een meet-and-match om
de koppen bij elkaar te steken en zo vertical
farming naar een hoger niveau te tillen.
SAVE THE DATE!
TALENT@HVA, MAAK WERK VAN JE
TOEKOMST
28 mei 13.00-17.30, FLOOR, Kohnstammhuis

Een middag over ‘aan het werk na je studie’
voor HvA studenten en pasafgestudeerden.
Met praktische hulp, inspiratie en inhoudelijke achtergrondinformatie.
Maak werk van je toekomst en kom langs
voor een CV-check, pitchtraining of workshop sollicitatiebrieven schrijven. Én laat
je inspireren door bedrijfspresentaties en
jonge ondernemers.

KOM OOK EN MELD JE AAN VIA HVA.NL/FLOOR

MEET & SHARE | DEBAT | CULTUUR
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Prikbord HvA-UvA

Evenement

Sterrenkijken

Interview

Iedereen droomt weleens weg bij de fonkelende sterrenhemel. Maar wil je die
sterren ook een keer van dichtbij zien?
En meteen je vragen over sterrenkunde
stellen? Dan kun je op 24 april terecht
bij het Anton Pannekoek Instituut voor
Sterrenkunde op het Science Park.
Mocht bewolking ervoor zorgen dat er door de professionele telescopen niets te zien is, dan worden er rondleidingen
door de sterrenkoepels gegeven en leren sterrenkundigen je
alles over de hemel. De avond duurt van 19.00 tot 22.00 uur,
deelname is gratis.

Lezing

Querido

De Brits-Amerikaanse ondernemer en
schrijver Andrew Keen schreef een boek
over internetmiljonairs, hoe zij belasting
ontduiken, de wereld van de rijken
en Silicon Valley. Op 24 april om 9.00
uur komt Keen langs op de HvA om te
praten over zijn boek The Internet Is Not
the Answer. Hij zal aan de tand worden gevoeld door marketingexpert, ondernemer en HvA-gastdocent Bram Alkema. De
toegang tot dit evenement in het Kohnstammhuis is gratis en
onder de aanwezigen worden tien boeken verloot.

Bevrijdingsdag

Uitgeverij Querido bestaat honderd jaar
en onlangs is er een belangrijk puzzelstukje gevonden van de geschiedenis van
de uitgeverij tijdens de oorlog. Gedacht
werd dat het archief tijdens de inval van
de Duitsers was verbrand, maar nu blijkt
een groot deel ervan te zijn herontdekt.
Schrijver Willem van Toorn, NRC-redacteur Arjen Fortuin
en historicus Hugo van Doornum schreven er een boek over
(Verborgen boeken) en geven 29 april om 17.00 uur een gratis
lezing hierover in Spui25.

Symposium

Andrew Keen

Publicatie onderzoek

Op dinsdag 5 mei, Bevrijdingsdag,
organiseren de UvA en HvA in samenwerking met de Stichting voor Vluchteling-studenten UAF een gratis Vrijheidsmaaltijd in Spui25. De bijeenkomst met
theater, een lezing, een vraaggesprek en
natuurlijk eten staat in het teken van
vrijheid van onderzoek en studie. Onder anderen de gevluchte
wetenschapper Maxim Abdulatif en UvA-hoogleraar internationaal vluchtelingenrecht Marjoleine Zieck komen aan het
woord. Het event is gratis en duurt van 12.00 tot 14.15 uur.

ACE

Op 23 april is er het symposium ‘Publiceren in de praktijk’ in het MullerLulofshuis, over het publiceren van onderzoek in het hoger beroepsonderwijs.
De Werkgroep Ondersteuning Kenniscentra van de HvA Bibliotheek (WOK)
heeft een programma samengesteld voor
onder meer onderzoekers, docenten, promovendi en studenten
die zich bezighouden met onderzoek aan hogescholen. Experts
komen praten over uitgeversdiensten, auteursrechten, open
access, publicatiekanalen en het nieuwe onderzoeksinformatiesysteem. Het symposium duurt van 13.00 tot 17.00 uur.
Aanmelden via hva.nl.

Vrijheidsmaaltijd

Ondernemersprijs

ACE Connect, het studentenbestuur
van ACE (het Amsterdam Center for
Entrepreneurship, een samenwerkingsverband van onder andere de UvA en
HvA), organiseert ook dit jaar de Amsterdamse Student Ondernemersprijs.
Op 30 april om 19.30 uur is de finale in
de Rode Hoed. Zes finalisten – Amsterdamse studenten en net
afgestudeerden – pitchen hun start-up en laten deze beoordelen
door ervaren ondernemers. De prijs is een reis naar Silicon
Valley en een plaats in de halve finale van de landelijke Student
Ondernemersprijs.

ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl
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Identiteit: een testje
foto’s Marloe Mens en Bibi Scholten van Aschat
Onze vraag: bestaat er een typische Amsterdamse student?
Zeg het maar: welke studie hoort bij wie? We geven er één bijna
gratis weg. De antwoorden staan onder dit stukje:
A) ‘De Amsterdamse student kan alles zijn zonder daar heel erg
in door te slaan.’ (student bèta-gamma, UvA )
B) ‘Iemand die zich nog weinig aantrekt van de normen en
waarden in de maatschappij.’ (student rechten en filosofie, VU)
C) ‘Iemand die nergens bij past.’ (eerstejaars Rietveld Academie)
D) ‘In de Amsterdamse student zie je zijn of haar levenservaring
terug.’ (student Hoge Hotelschool Amsterdam)
E) ‘Als een intelligente hobo.’ (student Conservatorium van
Amsterdam)
F) ‘Een typische conformist die hoog en laag zal springen om dit
te ontkennen.’ (student rechten, UvA)
G) ‘Houdt van biertjes drinken, sportief, feesten, neemt dingen
niet te serieus, is blij met een zesje.’ (student Social Sciences,
Amsterdam University College )
Valt niet mee he? Van 1 tot 7 mei is op het Binnengasthuisterrein
de tentoonstelling IKAMSTERDAM te zien, over de identiteit van
de huidige generatie Amsterdamse studenten.
Antwoorden: 1E, 2D, 3G, 4F, 5C, 6A, 7B
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‘Van school
getrapt toch?
Correct’
Tja, hoe voorkom je een
standaardvraaggesprekje met
allemaal keurige antwoorden bij
het aantreden van een nieuwe
Folia-hoofdredacteur? Ideetje:
we maken een WhatsApp-groep
aan, en laten Folia-medewerkers
vragen stellen. Dat heeft Altan
Erdogan geweten.
foto's Bram Belloni

[15-4 10:34] Paul van de Water: Je bent 48 en een ervaren hoofdredacteur. Is het niet beter als de hoofdredacteur van Folia een
twintiger is, die aan het begin van zijn carrière staat?

[15-4 10:46] Altan Erdogan: Bedankt Paul: ik ben inderdaad bijna 48. (En waarom heb je deze vraag niet gesteld
In principe werkt Folia
tijdens de sollicitatieprocedure?)
inderdaad veel met twintigers aan het begin van hun carrière.
Het is altijd een kweekvijver voor journalistiek talent geweest
en Folia blijft dat ook. Hopelijk heeft dat talent iets aan mijn
kennis en ervaring om nóg beter te worden.
[15-4 10:43] Dirk Wolthekker: Hoe voorkom je als onafhankelijk
journalist dat we verzeild raken in ruzies met voorlichting?

Die ruzies zijn soms niet te voorkomen. En een beetje bakkeleien met voorlichters hoort erbij. Als het maar fair gebeurt;
dit gaan we dus met Folia níet doen:
Dat is met gestrekt been, en op scheenhoogte. Zeker in deze
historische en roerige tijden is het noodzakelijk dat er een sterk
en onafhankelijk journalistiek medium is in het Amsterdamse
hoger onderwijs. Ik weet trouwens zeker dat ook de voorlichters en communicatie-afdelingen van UvA en HvA daar zo over
denken. Meestal.
[15-4 11:02] Carlijn Schepers: Als je één ding nu meteen zou kunnen
veranderen aan het magazine, wat zou dat dan zijn?

Dan maak ik het twee keer zo dik, verdubbel het budget en
neem tien extra mensen in dienst. Zonder dollen: ik heb helemaal de behoefte niet om alles om te gooien. Mijn voorganger
Jim Jansen, en daarna hoofdredacteur ad interim Clara van de
Wiel, hebben het prima gedaan. Wel gaan we Folia de komende
tijd verder restylen; zowel het magazine als online, een operatie
die al eerder was ingezet. Het is een opfrisbeurt voor het blad,
waarvan ik de formule nog herkenbaarder wil gaan maken, en

Folia 27-7.indd 34

21-04-15 07:37

35

22
15 APRIL 2015

gewoon bij, in eerste instantie als middel om nieuws over UvA
en HvA te brengen. Mijn ambitie is wel om dat verder uit te
bouwen. Het radioprogramma op AmsterdamFM, Folia maakt
kennis, staat tijdelijk op een laag pitje, maar dat komt als het
aan mij ligt weer terug. Evenementen zijn ook prachtig, maar
je zult er niet van opkijken dat ik in de huidige tijd zeg: die
moeten wel iets opleveren. Liefst geld.
[15-4 13:06] Bob van Toor: Je vorige gigs waren onder meer Nieuwe
Revu en PowNed. Zijn er kenmerken van die vormen van journalistiek die je meer in Folia zou willen zien? (Komt de pikante rubriek
‘Drift’ weer terug, gaan we meer over
en

en

en

schrijven

noemen)?

Je zou ook kunnen vragen: je hebt Het Parool en de Volkskrant gedaan, gaan we meer met nieuws doen? Als je bedoelt:
moet Folia lef tonen en af en toe het randje opzoeken, journalistiek scherp en gedurfd, dan zeg ik ja. ‘Drift’ is hoe dan ook een
gouden rubriekstitel, dus graag. Drank en pillen als onderdeel
van het studentenleven: zeker ook. En ik denk dat Folia nu ook
al man en paard noemt.
[15-4 14:50] Mirna van Dijk: Wat wilde je vroeger worden?

Geen journalist. Profvoetballer. Echt waar. Ik was trouwens
gewoon niet goed genoeg.
[15-4 14:51] Mirna van Dijk: En klopt het dat je vroeger een beetje
een kwajongen was? Van school getrapt toch?

Correct. Anders nog iets, lieve collega’s?
[15-4 19:34] Henk Strikkers: Als je Folia vergelijkt met een

een aanpassing van de site waarmee we meer met de studenten
en medewerkers in contact willen komen, en ze letterlijk mee
willen laten doen aan het maken van nieuws en inhoud.

sportclub, zie je jezelf dan als een voorzitter, een coach of een
aanvoerder?

[15-4 12:38] Paul van de Water: Hoe ga jij ervoor zorgen dat veel

Als een coach. Maar wel een die gewoon op het veld staat bij
het geven van de aanwijzingen.

meer HvA-studenten het blad gaan lezen?

[15-4 22:05] Stephanie Gude: Wat verwacht en verlang je van jouw

De eerste oplossing is rechttoe rechtaan en journalistiek:
onze redacteuren gaan nog vaker naar de HvA, praten daar met
mensen en schrijven over de opleidingen zodat ze zich daar
meer in Folia gaan herkennen. Een ouderwetse marketingcampagne kan trouwens ook geen kwaad, maar daar moet jij dan
geld voor vrijmaken

redacteuren?

[15-4 12:44] Paul van de Water: Euh, liever nog een vraag… Een
papieren blad is toch passé?

Digitaal zijn we al heel actief, bij de bezettingen en acties
van de laatste weken op de UvA zaten we er online met ons
nieuws voortdurend bovenop, en daar gaan we mee door.
Maar ik zou het doodzonde vinden als we zouden stoppen
met het papieren magazine. Het blad is nog steeds een unieke
manier om – bijna letterlijk – fysiek contact te maken met onze
doelgroep en ze te informeren en te prikkelen. Ik ben ervan
overtuigd dat print nog wel degelijk toekomst heeft.
[15-4 12:56] Stephan Vegelien: Folia is natuurlijk niet alléén het
blad. Hoe zie jij de toekomst van onze andere uitingen: tv, radio,
evenementen, website? En hoe ga je daar leiding aan geven?

De eerste tijd ga ik me concentreren op het hart van Folia:
de site en het blad. Voor de site horen daar video en audio
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Liefde voor het vak, de wil om samen met mij Folia beter te
maken. En dat het liefst met een goed humeur. ↙

CV ALTAN E R D O GAN
29 juni 1967 Geboren in Amsterdam
1988-1991 Studie School voor de Journalistiek, Utrecht
1990-1992 Haarlems Dagblad, redacteur, verslaggever, eindredacteur
1992-1999 Het Parool, verslaggever, eindredacteur,
coördinator Amsterdam
2000-2007 de Volkskrant, redacteur, eindredacteur,
adjunct Volkskrant Magazine, chef Volkskrant Banen
2007-2010 Nieuwe Revu, hoofdredacteur
2010-2014 Vara, hoofd informatieve programma’s,
hoofd communicatie
2014-2015 Vara, eindredacteur Vroege Vogels TV
April 2015 Folia, hoofdredacteur
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Lunchen met...
Hij kan rake klappen uitdelen, maar dan alleen binnen de
ring. Daarbuiten vecht hij niet: daar studeert hij. Karateka en
meervoudig Nederlands kampioen Donovan Wold wil namelijk
liever niet achterlopen. ‘Ik heb wel een NOC*NSF-status, maar
daar probeer ik niet te veel gebruik van te maken.’

Ook wie
sterk is moet
slim zijn

tekst Nina Schuyffel
foto’s Mats van Soolingen

E

r klopt iets niet aan het gezicht van Donovan Wold (21).
Een argeloze voorbijganger zou het niet opmerken,
maar klasgenoot Niels Hupkens (20) wijst er bij het
fotograferen voor deze rubriek even fijntjes op: zijn neus staat
scheef. Klappen gehad? ‘Ja,’ zegt hij gelaten. ‘Maar niet tijdens
het uitgaan hoor, het bleef allemaal netjes binnen de ring.’
Donovan is niet zomaar
een student. Hij behoort
tot de top 5 karateka’s in
Nederland en is meervoudig nationaal karatekampioen, vertelt hij in de
kantine van de HvA-locatie Leeuwenburg. Tijdens de lunch
onthult hij meer overblijfselen van zijn gevechten. ‘Hier heb ik
een ontsteking,’ zegt hij, wijzend naar de zijkant van zijn hand,
waar een bobbel uit steekt. ‘En ik heb een gekneusde teen. Die
smeer ik elke avond in met Voltaren. Al geloof ik niet dat de
pijn ooit overgaat.’
Donovan is meer met karate bezig dan met zijn studie.

Zes keer per week traint hij bij Kenamju, de sportschool van
’s lands bekendste trainer Cor van der Geest. Voor EK’s en
WK’s reist hij heel de wereld rond. ‘Soms ben ik een week
niet op school,’ zegt de student Engineering Design & Innovation. Gelukkig heeft hij een NOC*NSF-status, waarmee hij
vrijstelling kan krijgen voor lessen en tentamens. ‘Al probeer
ik daar niet te veel gebruik
van te maken. Ik wil liever
niet achterlopen.’

‘Ik geloof niet dat
de pijn ooit overgaat’

Folia 27-7.indd 36

Connecties

Al veertien jaar staat
Donovans leven in het teken van de topsport. Omdat hij geen
tijd heeft om geld te verdienen, woont hij nog thuis in NieuwVennep. Uitgaan en leuke dingen doen zitten er voor hem niet
in. Toch heeft hij niet het idee dat hij iets mist. ‘Ik vind juist
dat je iets mist als je niet aan topsport doet. Ik zit vijftien keer
per jaar in het buitenland, heb connecties in Spanje, Portugal,
Engeland en Rusland en ontmoet alleen maar leuke mensen.
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Donovan Wold (21)
Eerstejaarsstudent Engineering Design & Innovation
Leeuwenburg, woensdag 15 april, 12.30 – 13.15

Dat kan niet iedereen zeggen.’
Zijn leven in de ring verschilt nogal van zijn leven in de
klas. Terwijl zijn studiegenoten zitten te broeden op ontwerpen
voor nieuwe productiemachines, breekt Donovan links en
rechts een kaak. Met zijn 1 meter 95 torent hij bovendien flink
boven de andere studenten uit. ‘Ik ga altijd helemaal stuk als
ik zijn muis zie,’ zegt vriend Niels met een schaterlach. ‘We
moeten er altijd verplicht eentje bij ons hebben, maar die van
Donovan is superklein. En dan met die grote hand eromheen.
Het ziet er niet uit.’ De karateka haalt zijn schouders op. ‘Ik
vind het gewoon makkelijk mee te nemen.’

Weglopen
Hij praat rustig, beheerst, in tegenstelling tot de drukke (‘Ik
heb vandaag al tien koffie op’) Niels. Eén vooroordeel wil
Donovan graag uit de wereld helpen: wie aan karate doet, hoeft
in het dagelijks leven niet per se een vechtersbaasje te zijn. ‘We
zijn niet allemaal zoals Badr Hari,’ legt hij uit. ‘Bij ruzies ren
ik liever weg dan dat ik op de vuist ga. Voor je het weet breng
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je iemand zwaar letsel toe en heb je een aanklacht aan je broek
hangen. Dat vind ik het niet waard.’

Gedachten controleren
En er is nog een misvatting als het om karate gaat. ‘Iedereen
denkt altijd dat technische bewegingen belangrijk zijn, dat

‘We zijn niet allemaal
zoals Badr Hari’
je een mooie stoot of trap moet kunnen uitdelen. Maar dat
is slechts de basis: naarmate je ouder wordt, gaat het om wat
hierboven gebeurt.’ Hij tikt tegen de zijkant van zijn hoofd. ‘Je
moet zorgen dat je mentaal sterker bent dan de ander. Dat je je
gedachten kan controleren, en snel kunt anticiperen op wat je
tegenstander doet. Daar win je een wedstrijd sneller mee dan
met de perfecte uithaal.’ ↙
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Op de tong

MESSEKLEVER
Rond 1840 ontstond
de Messeklever
of Meshanger in
Noord-Holland: de
kleverige, friszure en iets gistig smakende kaas is eigenlijk een mislukte, want
te vochtige, Edammer. Na in de Tweede
Wereldoorlog verloren te zijn gegaan,
kwam de productie ervan weer op gang
toen melkveehouder Jan Uitentuis in
2004 zijn midlifecrisis besloot te bestrijden met een kaashobby.

BRANDADE
Opent u even uw Dikke
van Dam bij: brandade
de morue de Nîmes:
een van die splijtzwammen die de culinaire gemeenschap
in een ruziënde Festen-familie verandert.
Moet het met stokvis? Moet het een soort
mayo worden of een stevige brei? En de
belangrijkste casus belli: is het nog een
echte als je er een aardappel door doet?

LICHTE KOST
Het kleine gerechtje
rukt op de horeca. Niet
alleen hippietentjes
als Foodism serveren
verschillende kleine
porties als maaltijd; ook het uiterst populaire BAUT gooide hoge ogen met kleine
bordjes. Zelfs het nieuwe restaurant van
het Rijksmuseum gaat hip met shared
dining en een ‘Rijkstafel’ vol kleine gerechten. Wel blijven opletten, want als je een
nouvelle cuisine-hapje met twee druppels
saus voor de hoofdprijs betaalt blijf je met
je honger én op zwart zaad zitten.
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.
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Fijnkost
Zocherstraat 10

De Overtoom wemelt van eettentjes, maar zoals in heel Amsterdam
triomferen de daghap, de burger en de vette bek - tot ergernis van het
wat stillere volksdeel met behoefte aan licht, groen en smaakvol eten.
Toen de grootste fijnproever onder mijn vrienden in een zijstraat Fijnkost aantrof was haar vreugde dan ook groot.
We krijgen een plaatsje aan de grote bar van licht hout: vele fijnproevers
hebben gereserveerd. Maar het zit heerlijk, en de kaart is een feest van kleine
gerechtjes. Dat je er meerdere kunt kiezen is een uitkomst, met nieuwsgierigmakende titels als dim sum van bbq-mais, gemarineerde spitskool en
chilisaus (€ 5,-), en brandadekroketjes met tartaar van rode biet (€ 6,50).
De dim sum zijn goed gestoomd, de vulling klef maar smaakvol. De kroketjes mogen iets vissiger (ze zijn gevuld met aardappelpuree gemengd met
huisgemaakte brandade), maar passen goed bij de biet en dunne dijonmayonaise. Het zeebaarsfiletje dat volgt (€ 7,-) is sappig, heerlijk en confronterend: het concept van goedkope kleine gerechtjes om te delen is fantastisch,
maar betekent ook dat je elkaar na twee happen gespannen aankijkt over de
laatste kruimels. Als ook de gegrilde witlof met messeklever, gepocheerd ei en
aardpeerchips (€ 7,-) naar veel meer smaakt bestellen we in paniek ook het
gepofteknoflookbrood met walnotenpasta (€ 4,50) – een fantastische smaakcombinatie – en vegetarische paté (€ 6,50). Mijn dieet noch dit restaurant is
vegetarisch, maar toch is de paté zo hartig, stevig-brokkelig en lekker dat we
ons het hoofd breken over de afwezigheid van dood dier. Fijnkost is inderdaad
fijn, kost weinig en catert perfect voor de keuzestressgeneratie. Maar of we
onszelf na zo’n schranspartij nog ‘lichte eters’ mogen noemen…
tekst Bob van Toor foto Vera Duivenvoorden
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HADJAR
BENMILOUD
Een object
B

lijkbaar ben ik vandaag uitgeschoten met mijn lippenstift, of parfum. Of is het die tijd van de maand waarop mijn tieten net groot
genoeg zijn – ze zijn wispelturig – om aandacht te trekken. Mannen
maken op een ranzige manier oogcontact en ik voel me er ongemakkelijk onder, maar ook boos: ik ben geen object. Wij meisjes zouden niet
als aangeschoten wild om potentiële aanranders moeten slalommen
om levend bij onze fiets te komen. Maar ik laat me niet gek maken. Doe
gewoon normaal. Negeer het feit dat ik zelfbewuster ben dan een vetzak in een afvalrace en veeg nog eens over mijn wang voor de zekerheid,
mocht ik toch te veel make-up op hebben (‘je vraagt erom!’).
Een paar jongens maken geluiden, en ik weet niet of het aan mij
ligt, aan het weer, of aan hun multiculturele opvoeding. Ik haat het. Er
komt vast een dag waarop ik verlang naar de tijd dat ik werd nagefloten, maar nu ben ik woedend dat ze met hun seksisme zoveel aandacht
eisen. Objectificering is onderdrukking van de vrouw.
Ik had nu ook na kunnen denken over het emancipatievraagstuk,
maar wanneer ik naar mijn fiets loop versperren er drie me de weg. Ze
doen het heel handig, dat intimideren: steeds meer pushen tot je ze niet
meer kunt negeren en onzeker of boos wordt. Ik trek mijn grote trui nog
eens over mijn billen, voor de zekerheid. Stop. Mij krijgen ze niet gek. Ik
hoef geen boerka.
Ik hoor ze nog fluiten, maar
ik kijk niet om. Zo asociaal, ze
beginnen nu ook te roepen.
Ik trap harder, maar bij een
stoplicht moet ik kiezen tussen
overreden worden door een
taxi (je weet dat ze hier niet
stoppen) en me laten objectificeren. Ik stop en ze halen me
hijgend van het rennen in. ‘Mevrouw, uw pinpas!’ Triomfantelijk overhandigen ze me het object dat ik eerder liet vallen en draaien zich om
voordat ik ze kan bedanken. Die krijg je dus niet gek. Stomme stereotypen ook altijd.

Ik trek mijn grote trui nog
eens over mijn billen,
voor de zekerheid
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Toehoorders
Hoorcollege levenslooppsychologie door Huib Giltay Veth,
donderdag 16 april, 13.40 uur,
Muller-Lulofshuis

Aanwezigen +/- 70
Verdeling laptop-schrijfblok 50/50
Scrabblewoorden zygote, germinaal,
teratogeen, ethologie

Priestt Osei
21, sph
‘Ik vond het college inhoudelijk sterk
en zeker voor herhaling vatbaar. Je
hoeft niet te komen, want je zou ook
alleen met het boek voor het tentamen kunnen leren. Maar ik zie wel de
toegevoegde waarde van de extra informatie en filmpjes. De docent vond
ik duidelijk uitleggen. Wel jammer
dat het zo rumoerig was, ondanks
zijn vraag hierop te letten.’
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H

ij had het nog zo gezegd voor
aanvang van het college: ‘Probeer rustig te zijn, niet alleen
voor je medestudenten, maar ook
voor jezelf.’ Maar de boodschap van
docent Huib Giltay Veth heeft geen
uitwerking op de rumoerige studenten. Misschien komt het doordat de
cijfers van sociologie vlak voor het
college onrust hebben veroorzaakt.
Sommige studenten maken een dansje vanwege een goed cijfer, maar een
groot deel baalt van een onvoldoende.
De docent promoot nog even zijn
eigen college: ‘Met filmpjes maken we
de stof leuker, dus jullie hoeven niet
alleen maar naar mijn gepraat te luisteren. Bovendien gaat dit vak over de
hele levensloop van de mens: van de
geboorte tot de dood. Dus als je alle
colleges volgt, doorloop je alle fases.’
Giltay Veth begint het college met
de aloude nature-nurture-discussie:
wordt menselijk gedrag veroorzaakt
door de biologische bouwstenen
waarmee we zijn geboren of door
onze omgeving? ‘Menselijk gedrag is
net als voetbal: iedereen heeft er een

mening over. Maar uit de wetenschap blijkt dat het en-en is.’
Hij wisselt zijn tekst inderdaad
af met filmpjes, bijvoorbeeld over
wat wij kunnen leren van pestende apen. Namelijk: apen corrigeren
elkaar, waardoor het pestgedrag niet
escaleert. Maar de aandacht houdt
Giltay Veth niet bepaald vast. Telkens
als hij doorklikt en er weer een lap
tekst verschijnt, zuchten en steunen de
studenten.
Tot hij een filmpje over de diving
reflex laat zien: kinderen tot zes
maanden sluiten automatisch hun
longen af als ze onder water gaan,
waardoor ze een tijdje geen adem
hoeven te halen. Oh’s en ah’s klinken
uit het klaslokaal als de studenten de
aandoenlijke zwemmende baby’tjes
zien. Deze reflex verklaart ook de
onderwaterfoto met de baby op de
hoes van Nirvana’s beroemde album
Nevermind, legt de docent uit. ‘Maar
doe dit niet met je neefje van 1, want
dan verdrinkt-ie!’

Najoua Abbouti

Amber Moinat

19, sph
‘Ik vond het moeilijk om me te concentreren tijdens de les. Ik denk doordat ik
vooraf danstraining had gehad, maar
ook doordat we geen pauze kregen.
Wel vond ik de docent goed en de stof
interessant. Vooral de biologische aspecten; in biologie was ik op de havo
al goed. Daardoor is het deel over hoe
een kind groeit in de buik me denk ik
het meest bijgebleven.’

tekst en foto’s Carlijn Schepers

21, sph
‘Het was interessant, ik heb nu al zin
in de volgende les. Vooral het filmpje
van de baby’s onder water sprak me
aan – ik had nog nooit van die diving
reflex gehoord. Over de docent ben
ik ook tevreden; hij sprak rustig, een
verademing na de chaotische docenten die ik soms voor andere vakken
heb. Alleen mag hij wel wat minder
tekst op zijn powerpoint zetten.’
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Hora est

Donderdag 23/4

Karin
Wanrooij

10.00 uur:
Dominik Michler – Natuurkunde
Surfactants in Microfluidics (Agnietenkapel)
14.00 uur:
Karin Wanrooij – Taalwetenschap
Distributional Learning of Vowel Categories in
Infants and Adults (Agnietenkapel)

Vrijdag 24/4

10.00 uur:
Naomi van Stapele – Antropologie
‘Respectable Illegality’: Gangs, Masculinities and
Belonging in a Nairobi Ghetto (Agnietenkapel)
11.00 uur:
Loes Jongerden – Pedagogiek
Child Anxiety in Mental Health Care. Closing the
Gaps between Research and Clinical Practice
(Aula)
12.00 uur:
Lidewine Daniels – Geneeskunde
Treatment, Follow-up and Microbiota in Acute
Diverticulitis (Agnietenkapel)
14.00 uur:
Mariska Mantione – Geneeskunde
The Stimulated Brain. A Psychological Perspective
on Deep Brain Stimulation on TreatmentRefractory Obsessive-Compulsive Disorder
(Agnietenkapel)

Woensdag 29/4

Bart de Kwaatsteniet – Geneeskunde
Neurobiological Mechanisms of Treatment
Resistant Depression (Agnietenkapel)

Oraties
Vrijdag 24/4

10.00 uur:
Yvo Roos – Geneeskunde
Acute neurologie – fictie, feit en fantasie (Aula)
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Taalwetenschap
Donderdag 23 april, 14.00 uur, Agnietenkapel

Bevinding

‘Mijn belangrijkste resultaat laat zien dat
baby’s van twee tot drie maanden al spraakklanken van
elkaar leren onderscheiden, puur door blootstelling aan
spraak. Daarmee hebben we voor het eerst aangetoond
dat deze vorm van leren – distributioneel leren – op die
leeftijd al beschikbaar is en kan bijdragen aan het leren
luisteren op een taalspecifieke manier. Baby’s die Engels om
zich heen horen, leren bijvoorbeeld onderscheid te maken tussen de e in pet en de a in cat, terwijl Nederlandse
baby’s dit verschil leren negeren. Door hersensignalen van
baby’s te meten terwijl ze naar klinkers luisterden, heb ik
aangetoond dat de klinkerverdeling in een taal dat verschil
veroorzaakt.’

‘Leuk om uit te zoeken wat er in de
hersenen van een baby gebeurt’
Leuk ‘Ik vond het leuk om naast taalwetenschappelijke

experimenten met baby’s en volwassenen ook een uitgebreid literatuuronderzoek te doen naar neurobiologische
achtergronden: wat gebeurt er eigenlijk in de hersenen bij
distributioneel leren? Die resultaten laten zien dat het vermogen om distributioneel te leren bij baby’s groter is dan
bij volwassenen, maar dat volwassenen dit vermogen niet
helemaal verliezen. De laatste stelling bij mijn proefschrift
is daarom: Je bent nooit te oud om te leren.’

Moeilijk

‘De eerste helft van mijn promotietraject had
ik het gevoel dat ik stilstond. Ik had een aantal nulresultaten, waaruit je niet kunt concluderen dat een effect bestaat, maar ook niet dat het niet bestaat. Gelukkig hebben
we ook positieve resultaten gevonden en uiteindelijk veel resultaten – waaronder de nulresultaten – kunnen publiceren.
Aan het eind besefte ik eigenlijk pas dat we wel degelijk een
mooie vooruitgang hebben geboekt.’ ↙ Yannick Fritschy
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International

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

‘I STUDY,
I STAY,
I WORK’
At the International Talent Event the international student is both
the hunter and the prize game. Visitors from the HvA mingled with
the students of the other university of applied science Inholland, as
well as with VU and UvA students; all of them eagerly sought out by
the companies such as Nike and Huawei.

text Bob van Toor
photo Lorenz Kort

‘I

study, I stay, I work’, the first
presentation slide announces to a
packed room in the spacious Hotel Casa 400. If the reference wasn’t clear
from the wording, the bold red letters
will remind all internationals present of
the familiar I Amsterdam signs around
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the city. The Amsterdam Economic
Board has borrowed the city’s branding
for today and will hopefully deliver
much in return: every young person
present may well benefit the Amsterdam
Metropolitan Area’s businesses and
hence, its economic growth. This is the

second year the Board and the universities of Amsterdam have organised the
enormous event for internationals, coordinator Karoline Moors says triumphantly. With over 1500 applicants, 48
hours straight of live career counseling
through an interactive app, and dozens
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Charles (left) and
Jack scouting,
and possibly
being scouted,
for possible
internships.

of old-fashioned stands with company
representatives mostly in IT, the hotel is
a veritable megafestival of opportunities,
information and scouting for employees
– and employers.
In her opening speech, Mayor
Jorritsma of Almere (‘the city next to
Amsterdam’) doesn’t mince her words:
‘We would like you to stay in Amsterdam
and want to help
you find your job
here.’ It sounds
almost like a plea
and in some ways
it is: the greater Amsterdam
Metropolitan Area
is a diverse and
economically growing region, but cities
like Frankfurt, Paris and even Zurich –
the mayor exasperates – are closing in,
snatching away international talent.
Some of the reasons why are quickly
supplied by some of the sharper-tongued

members of the audience, as their opinions are translated onto the projection
screen during a live poll via the surprisingly effective app. ‘Every employer in
the Netherlands still asks if you speak
Dutch as well, but when you’re trying to
learn it, the Dutch all insist on speaking
English to you,’ one rightly remarks.
In a brief panel discussion with, among

work to improve the horrid bureaucracy
still surrounding visa acquisition?
Yes, comes the humble answer. The
Board and the institutions realise that
much work lies ahead of them to improve
the pull factors for international employees. ‘It’s still very difficult’, De Jong
admits. His main advice: try to start a
job, or at least an internship, while still
at university. That
way, full transition
into the Dutch
labour market is
easier.
What can the
universities do to
help? ‘We have to
ensure the high
quality of our programs’, says VU president Jaap Winter. ‘And match them to
the Amsterdam Metropolitan Area’s labour market. For that, we can learn from
the universities of applied sciences: they
already offer courses aimed at competen-

‘We would like you to stay in
Amsterdam and want to help you
find your job here’
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others, HvA and VU presidents Huib de
Jong and Jaap Winter, more critical questions are fired at the Board and Universities: Will the board cooperate with the
Dutch government to make sponsorship
to non-EU immigrants easier? Will it
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cies; for instance, teaching students how
to present themselves to companies.’
Meanwhile, outside the conference
room, the first batches of students are
making their way around the labyrinth
of stalls; goodie bags, key cords, CVs
and email adresses rapidly passing from
hand to hand. Some students doing international businesses and languages at
HvA are hovering at the edge of the fray.

Obligatory

technologies and up and coming smaller
startups. The speakers – one balding, the
other grey-haired – try hard to engage
their audience (‘Who here buys e-books?
Who uses the cloud – you have Facebook? Then you’re all using the cloud!),
and simultaneously to convince them of
the adaptability of their company. Their
innovation lab, they proudly explain,
is even modelled like a startup, but few
present are keen on becoming a number
among the thousands. ‘In a company
that large,’ an American girl remarks,
‘there are few means to express yourself.
There is no agency. It doesn’t really fit

When asked why they are among the extraordinarily large number of international and Dutch students who’ve decided
to come here
today, Katie (24)
from Germany
raises an eyebrow.
‘Well, the first
reason is easy: we
have to be here.
It’s a requirement
of our course’, she
laughs. ‘But lots
of interesting internships are on offer,
our generation.’ The speaker asks, ‘Who
so I’m glad to be here too. I have no set
here wants their own company?’ Katie
strategy for today, but I think Nike is
and Charles raise their hands, along
here; I might check them out. Whether
with a majority in the room.
I want to stay in Holland? I’m not at all
Cognizant reminds their listeners
sure. I’d just as easily go abroad if I get
that most struggling startups offer little
the chance.’
opportunity for self-expression for want
Charles (25) from England agrees.
of time and money, but Katie disagrees.
‘I have no idea yet – I’m still two years
‘If you have a good idea, there are many
away from the obligatory internship of
ways to get funding. It’s not something
my course. Today I’ll be scouting out
we worry about.’
some tech companies like Huawei.’ In
Startup incubators
a way, the hundreds of internationals
It’s not a coincidence that this year, the
swirling around him feel a little like
event organisers have included startup
competitors, he says. But he’s inclined
incubators and other facilitating industo agree with Winter’s words: ‘The HvA
tries among the parties present. Do they
gives us a skill set quite specialised
vie with the larger companies for the
in many ways. The students from the
precious young talent circling the rooms
universities of applied science can walk
today? ‘No, there’s no competition here
around here with some confidence.’
whatsoever,’ organiser Moors stresses.
To get into the spirit of things,
‘Look around you: there are more than
they decide to attend one of the many
enough students. And the goal remains
workshops held throughout the day. Two
representatives of Cognizant, a Dutch IT the same either way: improve the economic prosperity in the region. Startups
company of over 200.000 souls, speak of
are crucial to us as well.’ The region has
data technology, the Internet of Things
sixty thousand vacancies in IT, colleague
and old companies dealing with new
twelve

Inge van der Kraan adds. ‘Ten percent of
which are for English speakers. They are
sought after for the innovative cultural
perspectives they bring into a company.’
After two hours, Charles is looking
a bit overwhelmed as he goes for a
coffee. ‘This event could open a lot
of doors for me, but I think I’ll have
a more serious look next year. The
time for an internship is still far away.’
Fellow Londoner Jack (20) is surprised
to see companies like ING fawn over
students. ‘They really make you feel
like you’re this hugely talented person.’
They liked the workshops, though both
felt the slight discrepancy between
an older generation promoting a
traditional career
at gigantic firms,
and young people
bridling to start
innovating and
reinventing work,
IT, and themselves. ‘I would prefer it if
we’d been spoken to by slightly younger
people I could relate to,’ Jack admits.
‘And from a smaller company that I
would feel more suited to. I couldn’t
imagine working for a paycheck at the
larger ones here. Everyone here has
seen that film about Steve Jobs. We all
want to make a mark.’ ↙

‘They really make
you feel like you’re this hugely
talented person’
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Opinions, questions, suggestions, or
want to share your ‘Keys to the city’?
Email bob@folia.nl
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Keys to
the city
FRANÇOIS LIAUTAUD

(21, Business Economics)
From: France

Favourite haunt

Space to think

Late nights

‘The libraries at the Kunsthistorisch Instituut and Bungehuis are much
nicer than at Roeterseiland: full of nooks and crannies to sit with a
book and forget the time. I understand the university is selling the
Bungehuis – hopefully not for some time to come.’
‘As horrible as the Leidseplein can
be, I quite like it late at night. The
Waterhole often has bands playing
until late. You can go next door to
the cosy café Eijlders and imagine
the fifties never passed.’

‘People assume my
English is bad from
my French accent’

Feels like home

‘A friend took me bicycling north of
Amsterdam, to Broek in Waterland
– I thought the name, meaning pants in waterland, was hilarious –
and a big lake area called Twiske. It was a Saturday, and there were
hundreds of guys in special suits on racing bikes. It almost looked like
Tour de France season where I live, near Bordeaux.’

Guilty pleasuree

‘Being French, I am unfortunately a bit spoiled with food, and I rather
cook myself than eat at most restaurants here. But the one thing I
can never resist is the chocolate cookies at Van Stapele in the Heisteeg, just off Spui. There’s often a queue but I’ll gladly wait for them.’

Hidden treasure

‘There is a ‘hofje’, a quiet courtyard in the Jordaan that I found by
accident one evening when I was a little drunk.’ I loved it, but now I
don’t know where it is anymore!?

Crazy Dutch
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‘If you’re looking for me, chances are I’m either studying or having
coffee in Café Polder, near Science Park. The people there are very
friendly and you can get everything from burgers.’

‘People assume my English is bad from my French accent, and they’re
sure I won’t know any Dutch – which is how I heard some interesting
gossip about myself from people on the tram sometimes.’
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Wat doe je nu?
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Freelancer bij
Miss Legal

‘I

k werk als freelance jurist en
communicatiespecialist
bij Miss Legal. Dat is een
samenwerkingsverband van
veertien jonge zelfstandige vrouwelijke juristen en
advocaten. Ieder heeft er
zijn eigen specialiteit. Ik
zit hier niet fulltime, dus ik
ben momenteel op zoek
naar werk ernaast. Ik werk
nu twee à drie dagen in de
week.
Bij Miss Legal ben ik begonnen als specialist in intellectueel
eigendomsrecht. Ik hielp ondernemers met het opzetten van
hun bedrijf en met de juridische
kant daarvan. Maar dat liep niet
echt storm, dus ben ik gevraagd
om daarnaast ook voor Miss Legal
te bloggen. Inmiddels doe ik alles
op het gebied van de communicatie
voor het bedrijf: van blogs tot sociale
media en presentaties. En ik kijk
blogs na van andere juristen. Die zijn
vaak wel goed in schrijven, maar hun
stijl is ook een beetje stoffig.
Na mijn master informatierecht
ben ik eerst gaan reizen door Azië.
Intussen blogde ik ook. Bij terugkomst interviewde ik de bedenker
van Miss Legal. Ik vond het een heel
interessant bedrijf. Vervolgens heeft
zij mij gevraagd om erbij te komen.
Dit werk is enorm leuk. Vooral ook
omdat je het overal kan doen. Ik hou
erg van reizen. Ik ben onlangs nog op
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‘Ik had
een stoute
meisjesdroom’
Naam Suzanne van Duijn
Leeftijd 26
Studie MA informatierecht
Afgestudeerd op het
aftappen van Skype
Werkt sinds 2012
Salaris ‘Freelance, dus
heel verschillend. Afgelopen maand 500 euro.’

reis geweest naar Australië. Van
daaruit kon ik toen gewoon door
blijven werken.
Toen ik nog studeerde, wilde
ik advocaat worden. Maar de
banenmarkt is vrij slecht; er
zijn heel veel rechtenstudenten. Het lukte in eerste instantie dus niet. Ik had daarnaast
een stoute meisjesdroom om
redacteur te worden. Daarom
begon ik mijn eigen blog:
artikel255.nl.
Er zit eigenlijk heel veel overlap
tussen rechten en wat ik nu doe. Als
jurist ben je ook de hele dag bezig
met teksten. En daarbij is het handig
dat ik verstand heb van auteursrecht. Dat helpt weer met het
gebruiken van beeld en met bronvermelding van teksten.
Het liefst wil ik verder in de
communicatiewereld. Echt journalist worden zie ik niet zitten, maar
wel bijvoorbeeld redacteur voor een
bedrijf. Vandaar ook dat ik naast
mijn werk blog. Tijdens je studie weet
je vaak niet wat er allemaal mogelijk
is. Je hoeft geen advocaat te worden
als je rechten studeert.’ ↙

tekst Stephan Vegelien
foto Victor van Werkhooven
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Overigens

De beste docenten
verdienen het om
hoogleraar te worden

De stelling

Onderwijs heeft aan universiteiten minder aanzien dan onderzoek. Aan de rechtenfaculteit overweegt
men het hoogleraarschap ook toe te kennen aan medewerkers die excelleren in hun onderwijs.
Arnoud Boot

Sjoerd Repping

Ad de Jongh

Hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten

Hoogleraar humane
voortplantingsbiologie

Hoogleraar angst- en gedragsstoornissen in de tandheelkundige praktijk

‘Oneens. Onderwijs geven is een must
voor al het wetenschappelijk personeel.
Mensen moeten daarop afgerekend worden, salaris mag er van afhangen en mensen die er een potje van maken moeten de
laan worden uitgestuurd. Maar de hoogleraarstitel is de hoogste wetenschappelijke
rang; naast het voldoen aan onderwijseisen vergt die excellentie in onderzoek.
De term onderwijshoogleraren is een
contradictie, want een hoogleraar moet
altijd een onderzoeker zijn. Dus voordat
we weer nieuwe vervuiling van het begrip
hoogleraar veroorzaken, laten we eerst
het hooglerarenbestand opschonen. Al
die honderden praktijkhoogleraren bij de
UvA en elders – accountantshoogleraren
die bijna fulltime bij accountantskantoren
werken, het leger aan juridisch hoogleraren die als partner in een advocatenkantoor zitten, of verdwaalde politici die als
een soort uithangbordhoogleraar worden
binnengehaald – daar moeten we vanaf.
En zeker nu dus geen nieuwe categorie
hoogleraren verzinnen, die niet aan de
eisen voldoet. Als alles is opgeschoond,
dan ben ik bereid te praten over uitzonderingsgevallen…’

‘Niet mee eens. In het AMC bestaan al
geruime tijd drie afzonderlijke titels om
medewerkers die excelleren in onderzoek, onderwijs of zorg mee te belonen: Principle Investigator, Principle
Educator of Principle Clinician. De
hoogleraarstitel is in mijn ogen bedoeld
voor mensen die PhD-studenten opleiden tot zelfstandig wetenschappelijk
onderzoeker. Natuurlijk hoort onderwijs
bij die opleiding, maar volgens mij kan
alleen een onderzoeker toetsen of een
promovendus zelfstandig onderzoek kan
doen. Derhalve moet de hoogleraarstitel
ook bij die persoon blijven en niet naar
een pure onderwijzer gaan. Overigens
gaat de diepere, onderliggende discussie
misschien meer om waardering voor
het werk dat de betreffende medewerker
uitvoert. Dat is primair een rol voor de
leidinggevende van de afdeling waar die
persoon werkt. In mijn ogen verdienen
alle medewerkers die waardering: van
de schoonmaker tot de hoogleraar. Om
een afdeling of instituut succesvol te
maken, zijn al deze mensen nodig en
dienen zij dan ook allemaal gewaardeerd
te worden.’

‘Ik denk het wel, maar hoogleraar zijn
is geen werkverschaffing. Toen ik zelf
in de collegebanken zat zoog ik alles
kritiekloos in me op, omdat ik er echt
van overtuigd was dat docenten aan de
universiteit alles wisten. Pas veel later
kwam ik erachter dat een deel van hen
na hun afstuderen bij de universiteit
was blijven hangen. En dat ik dan wel
afgestudeerd was in de klinische psychologie, maar dat veel van mijn docenten
in hun hele leven nog nooit één patiënt
hadden gezien – ronduit ontnuchterend.
Wat was mijn kennis waard? Een excellente docent die de wetenschappelijke
ontwikkelingen op zijn vakgebied niet
bijhoudt is de dood in de pot. Maar wie
controleert de kennis van de docent?
Die wordt voornamelijk afgerekend op
zijn studentenevaluaties. Kortom, van
mij mag iedereen als hoogleraar carrière
maken. Maar dan moet er wel eerst aan
drie voorwaarden zijn voldaan: studenten kunnen boeien en enthousiasmeren,
een toppertje zijn qua kennis van het
vakgebied en het vak zelf ook echt van
binnen kennen.’ ↙ Yannick Frischy
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orting ek beter?

In de supermarkt kun je niet meer om de
tot 1 m producten. Maar is bio altijd
duurzame
ei
beter? Over de zin en onzin van duurzaam.
lezing gratis I.s.m. Kairos

fotosafari • visual storytelling • opera

jerusalem

photoshop • korte speelfilm • illustratie

vr

yoga • boetseren • de verticale stad

13

What are the often unseen or hidden asof the
current political and social situstreet art • lifepects
writing
• columns
ation in Jerusalem?

portretfotografie • singer songwriter
lezing gratis Gate48
13:30
stand up comedy • schilderen

media & jeugd

en nog veel meer...

CREAmsterdam

www.crea.uva.nl

CREA is het cultureel studenten
centrum van de UvA en HvA.

lezing - gratis
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