N U M M E R 02 · JA A RG A N G 69 · 1 3 S E P T E M B E R 2 0 1 7 · F O L I A . N L · H VA & U VA

ATOOMKELDERS
Bombescherming
onder de UB
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Monique Kooijmans
legt HvA & UvA vast
VERPLEEGPROF
Zuster Bianca
werd hoogleraar
Buurman

IEDEREEN ONDER ZEIL?
Amsterdam komt 12.000 studentenkamers tekort

Hoeveel nieuwsgierige
scholieren kan jij aan?
Wil jij het gezicht zijn van de UvA
tijdens evenementen voor aankomende
studenten?
Ben jij...
• UvA-Student,
• Representatief en enthousiast,
• Communicatief vaardig,
• Behulpzaam,
• Proactief,
• Een aantal keer per jaar flexibel
inzetbaar, met name op zaterdagen?

Meer info? Kijk op studijob.nl/vacatures

Wil jij..
Een uurloon van € 10,41 en na 20:00
uur en op zaterdagen 140% uitbetaald
krijgen? Dan zoeken wij jou!
Je aanmelden?
Dat kan via StudiJob! Ga naar
www.studijob.nl/vacatures. Na ontvangst
van je sollicitatie nemen zij contact met je
op voor een intakegesprek.
Heb je nog een vraag? Neem dan contact
op met StudiJob via 020-5353460.
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Lijstjes

Ze worden steeds belangrijker, bijvoorbeeld voor buitenlandse studenten en recruiters: rankings. Maar hoe
ze tot stand komen? En waarom staat,
zeg, de UvA bij de Times op plaats 59
en volgens Shanghai ver voorbij de
honderd? En misschien nog wel het
grootste vraagteken: waarom staat
onze University of Applied Sciences,
de HvA in geen enkele ranking?

R E P O R TA G E

14

Verdoemhoekje
In de swinging sixties vreesde Amsterdam een nucleaire escalatie van de
Koude Oorlog, getuige de tientallen
atoomkelders onder de stad. Folia
daalde af om te zien hoe bijvoorbeeld
UB-bezoekers konden – en, afkloppen, kunnen – schuilen. ‘Dus hier
word je opgesloten als je je boeken
niet terugbrengt.’
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Rommens (beeldredactie), Carlijn

Studenten (z)onder dak

Schepers, Henk Strikkers, Dirk
Wolthekker
Aan dit nummer werkten mee
Asis Aynan, Klaartje Berkelmans,
Linda Duits, Martijn Gijsbertsen,

Maar liefst 12.000 kamers komt de hoofdstad tekort. De studentenkamercrisis is erger
dan ooit. Hoe kan dat? De grote kamernood in zeven vragen, 184 vakantiehuisjes, duizenden euro’s aan huurprijzen en vier Utrechtse zwerfstudenten.

Linda van der Pol, Mats van

28

Soolingen
Eindredactie / Correctie
Mirna van Dijk, Bob van Toor
Uitgever Stichting Folia Civitatis
Redactieadviesraad Jelke Bosma,
Hester Hinloopen, Mirjam Prenger
(vz), Saskia Stoker, Ward Wijndelts
Bestuur Hans Amman, Xandra
Hoek, Daisy van Kesteren, Geleyn
Meijer, Freek Rebel, Alexander Rinnooy Kan (vz), Bert Westenbrink
Secretariaat Stephanie Gude
Drukker Roularta Printing,
Roeselare, België
Advertenties landelijk
Bureau van Vliet, 023-5714745,
zandvoort@bureauvanvliet.nl
Regionaal Wouter Breebaart,
06 24431287 of wouter @folia.nl
Binnen UvA-HvA stephanie@folia.nl

INTERVIE W

Folia probeert altijd de recht

Van het ziekbed naar de leerstoel

hebbenden van fotomateriaal te
contacteren. Hebben wij u niet
kunnen bereiken? Mail dan naar
redactie@folia.nl.

Toen er tot driemaal toe geen plek was bij geneeskunde ging Bianca Buurman
verpleegkunde studeren aan de HvA. Daar is ze nu lector – maar ze promoveerde
ondertussen ook én schopte het dit jaar tot hoogleraar. ‘Voor verpleegkundigen ligt
de salariëring dan enorm uit elkaar; dat zorgt voor een drempel om ook nog aan het
bed te werken.’
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Redactioneel
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Atoomkelders, stapelen
en selecteren
Redacteuren van Folia komen tijdens hun journalistieke werk
in verrassende situaties terecht. Dit keer: de onbekende restanten van de Koude Oorlog onder onderwijsgebouwen, een
hoogleraar die moeiteloos HvA en UvA combineert, en een
bescheiden fotograaf van onschatbare waarde.

DOSSIER

Wetenschappers
achter de ramen
Bij Spui25 staan de cultuur en de academie van
Amsterdam letterlijk in de etalage, al tien jaar lang.
Dat wordt gevierd met speciale programma’s als
Gedroomde Gasten, ‘onderzoekers die twintig jaar
buffelen en nu eindelijk iets interessants hebben
gevonden.’ Het geheim achter een succesverhaal.

En verder…
6 Cijfers
7 De week
8 Uncovered, navraag
9 Column – Linda Duits
21 Column – Asis Aynan
22 Kamervragen
33 Column – Linda van der Pol
34 Objectief – Monique Kooijmans
38-39 Prikbord UvA-HvA
44 Bij de les
45 Promoties, Hora est
46 Wat doe je nu?
48 De stad van… Dunedin

Redacteur Sterre van der Hee deed, voordat ze deze
zomer als nieuwe aanwinst op de redactie van Folia begon, onderzoek naar het Nederlandse schuilbeleid in de
Koude Oorlog. Want hoe moet je een land voorbereiden
op een mogelijke atoomaanval? Voor dit magazine nam
ze een kijkje in de atoomkelders rond UvA- en HvA-terreinen (pagina 14). Die staan niet op Google Maps, dus dook ze het stadsarchief
in om documenten van de Burgerbescherming te bekijken. En dat
bleek, met ruim twintig dozen vol notulen van raadsruzies, schuilkaarten op A1-formaat en Duitse handleidingen voor luchtinstallaties, een tikkeltje bewerkelijker dan gedacht. Inmiddels heeft Sterre
genoeg evacuatieplannen bestudeerd om in de komende jaren alle
redactiecalamiteiten het hoofd te kunnen bieden.
Van verpleegkundige tot hoogleraar, dat is nog eens
succesvol stapelen en doorzetten. Redacteur Carlijn
Schepers interviewde voor dit nummer (pagina 28) de
nieuwe hoogleraar acute ouderenzorg Bianca Buurman.
Het AMC creëerde deze plek voor haar, waardoor ze ook
haar baan als lector op de HvA kon behouden. Voor de HvA heeft
Buurman trouwens veel lof. ‘De hogeschool is heel sterk in het samenbrengen van het onderwijs en onderzoek, veel beter dan andere
hogescholen. Zo is de visie, zeker bij gezondheid, dat opleidingsmanagers gepromoveerd moeten zijn, zodat ze het belang van
onderzoek inzien.’
Het aanbod was overweldigend groot, fotoredacteur
Daniël Rommens moest voor 4 pagina’s (vanaf pagina
34) een selectie maken uit maar liefst 400 beelden van
Monique Kooijmans, ‘huisfotograaf’ voor UvA en HvA.
‘Het boek is nog lang niet uit. Ik beschouw deze expositie
als een soort boekenlegger. Een moment om bij het werk stil te
staan en wat terug te lezen,’ zei Kooijmans bij de opening van een
van haar exposities. De fotograaf is uiterst bescheiden, en omschrijft
zichzelf als de vrouw ‘met een veel te grote rugzak en camera’ die
overal opduikt op de hogeschool en universiteit. Folia ziet dat anders en brengt graag een ode aan mensen die achter de schermen
dag in dag uit van onschatbare waarde zijn voor UvA en HvA. ↙
tekst Altan Erdogan, hoofdredacteur
www.folia.nl

@Folia

FoliaNL

FoliaTV
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Cijfers

62
Operette

Z

ing je onder de douche de sterren van de hemel,
droom je ‘s nachts van schitteren op de planken
en doe je dat alles bij voorkeur op de soundtrack van
negentiende-eeuwse muziek? Dan word jij misschien
wel de ster van de nieuwste operette van Het Amsterdams Studentenprojectkoor (ASPK).
De operette, een lichte, humoristische vorm van
opera, werd lang met uitsterven bedreigd. Zeker
onder studenten leed deze historische vorm van de
musical aan een sterke afname van populariteit.
Vergrijzing had toegeslagen, grotere concertpodia
besteedden er nauwelijks aandacht meer aan. ‘Er zijn
wel wát Nederlandse verenigingen, maar niet veel,’ aldus Heleen van de Leur, secretaris van de vereniging.
Twee jaar geleden werd de ASPK opgericht om het
genre op studentikoze wijze nieuw leven in te blazen.
En leven kwam er. De afgelopen uitvoeringen van de
vereniging waren allemaal uitverkocht en, zegt Van
de Leur, het publiek heeft letterlijk gehuild van het
lachen. Volgens haar is de operette door haar humoristische karakter uitermate geschikt voor studenten.
De vereniging is nog hard op zoek naar nieuwe
leden om mee te spelen in de voorstelling De Gondeliers, een moeilijker en groter stuk dan in voorgaande
jaren, met ook nog eens veel meer solorollen. Plek
genoeg dus, voor elke mogelijke stemsoort. Auditie doen mag iedereen, juist de meest onervaren
zangvogels zijn welkom. De vereniging selecteert
namelijk niet op niveau, maar op potentie. Open
repetities worden gehouden op 18 september in de
Nassaukerk. Aanmelden kan via de facebookpagina
van ASPK. Toi toi toi! ↙

tekst Eva Hofman foto Lieke Roodbol

procent van de eerste- en tweedejaars
leent bij DUO. In 2015 was dit nog 30 procent. De reden
kunnen we wel bedenken: de basisbeurs werd in het
studiejaar 2015-2016 afgeschaft. Volgens het Nibud heeft
ook de lage rente op de lening invloed. Studenten zouden
hun beurs opsparen.

4.600

internationale studenten studeerden
in 2016 aan de UvA. Dat is vier keer
zoveel als in 2006. Toen studeerden er
1040 aan de universiteit. Waarschijnlijk zal de komende jaren de hoeveelheid internationale studenten nog verder toenemen.

13.000

studenten
wereldwijd deden dit jaar mee aan de Universiade, de
Olympische spelen voor studenten in Taipei.
Acht daarvan waren HvA-studenten. De sporten waarbij ze streden voor een titel waren turnen, zwemmen,
waterpolo, schermen en taekwondo. Helaas wonnen ze
geen medailles.

555

euro vraagt
de UvA aan bemiddelingsvergoeding
aan internationale studenten die op
een wachtlijst voor een kamer in Amsterdam willen staan. Wordt er geen
kamer voor ze gevonden, dan krijgen
de studenten hun geld terug.

tekst Hannah Haarmans

De Week

Don’t mention the tent
A

ls je er niet over praat, bestaat
het niet. Het is een wijze les van
bestuurders, woordvoerders en politici.
Gewoon verzwijgen en framen en er
is geen vuiltje aan de lucht.
De paniek bij de UvA moet groot
zijn geweest toen bleek dat de grote
zaal in het spiksplinternieuwe Roeterseiland-A niet op tijd af zou zijn voor
al die verse eerstejaars, en er een
grote tent moest verrijzen zodat studenten hun colleges konden volgen.
Een tent, dat klinkt als iets waarin
je natregent en waarin je dingen
beleeft waar je niet trots op bent.
Snel werd er een persbericht uitgestuurd waarin werd gerept over een
tijdelijk collegepaviljoen en niet veel
later werd zelfs de helft van het logo
van bouwer Intertent van de tent,
eh, paviljoen, verwijderd. De letters
‘tent’ werden vervangen door ‘settle’,
zodat er geen twijfel kon bestaan

dat hier een settle, ehh, tent, ehh
paviljoen stond.
Dat zou Sebastian Roy Osumanu
toch handiger hebben aangepakt.
Deze Ghanees studeerde naar
eigen zeggen aan de UvA en werd
er vervolgens de meest succesvolle
promovendus ooit. Osumanu, die
zijn volledige academische curriculum vitae bij elkaar verzon en het
vervolgens photoshopte, had met
gemak het woordje ‘tent’ kunnen
vervangen door ‘settle’, of door een
foto van zichzelf. Hij toverde zichzelf
al knippend en plakkend om tot het
stralende middelpunt van vele promotieplechtigheden.
Zo goed worden als fotogoochelaar, dat lukt alleen als je er heel veel
tijd aan besteedt. Bij de HvA hangen
ze sinds kort een andere leer aan: zij
gaat niet meer de kwantiteit, maar
juist de kwaliteit van het contact

tussen docent en student meten.
Waar HvA’ers tot voor kort twaalf
contacturen per week moesten krijgen, wordt dat volgend jaar afgeschaft. ‘Het contact met studenten
is intensiever en rijker dan je op grond
van een optelsom van contacturen
zou vermoeden,’ liet de hogeschool
weten. Hoe ze dan toch zorgt dat
studenten goed onderwijs hebben?
Bijvoorbeeld door naar studententevredenheid te kijken, aldus een
woordvoerder. Toevallig zei HvA-bestuurder Huib de Jong juist een week
eerder dat hij tegenstander is van
het ‘reduceren van de term onderwijskwaliteit tot de tevredenheid
van studenten.’
Ach, zolang je de contradictie niet
benoemt, bestaat hij niet, toch? ↙

tekst Henk Strikkers beeld Daniël Rommens
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Uncovered

H

et woord tent loopt als een rode draad
door de afgelopen twee weken. HvA’ers
sliepen tijdens hun introductie in tentjes op
een modderig veldje op camping Zeeburg,
UvA-studenten klagen over een collegetent
– ‘paviljoen’ volgens de UvA – op het Roeterseiland en internationale studenten vinden zo
moeilijk een kamer dat sommige naar verluidt
hun nachten in tentjes doorbrachten tijdens
de eerste collegeweek.
De eerste reguliere editie van Folia kon dan
ook niet anders dan bedrukt worden met een
tent. Wij noemen het hier een slaappaviljoen.
Dat klinkt beter. Maar grappen terzijde, je zal
maar na het college je vochtige binnententje
in moeten kruipen om bij Campingazlicht je
eerste statistieksommen te maken.
En wie een kamer vindt, komt vaak terecht in
een donker hol met weinig ruimte. Als je even
pech hebt staat er bij de bezichtiging nog een
geurende bak hondenbrokken in je toekomstige leefruimte.
Zo’n beeld is al te deprimerend voor een
omslag van Folia, dus kozen wij voor een kleuriger beeld. Een tent kan veel betekenissen
hebben voor onze lezers. Als je van al het bovenstaande niets hebt meegekregen brengt
onze cover allicht nog een fijne herinnering
aan je zomervakantie naar boven.
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Deze week begint in het Allard Pierson Museum
de tentoonstelling ‘Crossroads. Reizen door de
Middeleeuwen.’ Conservator en projectleider
internationale museumnetwerken Marieke van
den Doel vertelt.
Waarom deze tentoonstelling?
‘Tot nu toe maakten we altijd tentoonstellingen over de
Oudheid, dat zit een beetje in de aard van het museum. Maar
nu deed zich door een Europese subsidie deze unieke kans
voor, waarbij we hebben samengewerkt met een groot aantal
nationale en internationale musea.’

De Middeleeuwen staan bekend als een donkere tijd, waarin niet werd gereisd en er weinig
contact was tussen de volkeren. Hoe wordt
dat verbeeld?
‘We proberen juist om dat beeld bij te stellen. Het begrip
“donkere Middeleeuwen” is een clichébeeld dat bij nadere
beschouwing niet bestaat. Ieder volkje op zijn eigen klui�tje, dat is het bestaande beeld. Aan de hand van meer dan
350 objecten laten we zien dat er juist veel werd gereisd, er
veel migratie was en de verschillende volkeren van Europa en daarbuiten juist veel contact hadden met elkaar.’

Hoe zien we dat terug in de tentoonstelling?

tekst Daniël Rommens

NUMMER

Navraag
Marieke van
den Doel

‘We laten bijvoorbeeld een Hongaars zwaard zien met Byzantijns goud. En een Duitse ketting ingelegd met schelpen
uit Zuidoost Azië, en een Franse ketting met Aziatische
pareltjes en objecten met Indiaas granaat, maar gevonden
in Noord-Europa.’

VA
· H VA & U

Migratie is een actueel thema.
‘De tentoonstelling verbeeldt inderdaad de actualiteit. Na
Amsterdam gaat de expositie ook naar andere Europese
steden, dus je zou kunnen zeggen dat de tentoonstelling
zelf ook migreert.’ ↙
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Tentoonstelling Crossroads. Reizen in de Middeleeuwen in
Allard Pierson Museum vanaf 15 september.
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OP Z’N DUITS
Kontknijpen

D

e nacht is mijn lievelings.
Ik houd van het donker
en als kind was ik al dol op
opblijven. De nacht vermag
wat overdag niet mag, en ‘s
nachts kun je dat eindeloos
doen. Doorhalen, doorlullen,
doordansen. Nooit naar huis
en nooit meer slapen. De
nacht is fantastisch, behalve
tussen 4 en 5.
Het laatste uurtje van de club
is het kutste aan uitgaan. Alle
vrouwen weten wat
ik hier bedoel. In het
uur voor sluitingstijd
verandert de dansvloer van veemarkt
in jachtterrein. Alle
heteromannen die
willen scoren gaan
rondjes lopen. Een groot deel gaat meisjes lastigvallen, van creepy loners tot groepjes vol vervelende
mannelijkheid.
Seksueel geweld en seksisme horen bij uitgaan.
Dat dacht ik altijd tenminste. Regen is nat, er is gedoe in het Midden-Oosten en in volle cafés knijpen
jongens in je kont. Ik zag het als een vanzelfsprekendheid in het leven waar je weinig aan kan doen.
Het is nou eenmaal zo. Maar moet het ook zo zijn?
Vorige week organiseerde de Nachtburgemeester
van Amsterdam een evenement waar clubeigenaren, portiers, dj’s en andere betrokkenen nadachten
over seksisme en veiligheid in het nachtleven.
Ik had me tien jaar geleden niet kunnen
voorstellen dat dit zou gebeuren, of zelfs een jaar
geleden nog niet. Het evenement van de Nachtburgemeester staat niet op zichzelf: seksueel
geweld is hét agendapunt van de nieuwe generatie
feministen. Zij laten het er niet bij zitten en spreken
zich uit. Een mooi voorbeeld is kersverse UvA-student Milou Deelen: zij werkt bij De Waterkant en
pikte het niet dat een gast haar onder haar rokje
fotografeerde.

Het blijft niet alleen bij aankaarten. Uit de gesprekken kwam een
aantal mogelijke oplossingen
naar voren. Er zijn verschillende
actoren die verantwoordelijkheid
dragen voor een veilige sfeer. Dat
zijn natuurlijk allereerst de uitbaters
van het nachtleven: die faciliteren immers plekken die inherent
verbonden zijn aan seksualiteit, zoals
een medewerker van een club aan het
Leidseplein opmerkte.
Seksueel geweld zou genoemd moeten worden in de huisregels, ook die van
festivals. In Berlijn zie je in het uitgaansleven vaak grote bordjes,
op zichtbare plekken,
met de melding dat
seksisme, seksueel geweld, homo- en transfobie en racisme niet
getolereerd worden.
Dat maakt het helder
waar een tent voor staat. Het maakt ook de drempel lager voor bezoekers om problemen hiermee
aan te kaarten bij het personeel. Het publiek denkt
te vaak dat barpersoneel en portiers er niet zijn om
je hiermee te helpen. Dit zou wel tot hun expliciete
taken moeten behoren.
Een interessante best practice uit het buitenland
is Ask For Angela. Posters op de wc wijzen vrouwen
erop dat je aan de bar naar ‘Angela’ kunt vragen
als je je onveilig voelt op een date of vanwege iets
anders. Daarnaast zijn er dingen die de overheid
zou kunnen regelen. Omgang met seksueel geweld
zou in de eindtermen van Sociale Hygiëne moeten
worden opgenomen. Voorlichting op scholen moet
ook gaan over hoe je je ’s nacht gedraagt.
Tot slot kunnen de artiesten een bijdrage leveren. Het was groot nieuws dat de zanger van The
Architects op Lowlands zijn optreden onderbrak
vanwege een aanrander. Hij had gezien hoe iemand in het publiek een meisje dat crowdsurfte bij
de borst had gegrepen: ‘There is no fucking place
for that shit. ... Not on my fucking show!’ En zo is
het. ↙ Linda Duits

De dansvloer verandert van
veemarkt in jachtterrein
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ZES (NIET
ZO) DOMME
VRAGEN OVER
UNIVERSITAIRE
RANKINGS
tekst Henk Strikkers
illustraties Klaartje Berkelmans

Volgens de ene ranglijst is de UvA 58e van de wereld,
volgens een andere behoort zij niet eens tot de top 100.
Hoe kan dat? Alle vragen over rankings die je nooit
durfde te stellen.
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Er zijn drie grote
rankings: die van het
Britse onderzoeksbureau
Quacquerelli Symonds
(QS), de Academic
Ranking of World
Universities van de
Jiaotong Universiteit
in Shanghai (ARWU,
of Shanghai-ranking)
en de Times Higher
Education-ranking
van het gelijknamige
onderwijsmagazine.
QS Ranking:
1. Massachusetts Institute
of Technology
2. Stanford University
3. Harvard University
4. California Institute of
Technology
5. University of Cambridge
58. Universiteit van
Amsterdam (2e van
Nederland)
ARWU Ranking:
1. Harvard University
2. Stanford University
3. University of Cambridge
4. Massachusetts Institute
of Technology
5. University of California,
Berkeley
101-150. Universiteit van
Amsterdam (gedeeld
5e–8e van Nederland)
Times Higher Education
Ranking:
1. University of Oxford
2. University of Cambridge
3. California Institute of
Technology en Stanford
University
5. Massachusetts Institute
of Technology
59. Universiteit van
Amsterdam (1e van
Nederland)

12

FOLIA 02

1

Wat meet een ranking
eigenlijk?
‘Ze geven een beeld van hoe
goed een universiteit is en wat de
beste instituten van de wereld zijn,’ is
de reactie die Phil Baty in een eerder
artikel in Folia gaf. Baty is de redacteur van de Times Higher Education
(THE) Ranking, een van de drie
belangrijkste universitaire ranglijsten.
Alle ranglijsten gebruiken andere factoren om te bepalen hoe goed een
universiteit is. De Shanghai-ranking
gebruikt bijvoorbeeld alleen factoren
die gaan over onderzoek en weegt
onderwijs niet mee. Bovendien is een
derde van de score van een universiteit afhankelijk van Nobelprijzen en
Fields medailles, ook al zijn die meer
dan honderd jaar geleden gewonnen.
Daardoor scoren universiteiten met
enkele topwetenschappers beter dan
universiteiten met een brede subtop.
De twee andere grote rankings, de
Quacquarelli Symonds (QS) Ranking
en de THE Ranking, hechten vooral
belang aan reputatieonderzoek.
Daarin vragen zij duizenden wetenschappers overal ter wereld welke
universiteiten in hun vakgebied tot
de wereldtop horen. Deze twee
ranglijsten hechten ook waarde aan
onderwijs. Ze wegen dit vooral mee
op basis van cijfers, zoals het aantal
docenten per student en het aantal
internationale studenten.

2

Waarom zijn
rankings belangrijk?
Er zijn weinig universiteiten
die zullen aangeven dat ze academische ranglijsten belangrijk vinden.
Aan de andere kant schrijven ze wel
graag persberichten over hoe goed zij
presteren in rankings. Elke krant zal
bovendien melden welke universiteit
de beste van Nederland is wanneer
er een nieuwe ranglijst uitkomt. Maar
universiteiten en media zijn niet de
enige die lijstjes cachet geven.
Uit onderzoek van het Dublin Institute of Technology blijkt dat studenten
bij de keuze van een universiteit
steeds meer waarde hechten aan
de plek van de universiteit op een
ranglijst. Dat geldt met name voor
studenten die in het buitenland gaan
studeren, omdat zij de universiteit
niet van tevoren kunnen bezoeken.

3

Wat heb ik als student aan
een ranking?
Over het algemeen niet zo
veel. De Shanghai-ranglijst geeft
geen enkele aandacht aan onderwijs
en de andere twee rankings meten
onderwijskwaliteit op een nogal dubieuze manier, namelijk door er een
te simpele rekensom op los te laten.
Als je eenmaal afgestudeerd bent en
bij een grote multinational wil werken
heb je er soms wel iets aan dat je op
een hooggeplaatste universiteit hebt
gestudeerd. Grote recruiters zeggen
namelijk wel te kijken naar de ranking
wanneer ze mensen aannemen.

GROTE RECRUITERS KIJKEN NAAR
RANKING WANNEER ZE MENSEN
AANNEMEN
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EEN DERDE VAN DE SCORE IS
AFHANKELIJK VAN NOBEL
PRIJZEN, AL ZIJN DIE
HONDERD JAAR GELEDEN
GEWONNEN

4

Waarom staat de UvA in
de ene ranking bijna bij de
eerste 50 en in de andere
niet eens in de top 100?
Zoals gezegd hanteert iedere ranking
een andere optelsom om aan de
score van een universiteit te komen.
Maar dat is niet de enige oorzaak: de
verschillen tussen universiteiten zijn
namelijk niet zo groot. Dat zegt ook
THE Ranking-opsteller Baty: ‘De top
30 is wel duidelijk beter dan de rest
van de lijst, maar het verschil tussen
de nummer 31 en 200 is miniem. Datzelfde geldt voor de nummer 201 en
de nummer 400. Als een universiteit
hoog staat in de top 200 zegt het
natuurlijk wel iets, maar daar moet
je je niet op blindstaren.’ Wanneer je
wat dieper in de gegevens duikt blijkt
bovendien dat minieme verschuivingen in een van de factoren van
de optelsom zomaar kunnen zorgen
voor een stijging van vijf tot tien
plekken. Het zou bijvoorbeeld kunnen
dat de UvA in de QS Ranking en de
THE Ranking volgend jaar een aantal
plekken stijgt, omdat die rankings
het aantal buitenlandse studenten
meewegen en de UvA dit jaar heel
veel meer internationale eerstejaars
trok. Of de UvA daardoor een betere
universiteit is geworden is natuurlijk betwistbaar.

5

Wat moet je als universiteit
doen voor een ranking?
Voor de Shanghai-ranking
hoeft de UvA niets te doen, laat ze
weten. De andere twee ranglijsten
baseren zich deels op openbare
gegevens, maar ook op andere
gegevens die universiteiten zelf
moeten aanleveren. Daarbij gaat het
onder meer om financiële gegevens en statistieken over het aantal
medewerkers en het aantal uitgereikte diploma’s. Die stuurt de UvA
jaarlijks op.
Quacquarelli Symonds reikt naast de
ranglijst ook nog zogenaamde QS
Stars uit. Universiteiten kunnen voor
22.000 euro een visitatie aanvragen.
Een commissie van QS beoordeelt de
universiteit vervolgens op wetenschappelijke prestaties, maar ook
op criteria als ICT- en sportvoorzieningen en diversiteit. De UvA heeft
geen aanvraag gedaan voor QS
Stars, maar de Universiteit Twente,
de Rijksuniversiteit Groningen en de
VU wel. Twente kreeg het maximum
van vijf sterren, de VU en Groningen
kregen er vier.

6

Waarom gaan de
rankings alleen maar over
universiteiten en niet
over hogescholen?
Een officiële verklaring is daar niet
voor, maar een logische zou zijn dat
de Nederlandse hogeschool internationaal gezien een vreemde eend in
de bijt is. In andere landen bestaan
er in het hoger onderwijs vaak alleen
maar universiteiten, of instituten
die daar erg veel op lijken. Dat is in
Nederland niet het geval. Niet alleen
zijn de studieprogramma’s op de
hogeschool en de universiteit anders
ingericht, hogescholen zijn ook
pas sinds kort veel aandacht gaan
besteden aan onderzoek. Aangezien
de rankings veel waarde hechten aan
onderzoek is het niet vreemd dat
ze hogescholen tot op heden links
hebben laten liggen. Wellicht zal dat
in de toekomst veranderen, als hogescholen zich nog meer gaan richten
op onderzoek. ↙
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ALS DE BOM
VALT…
tekst Sterre van der Hee
foto’s Daniël Rommens

In de Koude Oorlog bouwde de overheid
atoomschuilkelders uit angst voor een nucleaire aanval.
Ook rond bekende UvA- en HvA-onderwijslocaties. Waar
zitten ze precies? En wat is er van over? Folia ging down under.
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‘V

alckenierstraat 65.’ Het staat er
echt. Ik tuur met samengeknepen
ogen naar het computerscherm,
waarop de vergeelde kaart uit 1964 te zien is.
Kan dat kloppen? Ik schuif mijn bureaustoel
een stukje naar achteren en kijk onwillekeurig
naar de vloer. Het lijkt bijna té toevallig. Zit er
een atoomschuilkelder onder de redactie van
Folia? Met de portier loop ik naar beneden. Eén
trap omlaag, en daar is-ie al: de typische oude,
stalen toegangsdeur, afgesloten met een modern
kettingslot. Veel te ondiep om bij een daadwerkelijke atoomaanval een veilig heenkomen te
vinden, maar diep genoeg om niet te worden
opgemerkt door studenten en medewerkers.
Het is ironisch: terwijl ik onderzoek doe naar
atoomschuilkelders rond de UvA en de HvA –
en op vele deuren heb geklopt met de vraag of
ik even in de kelder mag kijken – blijkt dat ik
zelf al die weken pal boven een van de kelders
heb gezeten.

Nou ja, ‘kelder’: veel is er niet van over. Twee
stalen deuren zijn er nog, en een oud stalen
luik, afgesloten met een modern kettingslot. De
rauwe, betonnen muren zijn gecamoufleerd met
degelijk wit glasvliesbehang van de Gamma. Er
is een keukenblokje geïnstalleerd. Weg zijn de
luchtfilteringsinstallaties, de achtzitsbanken, de
noodrantsoenen Patria biscuits – als die hier al
hebben gestaan. De tijd heeft huisgehouden.
Atoomschuilkelders in Amsterdam zijn
goed verborgen. Maar wie goed zoekt, vindt
ze overal: in bruggen, rond bedrijfspanden,
bij parkeergarages en in metrokelders. En
rond locaties van de UvA en HvA: bij het
Weesperplein, in de Universiteitsbibliotheek
(UB), bij het Binnengasthuisterrein en in het
Academisch Medisch Centrum (AMC). Wat
was het nut van de kelders? Wanneer werden ze
gebouwd? En, stel dat er nu iets gebeurt – zijn
ze dan nog te gebruiken?

Wegvluchten bij het luchtalarm
Drie weken eerder, begin augustus. We staan in
een kleine, betonnen ruimte onder de Universiteitsbibliotheek aan het Singel; UvA-docent Ruud van Dijk, die gespecialiseerd is in
kernwapens in de internationale politiek, hoofd
communicatie van Bibliotheek UvA/HvA Jan
Roodenrijs, die de deur komt openmaken, onze
videoredacteur Mina en ik. Roodenrijs rammelt
met sleutels. ‘Ik doe hem niet op slot, hoor. Echt
niet. Ik heb geen zin om hier vast te zitten.’ Hij
grijpt zijn telefoon. ‘En bereik hebben we hier
ook niet.’
De UB heeft twee atoomschuilkelders: één
bedrijfsschuilplaats, bedoeld voor 220 personeelsleden, en één openbare schuilplaats,
bedoeld voor 190 mensen. De eerste zit recht
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Een van de twee atoomkelders in de Universiteits
bibliotheek wordt nu gebruikt als fietskelder.

‘Dus hier word je
opgesloten als
je je boeken niet
terugbrengt’

De muren van atoomkelders moesten zeker twintig
centimeter dik zijn om te beschermen tegen straling.
Rechts: noodziekenhuis AMC.
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onder de toegangspoortjes, net onder straatniveau, en beslaat zo’n zestig vierkante meter. Het
is er warm, benauwd. En donker. ‘Stel je voor
dat hier tweehonderd man in zit,’ zucht Van
Dijk. ‘Dan kun je niet meer bewegen.’ Boven
klinkt gerommel. ‘De tram, hoop ik?’
De atoomkelder is gebouwd in de jaren
zestig en zeventig, tijdens de nucleaire wapenwedloop van de toenmalige Sovjetunie en
de Verenigde Staten (VS). De angst voor een
kernoorlog was geen aanstellerij: de beelden
van atoombommen op Hiroshima en Nagasaki
in augustus 1945 verschenen regelmatig in de
media. Bij de aanvallen stierven zeker 100.000
mensen direct – een gevolg van straling en
intense hitte – en werden vele tienduizenden
getroffen door stralingsziekte en kanker.

Ondertussen kopten de kranten over nieuwe
kernproeven. In 1961 besluit de Nederlandse
overheid dat er iets moet gebeuren. De regering
vraagt de dienst Bescherming Bevolking (BB),
de organisatie die was opgericht om burgers te
beschermen in oorlogstijd, om serieuze evacuatie- en schuilplannen te maken. Dit gebeurt
grotendeels in het geheim. Zo onderzoekt de
Kamer van Koophandel de gevolgen van economische stilstand in Amsterdam, worden sirenes
getest en doet de BB beladingsproeven.
‘Kijk,’ zegt UvA-promovendus Ruud van
Dijk. Hij knipt een lichtschakelaar aan, die
blijkt te zijn aangesloten op een oude bunkerlamp. De kelder staat vol troep: er zijn kasten
met archiefmappen, wc-artikelen, en hier en
daar een oude, maar nog opgetuigde kunstkerst
boom. Aan het plafond is nog een luchtfilteringsinstallatie te zien. ‘Aha,’ zegt Van Dijk.
‘Dus hier word je opgesloten als je je boeken
niet terugbrengt.’
Een eindje verderop, rechts achterin de
kelder, loopt nog een kleine gang. Wellicht
voor de toiletten, denkt Van Dijk, of voor een
verbrandingsketel. ‘Om afval te verbranden.
Die hadden ze in een schuilkelder in West-Virginia’. In één ruimte hing daar ook een grote
foto van het Capitool, in Washington. ‘Om de
bovengrondse wereld niet te vergeten.’

Ondoordacht
In 1952 maakte de BB een uitgebreid schuilplaatsenplan. In en rond Amsterdam moesten
de daaropvolgende jaren atoomkelders worden
gerealiseerd. Die waren niet voor de ‘elite’, zoals
vaak gedacht wordt, maar voor toevallige passanten op straat die bij het luchtalarm moesten
wegvluchten. De Tsar Bomba, een waterstofbom van de Sovjetunie, kon immers binnen een
half uur in Amsterdam zijn.
De BB mikte op relatief drukbezochte
plaatsen: rond het Damrak, op het Rokin en bij
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‘Men dacht: als
het zover komt,
kun je beter
cyanidepillen
uitdelen. Het is dan
ieder voor zich.’

Noodziekenhuis AMC
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SCHUILKELDERT OERISME
In Nederland is het bestaan van atoomschuilkelders
relatief onbekend. Dit in tegenstelling tot Berlijn of de
Verenigde Staten, waar je de bunkers als toeristische
attractie kunt bezoeken. In Berliner Unterwelten loop
je in en onder de metrostations, tussen rijen stapelbedden, en langs grote soepketels in de keuken. Er is
zelfs nog een pannenlap, waarop met een klok de tijd
staat afgebeeld: één minuut voor twaalf.

drukke pleinen. Later kregen ook metrostations
een schuilfunctie, zoals die bij Weesperplein,
naast de HvA-Amstelcampus: daar moesten
duizenden mensen in passen. En ook bedrijven
bouwden schuilplaatsen. De kelder onder de
Valckenierstraat was bedoeld voor personeel
van het voormalig natuurkundig laboratorium.
Niet elke ruimte was geschikt om als schuilkelder te dienen. Zo moesten het dak, de vloeren
en de wanden zeker 20 centimeter dik zijn om
de bewoners te kunnen beschermen tegen de
dodelijke straling. En de lucht moest gefilterd
worden van nucleaire deeltjes: op veel plekken
zien we luchtfilteringsinstallaties van het Duitse
bedrijf Artos met speciale hendels voor ‘gasbeveiligde ventilatie’ en ‘normale ventilatie’. In de
fietsenkelder van de UB, de tweede atoomkelder
in het pand, ketenen nietsvermoedende personeelsleden hun fiets eraan vast.
‘Wie had hier eigenlijk de leiding?’ vraagt
Roodenrijs. ‘Als er paniek uitbreekt, moet
iemand toch besluiten dat de deur dicht moet?’

Grachtengordel weggevaagd
De gevolgen van een atoomaanval zijn desastreus. Dat is ook te zien op de Nuke Map van
het Amerikaanse wetenschapsblog nuclearsecrecy.com, waarmee je zelf een ‘digitale
atoombom’ kunt gooien. Als we de sterkste
geteste Amerikaanse atoombom (‘Ivy King’, 500
kiloton) op Amsterdam Centraal laten vallen,
lopen bewoners tot in Amstelveen en Zaandam
derdegraads brandwonden op. In een straal van
1,73 kilometer – zeg, de gehele Grachtengordel
– zou vrijwel iedereen direct overlijden. ‘Dit
is slechts één scenario,’ zegt Van Dijk. ‘Het
was moeilijk in te schatten waarop Nederland
zich moest voorbereiden, en hoe de oorlog
zich zou ontwikkelen.’ Als er één bom op de
Amerikaanse basis in Engeland zou vallen, had

West-Europa ‘slechts’ last van nucleaire fall-out:
de ziekmakende radioactieve deeltjes die door
de explosie de lucht in vliegen en kilometers
verderop terecht kunnen komen. Maar er was
ook een scenario mogelijk waarin de Sovjetunie
tien projectielen naar Nederland zou sturen.
Van Dijk: ‘Dan zou de bevolking veel langer
en dieper onder de grond moeten blijven. De
meeste kelders lagen daarvoor niet diep genoeg.’
De plannen en oefeningen van de BB
hadden vooral een psychologisch doel, zegt Van
Dijk. ‘Het was onderdeel van de symboolpolitiek. Als je de bevolking écht wil mobiliseren,
moet je met miljoenen mensen procedures
afspreken, alsof je in een kazerne leeft.’ Om
nog maar niet te spreken van de kosten: het was
immers de tijd van wederopbouw in Nederland. ‘Het is dan makkelijker om in te zetten
op diplomatie, dan om na te denken over de
realiteit van een atoomoorlog.’ Veel praktische,
organisatorische zaken in de kelders waren
dan ook slecht doordacht. ‘Denk aan voedsel,
sanitair of hiërarchie. Het plan lijkt niet meer
dan een eerste aanzet.’
De meeste Nederlanders wisten niet waar de
schuilkelders zich bevonden, zeggen deskundigen. Wel kregen ze veiligheidsinformatie via
flyers in de bus. In De wenken voor bescherming
van uw gezin en uzelf werd gewaarschuwd voor
de grote lichtflits: wie die zag, kon het beste
achter een boom duiken. Van Dijk: ‘Als je die
lichtflits ziet, ben je blijvend verblind. Het hele
schuilkelderplan van de overheid moest de
bevolking geruststellen, gelijk het Amerikaanse
filmpje Duck and cover (1951).’ Niet iedereen
nam dat even serieus. ‘Er was zeker een groep

FEESTJE IN DE
ATOOMBUNKER
De voormalig atoombunkers lijken goede decors voor een feestje: de dikke, betonnen muren
dempen geluid en zorgen voor een rauwe sfeer.
Oud-UvA-student Sjoerd ter Berg onderzocht de
mogelijkheden tot opening van een nachtclub
in de bunker onder metrostation Weesperplein.
De conclusie: er moest te veel aan gebeuren. De
Vondelbunker, onder de brug over het Vondelpark, wordt sinds enkele jaren wel gebruikt voor
culturele feestjes.
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die dacht: als het zover komt, kun je beter cyanidepillen uitdelen.’
Als we de kelders bezoeken, blijkt inderdaad
dat belangrijke voorzieningen vaak ontbreken.
Bewoners van de gebouwen erboven vinden er
zelden sporen van toiletten, douches of stapelbedden. Veel luchtfilteringsinstallaties waren
niet (goed) aangesloten, en het is onduidelijk of
voor voedsel- en watervoorraden was gezorgd.
‘Dat is vreemd, ja,’ zegt Van Dijk. ‘Maar het is
te makkelijk om de planners te bekritiseren. Je
hebt met echte dilemma’s te maken. Wat moet
je organiseren? Wat moet je paraat hebben? Het
kost allemaal geld. En dat voor een oorlog die
misschien nooit komt.’ Het gevolg: in Amsterdam kon vrijwel niemand serieus schuilen.
In 1985 was er voor zo’n 5,3 procent van de
bevolking een schuilplaats beschikbaar. Dat is
ver boven het landelijk gemiddelde (2,3 procent,
336.000 inwoners). De provincie Limburg was
koploper met 5,6 procent: daar konden mensen
terecht in de grotten van Valkenburg, waar
drielaagse zit-/ligcombinaties waren neergezet.

DE GEVOLGEN VAN EEN
ATOOMAANVAL
De atoomexplosie kenmerkt zich door een lichtflits en
een drukgolf. In de buurt van ground zero is het zó heet
dat iedereen direct overlijdt. Wie de lichtflits ziet, houdt
blijvende oogschade, en de drukgolf kan gebouwen verwoesten. Het aantal mensen dat overlijdt is afhankelijk
van de sterkte van de bom. De meeste mensen sterven
doordat ze ziek worden van radioactiviteit of verder leven
in een omgeving waar water en land zijn besmet door
nucleaire straling.

Noord-Korea
Een recent, compleet overzicht van de locatie
en staat van Amsterdamse atoombunkers lijkt
niet te bestaan. Waar de kelder zich bevindt,
weet vaak alleen de toevallige eigenaar van
het pand. De openbare kelders, zoals die in de
metrostations, worden sinds 1999 niet meer
onderhouden. Kelders in bedrijfspanden zijn
doorgaans gesloopt, verbouwd, of heringericht
– het personeel weet doorgaans niet dat de
kelder bestaat, waar hij voor diende of waar de
sleutel is gebleven. En sommige zijn dichtgemetseld, zoals de kelder onder de Oudemanhuispoort.
In de atoomkelder van het AMC, bedoeld als
noodhospitaal, zijn nog ontsmettingsdouches
te zien waarmee je nucleaire deeltjes van je
lichaam en kleren af kan spoelen. De kelder is
ontmanteld en nu vooral in gebruik als opslag.
Ook de bunker in metrostation Weesperplein
is leeggehaald – er stonden onder meer een
wateropslagtank, een rij wastafels en een vuilstortkoker voor radioactief besmette kleding.
De deuren hebben een waterkerende functie en
worden jaarlijks nog getest. Van Dijk: ‘Als er nu
iets gebeurt, kun je de meeste kelders niet meteen gebruiken. Ik geloof dat zelfs het personeel
van de UB niet weet dat je hierheen kunt.’

Af en toe klinkt de roep om behoud van de
schuilkelders: soms vanwege de monumentfunctie, maar soms ook voor de veiligheid.
Eind augustus vroegen twee Amsterdamse
VVD-raadsleden nog inzicht in de wenselijkheid van de bouw van nieuwe schuilkelders, locaties van de bestaande en het onderhoud ervan.
‘We leven nog steeds in een atoomtijdperk,’ zegt
Van Dijk. ‘Er zijn situaties denkbaar waarin een
conflict snel escaleert. De nieuwste bom van
Noord-Korea is zo’n 120 kiloton - vele malen
sterker dan die op Hiroshima (15 kiloton). En
Noord-Korea communiceert bijna niet. Wij
moeten raden naar de motieven en drijfveren.’
Dat wil niet zeggen dat je de samenleving nu
moet mobiliseren, zegt Van Dijk. ‘Het betekent
niet dat het ergste scenario ook werkelijkheid
wordt.’ Hij wijst naar het gangetje, rechts van
de kelder. ‘Als ik burgemeester was, zou ik hier
geen toiletten gaan bouwen. Je kunt beter politiek in gesprek blijven.’ Hij lacht. ‘Maar anders
weet je het: ik zit híér.’ ↙

De toegangsdeuren,
bunkerlampen en
luchtfilterings
installaties zijn in veel
atoomkelders nog te
zien.
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ASIS
AYNAN
Beste reizigers
A

an de kop of bij de kont – hangt ervan af vanwaar je kijkt – van het
Westerpark staat een onopvallend gedenkteken voor de boer die ooit
op die plek zijn velden bebouwde. Amsterdam groeide als kool en onteigende en verdreef de boer. Het verhaal gaat dat de landbouwers zich met
hooivorken hebben verzet tegen hun verbanning. Het moet een dramatisch gezicht zijn geweest.
Toen ik er deze week langs jogde, moest ik denken aan de vakantie. We
zaten met een groepje vrienden in een tuin ergens op het verlaten en
desolate platteland van Normandië. Achter de heining bespraken we een
vinnig zomerdebatje, dat inmiddels door het afvoerputje van de publieke
arena lijkt te zijn gespoeld. Het ging er over dat instellingen als de Nederlandse Spoorwegen en de gemeente Amsterdam in de toekomst hun publiek zonder onderscheid naar sekse zouden aanspreken. De NS zegt met
ingang van de nieuwe
dienstregeling ‘beste
reizigers’ en de Amsterdamse ambtenaar
kan uit de regenboogtaalgids putten, zodat
geen enkele bewoner
van de stad zich buiten
de stadspoorten geplaatst voelt.
In die tuin in Normandië werd er door man en vrouw verbolgen gereageerd op de toekomstige aanspreekvormen. De een zei dat hij als man
aangesproken wilde worden in het openbaar vervoer, en de ander vroeg
zich hardop af waar dit ging eindigen. Vooral dat laatste valt in deze tijd
als een onophoudelijke herfstregen uit de hemel. Iedere ontwikkeling
wordt met argwaan bekeken en als een verlies opgevat, of het nu gaat
om de naamsverandering van een kunstcentrum, non-conformistische
relaties of een andere invulling van een kinderfeest.
Ikzelf voel het grote gemis dat ervaren wordt niet. Er is wel iets anders
dat bij mij op een vervelende manier jeukt, en dat is de tragische ondertoon van degene die het leven ervaart als een reeks verliezen. Dat gaat
rechtstreeks in tegen de grondtoon van de Nederlandse identiteit; onverschrokken, open en opbouwend. Deze identiteit afbreken zou het echte
verlies zijn. ↙

De Amsterdamse ambtenaar
kan uit de regenboogtaalgids putten
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Kamervragen
SAM BUFFING (22)
UNIVERSITAIRE PABO,
UvA EN HvA
Kamer 6 m2 en een overloop, Reguliersgracht
Woont hier sinds juni 2017
Betaalt 275 euro inclusief
Huisgenoten 6
Voordeel ‘De locatie’
Nadeel ‘Kledingkast op de overloop,
weinig privacy’

‘H

et grootste deel van mijn slaapkamer
wordt in beslag genomen door mijn bed.
Gelukkig kon ik mijn kast en een bureau op
de overloop zetten. Hier heb ik dus ook een
eigen hoekje. Het enige probleem is dat ik me
niet zomaar een paar keer kan omkleden. De
badkamer heeft bovendien geen deur, dus daar
heb je ook niet veel privacy. We moeten altijd
even luisteren of er iemand op de wc of in bad
zit. Vrienden en familie die mijn oude kamer
ook gezien hebben, herkennen mijn persoonlijke
stijl meteen als ze mijn hoekje zien. Mijn grote
kledingkast stond ook in mijn kamer bij mijn ouders, ik heb hem al sinds ik me kan herinneren. Ik
betaal wat minder dan mijn huisgenoten, want
mijn kamer is de kleinste in het huis. We delen
een balkon, keuken, badkamer en woonkamer.
Voor het ontbijt hebben we een aparte koelkast
waarvan we de inhoud gewoon delen. Heel
huiselijk. Het paarse kastje heb ik samen met
mijn vader gemaakt. Hij heeft dezelfde kleur
als de muur van mijn slaapkamer destijds. We
hebben het gemaakt voor mijn schoenen, maar
nu gebruik ik hem voor de truien die niet in mijn
kledingkast passen. De schoenen moeten nu
dus op de grond. De roze laarzen heb ik op de
Noordermarkt gekocht. Eigenlijk zou ik ze veel
vaker aan willen maar ze zijn wel heel opvallend.
Mijn moeder werkt bij de KLM, dus ik kan heel
goedkoop vliegen. Daarom staat het hier vol
met souvenirs. Ik heb tasjes uit Marokko, een
slinger met olifantjes uit India en een gele boodschappentas uit Mexico. Als ik met die tas via
bruggetjes over de grachten naar de supermarkt
loop, ben ik zo intens gelukkig. O, wat houd ik
toch van Amsterdam.’ ↙

tekst Eva Hofman foto Martijn Gijsbertsen
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‘De badkamer
heeft geen deur’
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Bezichtiging van een kamer in Amsterdam Zuidoost, september 2017.
Studenten uit onder meer Duitsland,
China en Roemenië staan in de rij
voor enkele vierkante meters in een
donkere, bedompte woning. Er zijn
extra tussenmuurtjes in gezet, in
de beschikbare kamer staat een
bak hondenbrokken. De verhuurder

ACHTER
AANSLUITEN
AUB
verzoekt de wachtenden niet met de
huidige Ghanese huurders te praten.
Huurprijs: 450 euro per maand.
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De kamernood in Amsterdam is enorm. Komt het door te veel studenten, te
weinig nieuwbouw, of Airbnb? Of heeft de internationalisering van HvA en
UvA er iets mee te maken? Zeven antwoorden op prangende kamervragen.
tekst Sterre van der Hee en Henk Strikkers

Studenten in hostels. Kampeerwagens.
Half-drijvende tenten. Het was nooit
eenvoudig om een kamer in Amsterdam te vinden, maar het huisvestingsprobleem lijkt dit jaar wel héél groot.
Voor het toenemende aantal buitenlandse studenten is dat nog lastiger:
zij hebben immers geen netwerk van
vrienden en familie om op terug te
vallen, maar moeten vaak op eigen
houtje hun weg op de kamermarkt zien
te vinden. En die is krapper dan ooit.
Wat is er aan de hand? Waarom is het
nú zo’n groot probleem? En wat doet
het groeiende aantal buitenlandse
studenten eigenlijk met de kamervoorraad voor studenten uit Gendringen,
Urk, of Limmen? Zeven vragen.

Ja, waarom is het probleem
dit jaar zo groot?
Bijna alle Nederlandse universiteiten
ontvangen dit jaar meer buitenlandse studenten dan vorig jaar. Aan de
UvA is de groei veruit het grootst.
Vorig jaar kreeg de universiteit ruim
2.000 aanmeldingen, dit jaar waren
dat er maar liefst 6.500. Anders dan
Nederlandse studenten kunnen zij niet
thuis blijven wonen en dagelijks naar
de UvA of de HvA pendelen. Bovendien hebben ze vaak geen familie of
vrienden in de buurt wonen waar ze
tijdelijk kunnen logeren.
De Amsterdamse kamermarkt is
bovendien al jaren krap en de laatste
jaren is dat verergerd. Zo is er door
de recente economische crisis relatief

Is het de verantwoordelijkheid van de UvA om kamers
te vinden voor buitenlandse
studenten?

weinig gebouwd en willen steeds meer
jonge mensen in de stad wonen. Dat
zijn problemen waar elke Nederlandse
stad mee zit. In Amsterdam is daar
nog een extra probleem bijgekomen:
de groei van het aantal toeristen leidt
ertoe dat het verhuren van een ruimte
via Airbnb of een andere methode aan
toeristen voordeliger is dan het verhuren aan vaste bewoners. Dat alles
resulteert in stijgende huizenprijzen,
hogere huren en in combinatie met
groeiende studentenaantallen zorgt
het ervoor dat kamertekort steeds
nijpender wordt. Op dit moment is er
een tekort van 12.000 studentenkamers in Amsterdam. De gemiddelde
kamerprijs is ongeveer 527 euro.
De Coalitie Kennisstad, een samenwerking tussen onderwijsinstellingen
en studentenhuisvesters, berekende
dat tot 2025 jaarlijks 2.000 extra betaalbare kamers nodig zijn om aan de
toekomstige vraag van binnenlandse
en buitenlandse studenten te kunnen
voldoen. Studentenhuisvester Duwo
verwacht binnen tien jaar in Almere en
Zaanstad te bouwen.

Het officiële antwoord van de UvA is
dat ze niet verantwoordelijk is voor het
vinden van kamers voor buitenlandse
studenten. ‘We bieden geen kamergarantie bij onze studies,’ is het mantra
van de universiteit. Desalniettemin
blijkt uit het handelen van de UvA dat
zij wel degelijk enige verantwoordelijkheid voelt.
Zo heeft de UvA alle buitenlandse
studenten opgeroepen zich aan te
melden voor de UvA-wachtlijst als ze
op zoek zijn naar een kamer. Daarvoor
betalen studenten 555 euro bemiddelingsfee, die ze terugkrijgen wanneer
de UvA geen kamer voor ze vindt. De
UvA gaat actief op zoek naar kamers
voor studenten op de wachtlijst, bijvoorbeeld door te onderhandelen met
woningbouwcorporaties en studentenhuisvesters, en gaat in sommige
gevallen zelfs op zoek naar tijdelijke
huisvesters. Zo komen er in oktober
184 studentenkamers vrij aan de Laan
van Spartaan in Bos en Lommer. De
UvA heeft ervoor gezorgd dat alle
studenten die in oktober naar Bos en
Lommer kunnen deze maand in hostels of vakantiehuisjes kunnen wonen.

Hoe wordt dit elders opgelost?
Ook elders in het land moeten
universiteiten inventief zijn om het
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‘WONINGEN VOOR STUDENTEN’
KOSTTEN UITEINDELIJK 1.250
EURO PER MAAND
kamertekort aan te pakken. In Groningen hebben de Rijksuniversiteit, de
Hanzehogeschool en de gemeente
een voormalige vluchtelingenopvang
opengesteld. Tot en met eind oktober
kunnen internationals er voor 16 euro
per nacht (480 euro per maand) slapen op een kamer met twee andere
kamergenoten. Er zijn gescheiden
douches en toiletten, maar geen
keukens.
Internationale studenten van de
Avans Hogescholen in Breda die
nog geen kamer konden vinden zijn
volgens de hogeschool ‘tijdelijk in een
hostel geplaatst’.
In Utrecht zijn er volgens studentenorganisatie Vidius vier internationale
studenten die nergens terecht kunnen
en rondzwerven. Anderen slapen op
een camping, delen een kamer met
meerdere studenten of verblijven in
een hostel.
In Maastricht komen in de loop van dit
jaar 390 extra kamers voor internationale studenten vrij, maar tot op heden

doet de universiteit niets extra’s. Dat
leidde al tot een bescheiden protestactie. Een internationale student die
bij kennissen in Den Haag woont zit
drie keer per week meer dan vijf uur in
de auto om colleges te volgen.

Had de gemeente Amsterdam geen extra studenten
complexen gerealiseerd?
Dat klopt, maar een aantal projecten
mislukte. Een projectontwikkelaar
realiseerde dit jaar gemeubileerde
appartementen in North Orleans in
Amsterdam-Noord, dat inmiddels
ook wel ‘het meest controversiële
wooncomplex van Amsterdam’ wordt
genoemd. De gebouwde appartementen werden in de bouwvergunning omschreven als ‘woningen voor
studenten’, maar kostten uiteindelijk
1.250 euro huur per maand: door nieuwe regels in het huurpuntensysteem
werd de prijs onder andere afhankelijk
van de marktwaarde. Het complex
richt zich nu op ‘young professionals’.

Iets soortgelijks gebeurde vorig jaar
met een oud ROC-gebouw in NieuwWest: er moesten studentenwoningen
komen, maar er woonden uiteindelijk
vooral Oost-Europese arbeiders.
De gemeente liet weten bij de bouw
van nieuwe complexen niet meer
met commerciële partijen samen te
werken. In nieuwe contracten laat de
gemeente wél de maximale huurprijs
vastleggen (403 euro). Wie jonger is dan
23 kan dan huurtoeslag aanvragen.

Stel: je bent student uit
Gendringen, Urk of Limmen.
Moet je dan nu langer op een
kamer wachten?
De gemiddelde wachttijd voor de minst
populaire kamers in Zuidoost of Uilen
stede is ongeveer een jaar, die voor
populaire woningen in het centrum
zo’n vier, vijf jaar, laat Gijsbert Mul
weten. Mul is directeur Public Affairs &
Accommodate bij Duwo, een van de
grootste studentenhuisvesters van Amsterdam. ‘Daarnaast heb je onzelfstandige kamers waarbij de bewoners zelf
mogen kiezen wie de nieuwe bewoner
wordt,’ laat Mul weten. ‘Daardoor is
het moeilijk om te zeggen wat nu echt
de gemiddelde wachttijd is en of die
langer wordt doordat er meer internationale studenten bij komen.’
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‘De UvA vraagt wel steeds aandacht
voor de groei van internationale
studenten en dat vind ik logisch.
Internationale studenten zijn belangrijk voor de UvA en voor de stad. In
ons nieuwste project Little Manhattan [in Slotervaart, red.] hebben we
bijvoorbeeld een kwart van de kamers
gereserveerd voor internationale studenten,’ zegt Mul. ‘Tegelijkertijd willen
we ook Nederlandse studenten huisvesten.’ Het is niet zo dat buitenlandse studenten per definitie voorrang
krijgen op Nederlandse studenten. ‘We
verplichten bewoners van sommige
onzelfstandige woningen waarin een
kamer vrij komt in de zomermaanden
om ofwel een Nederlandse student die
meer dan anderhalf uur moet reizen,
of een buitenlandse student te kiezen.’

Wat kan de UvA op de lange
termijn doen?
‘Als de UvA toestemming geeft voor
een complex op het Science Park of bij
het AMC, zetten wij zo duizend kamers
neer voor studenten,’ zegt Gijsbert Mul
van studentenhuisvester Duwo. ‘En
ik weet zeker dat woningbouwcorporatie De Key dat evengoed zou willen
doen.’ De UvA zit echter ook met een
probleem, want als er eenmaal een

‘ALS DE UVA TOESTEMMING
GEEFT, ZETTEN WIJ ZO DUIZEND
KAMERS NEER VOOR STUDENTEN’
studentencomplex staat kan de grond
natuurlijk niet meer gebruikt worden
voor onderzoeks- of onderwijsdoeleinden. De grote groei van de studentenaantallen noopt namelijk niet alleen
tot meer studentenkamers, maar ook
tot meer locaties voor onderwijs en
onderzoek. De HvA heeft overigens
wel gekozen voor het bouwen van
studentenwoningen op haar Amstelcampus. In totaal worden daar zo’n
275 zelfstandige kamers gerealiseerd;
214 ervan zijn al in gebruik.

Wat vindt de politiek?
Tweede Kamerleden Sandra Beckerman en Frank Futselaar (allebei SP)
stelden Kamervragen over maatregelen die het kabinet neemt om het
kamertekort ‘per direct en structureel’
op te lossen. In de Amsterdamse
gemeenteraad noemde de SP-fractie
de groei van het aantal buitenlandse
studenten ‘onverantwoord’. Wethou-

der Laurens Ivens (Wonen) stelde
dat Nederlandse en internationale
studenten op de woningmarkt tegen
elkaar worden uitgespeeld door de
actieve werving van universiteiten. Hij
pleitte ervoor internationale studenten
naar andere steden te sturen. De UvA
noemde de kritiek ‘te eenvoudig’: de
groei van het aantal internationale
studenten was slechts een deel van
het Amsterdamse huisvestingsprobleem, zei de universiteit. De fractievoorzitters van D66 en GroenLinks in
de gemeenteraad hebben dezelfde
bezwaren als de universiteit. Ook zij
vinden dat de UvA en de VU niet moeten stoppen met het aantrekken van
buitenlandse studenten. ‘Laat voor
iedere student die een goede studie
wil volgen en in vrijheid zichzelf en
het leven wil ontdekken duidelijk zijn,’
schreven ze in een opiniestuk in Het
Parool, ‘kom naar onze stad, je bent
van harte welkom.’ ↙
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Bianca Buurman HAD ALS
PROMOVERENDE VERPLEEGKUNDIGE WEINIG
ROLMODELLEN, MAAR ZIET HAAR ACHTERGROND
INMIDDELS VOORAL ALS EEN VOORDEEL.
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Prof. dr. zuster
Bianca Buurman (40) werd drie keer uitgeloot voor de studie geneeskunde, maar
kwam als verpleegkundige alsnog in het ziekenhuis te werken. Nu is ze benoemd tot
hoogleraar acute ouderenzorg in het AMC, waar ze zeventien jaar geleden begon. En
dat kregen niet veel verpleegkundigen voor elkaar. ‘Ik had bijna geen rolmodellen om
me aan te spiegelen.’
tekst Carlijn Schepers
foto's Daniël Rommens

‘B

uurman is de tiende
verpleegkundige die het
in Nederland schopt tot
hoogleraar’ schreven de media begin
juli, toen Bianca Buurman werd
benoemd tot hoogleraar in het AMC.
‘Ik weet niet of ik echt de tiende ooit
ben, maar in ieder geval de tiende
verpleegkundige die
op dit moment werkzaam is als hoogleraar,’
vertelt Buurman in haar
bloedhete kantoortje op
de vierde verdieping van
het Amsterdams Medisch
Centrum. ‘Ik schat
dat zo’n twintig verpleegkundigen ooit hoogleraar zijn
geworden. En op een beroepsgroep
van driehonderdduizend verpleegkundigen is dat natuurlijk alsnog een
laag percentage.’
Ze maakt graag plaats in haar
overvolle schema. ‘Jullie zijn toch
van de HvA? Dan vind ik het extra
leuk, want daar ben ik lector,’ zegt
ze enthousiast als we haar bellen om

een afspraak te maken. In Buurmans
geval klopt het stereotype van een
zorgzame, meelevende verpleegkundige die je graag aan je ziekenhuisbed treft. Maar ze staat allang niet
meer alleen aan het bed. Als hoogleraar leidt ze nu de onderzoeksgroep
acute ouderzorg op het AMC.

een vooraf uitgestippeld pad was,
omdat ik zo gefocust ben. Maar het
idee is meer gaandeweg in mijn carrière ontstaan.’

Hoe begon uw carrière?
‘Ik wilde graag geneeskunde studeren, maar werd uitgeloot. Toen
koos ik voor bewegingswetenschappen aan de
VU. Ik dacht: dan leer ik
vast over spieren en het
menselijke lichaam en
probeer ik het volgend
jaar gewoon weer. Maar
het jaar erop werd ik
weer uitgeloot en na het
behalen van mijn propedeuse bleek
deze studie ook niet te zijn wat ik
wilde. Het was te theoretisch en mijn
droom was in het ziekenhuis werken.
Toen besloot ik verpleegkunde te
gaan studeren aan de HvA. Daar
werd wel verbaasd op gereageerd.’

‘Toen ik voor de derde keer
werd uitgeloot heb ik me erbij
neergelegd’
Is uw benoeming tot hoogleraar
een droom die uitkomt?
‘Absoluut, maar het is niet zo dat ik
als verpleegkundige begon met de
droom te eindigen als hoogleraar.
Ik kom ook niet uit een gezin met
een academische achtergrond, dus
van huis uit heb ik het niet meegekregen. Hoewel sommige mensen
om mij heen wel denken dat het

Wat zeiden mensen dan?
‘Het kwam er eigenlijk op neer dat
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ze me te slim vonden voor het hbo.
“Je kan naar de universiteit, dan ga
je toch niet naar een hogeschool?”
Maar je moet doen wat je leuk
vindt, waar je hart ligt. Ik wilde
graag in het ziekenhuis werken
en dit was één van de wegen die
daarnaar leidden. En ondanks wat
iedereen zei vond ik het hartstikke
leuk. Wel heb ik na een jaar nog een
keer geneeskunde geprobeerd, maar
toen ik voor de derde keer werd
uitgeloot heb ik me erbij neergelegd. De studie hbo-V heb ik toen
met veel plezier afgerond. En zo kon
ik alsnog aan de slag in het AMC,
maar dan als verpleegkundige.’

Wanneer kwam de academische
ambitie?
‘Al tijdens mijn studie deed ik er
allerlei extra dingen bij, zoals deelnemen in besturen en de medezeggenschapsraad. En ondanks dat ik
ontzettend genoot van mijn werk
als verpleegkundige, wist ik al snel
dat ik meer wilde. Dus na twee jaar
ging ik de master verplegingswetenschap erbij doen aan de Universiteit
Utrecht. Uiteindelijk kreeg ik, nadat
ik zes jaar aan het bed had gestaan,
de mogelijkheid te promoveren.
Ik heb die kans te danken aan
Sophia de Rooij, destijds AMC-hoogleraar geriatrie. Ik kwam haar vaak
tegen op de afdeling en we hadden
een goede klik. Ze zag hoe leuk ik het
vond oudere patiënten te verzorgen.
Op een dag vroeg ze me of ik zou
willen promoveren en ik dacht: die
kans krijg ik vast nooit meer, zeker
niet als verpleegkundige. Er waren
destijds nauwelijks verpleegkundigen
die promoveerden.’

Op welk onderwerp promoveerde u?
‘Het opsporen van kwetsbare ouderen [met een verhoogd risico op
complicaties, red.] in het ziekenhuis.
Destijds, tien jaar geleden, was het
aantal ouderen nog niet zo groot

als nu. Dus was er ook relatief
weinig aandacht voor 65-plussers.
Wij besloten te onderzoeken wat
de impact was van een ziekenhuisopname op de gesteldheid van
een oudere patiënt, als deze weer
thuis is. Hiervoor brachten we de
problemen van ouderen tijdens hun
ziekenhuisopname in kaart en keken
we na drie maanden hoe het met
ze ging.’

En?
‘Twintig procent overlijdt, twintig

procent is alweer opnieuw opgenomen geweest en dertig procent
heeft functiebeperkingen waardoor ze er slechter aan toe zijn dan
voor de opname. Best schokkende
resultaten. Het kan toch niet waar
zijn dat het maar met dertig procent
van de ouderen goed gaat na een
ziekenhuisopname? Dus keken we
wat we daaraan konden doen. Zo
ontstond het idee van de transmurale zorgbrug; je spoort kwetsbare
ouderen op in het ziekenhuis, brengt
hun problematiek in kaart en bouwt
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een zorgpad waarbij een wijkverpleegkundige de patiënten begeleidt na hun opname. We leerden
die verpleegkundigen niet alleen
te helpen bij de medicatie en het
wassen, maar ook te kijken naar de
geestelijke gesteldheid en de mantelzorgbelasting.’

Was dit effectief?
‘Ja. Als kwetsbare ouderen na hun
opname door een wijkverpleegkundige begeleid worden daalt de
sterfte met een kwart, onder andere
door minder medicatiefouten. De
transmurale zorgbrug loopt nu in de
helft van de Nederlandse ziekenhuizen en we horen veel
positieve verhalen van
patiënten. Ik vind het
fijn om te zien dat er
iets concreets uit mijn
promotieonderzoek is
gekomen. Iets waar
patiënten echt mee
geholpen zijn.’

helemaal uit de praktijk. Maar het
is wel wat anders dan aan het bed
staan. Zeker nu ik hoogleraar ben,
sta ik nog verder van de patiënten af
en heb ik toch meer een managende
rol. Daarom werk ik nu één dag in
de twee weken als verpleegkundige
op de ouderengeneeskundedagkliniek in het AMC. Ook om te kijken
of wat we bedenken wel werkt in
de praktijk.’

Welke aspecten miste u het meest?
‘Ik heb als verpleegkundige lang op
de oncologieafdeling gewerkt. Daar
liggen mensen met kanker die vaak
een lang behandeltraject doorlopen.

kennis die ik ontwikkel in onderzoek
in het curriculum te integreren. Ook
vind ik het belangrijk studenten te
enthousiasmeren over ouderenzorg.
Het grootste deel van de verpleegkunde-eerstejaars wil niet met ouderen werken, terwijl zeventig procent
dat in de praktijk wél gaat doen.
Voor mij is het een uitdaging te laten
zien dat het wel leuk kan zijn. Dat ze
zich niet alleen moeten laten leiden
door de negatieve beeldvorming in
de media.’

Wat trekt u zo aan in ouderen?
‘Ik heb hele leuke opa’s en oma’s gehad, dus had als kind al een positief
beeld van ouderen. Ook
toen ik als vijftienjarige
bijbaantjes zocht, koos ik
vaak voor het verzorgingstehuis. Ik vind het verhaal
van mensen interessant.
Ze hebben zoveel levenservaring. Nu zet ik me graag
in voor de groep patiënten
waar artsen en verpleegkundigen
niet per se om staan te springen en
op wie een ziekenhuisopname vaak
de meeste impact heeft. Ik vind het
juist mooi om te zien hoeveel verschil
je kunt maken als je één keer goed
naar iemand luistert en naar het
hele plaatje kijkt in plaats van naar
die ene klacht.’

‘Ook toen ik als vijftienjarige
bijbaantjes zocht, koos ik vaak
voor het verzorgingstehuis’

Werkte u tijdens uw promotieonderzoek ook als verpleegkundige?
‘Dat was helaas niet te combineren.
Ik kreeg in die periode van vier jaar
twee kinderen; dat was druk genoeg.
Maar tegenwoordig zijn er wel meer
mogelijkheden voor verpleegkundigen om hun werkzaamheden met
een promotie te combineren. Zo
begeleid ik iemand die twee dagen
op de afdeling werkt en drie dagen
onderzoek doet. Hoewel het voor
artsen nog steeds wel een stuk
gebruikelijker is om patiëntenzorg
te combineren met onderzoek. Voor
verpleegkundigen ligt de salariëring
dan enorm uit elkaar en dat zorgt
voor een drempel om ook nog aan
het bed te werken.’

Mist u het?
‘Gelukkig kwam ik tijdens mijn
onderzoek nog wel veel in contact
met patiënten, dus verdween ik niet

Je was dan een paar maanden in
contact met de patiënten en leerde
ze goed kennen, ook op kwetsbare
momenten. Dat gevoel dat je heel
dichtbij staat als verpleegkundige en een band opbouwt met je
patiënten mis ik wel. En ook: directe
waardering. Die krijg je dagelijks van
patiënten, maar nu niet meer. Nu
moet je de waardering zelf creëren
door te bedenken wat het effect van
je projecten en onderzoeken is. En ik
miste de verhalen van de patiënten,
want die zijn ook erg bruikbaar in
het onderwijs.’

Naast hoogleraar bent u ook lector
op de HvA.
‘Sinds 2015 ben ik daar lector transmurale ouderenzorg. Het verschilt in
feite niet veel van wat ik hier binnen
de leerstoel doe. Het is allemaal gericht op een keten van samenwerkingen tussen instellingen voor kwetsbare ouderen. Ik probeer als lector de

Wat ging u na uw promotieonderzoek doen?
‘Aan de slag als postdoc in het
AMC. En toen kreeg ik een Rubiconbeurs waarmee ik een jaar naar het
buitenland kon. Dus in 2013 vertrok
ik met mijn gezin naar New Haven
in de VS om aan Yale University
onderzoek te doen. Daar keek ik hoe
het functioneren van ouderen na
een ziekenhuisopname kon worden
verbeterd. Want met de transmurale
zorgbrug zagen we wel de sterfte
verminderen, maar niet hoe we het
herstel konden verbeteren.’
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Drie jaar later werd u hoogleraar.
Was er een vacature?
‘Ik kreeg op een andere plek in
Nederland een hoogleraarsfunctie
aangeboden en daar werd ik aangenomen. Alleen het AMC wilde me
liever niet kwijt en bood me daarom
de mogelijkheid aan hier hoogleraar te worden. Dat ik al lector was
op de HvA heeft daar denk ik wel
bij geholpen.’

vaker “nee” zeggen, want ik ben ook
geen Wonder Woman.’

goed doet, maar vaker zag ik het
als nadeel.’

U heeft een ander pad belopen
dan andere hoogleraren. Is dat een
voordeel?

Hoezo?

‘Doordat het geen gebaand pad
is val je wel meteen op als je het

Uw leerstoel heet acute ouderenzorg, wat houdt dat in?
‘We richten ons vooral op ouderen
die met acute zorgvragen binnenkomen, bijvoorbeeld met een zware
longontsteking of hartfalen. Hoe
ontstaan deze zorgvragen en wat
kunnen we doen om ze te voorkomen? Hiervoor werken we samen
met huisartsen en wijkverpleeg
kundigen. Een voorbeeld is het
buurtziekenhuis, bedoeld om het gat
tussen ziekenhuis en huis te dichten,
dat volgend jaar opent in Zuidoost.
Andere projecten gaan bijvoorbeeld
over de preventie van heropnames,
thuisrevalidatie en zorg in de laatste
levensfase. Verder moet ik nog zien
wat er allemaal als hoogleraar op
me af gaat komen. Ik denk nu in
ieder geval niet: ik heb mijn doel
bereikt en kan op mijn lauweren
rusten. Ik zie mijn hoogleraarschap
als middel om dingen voor elkaar te
krijgen in de ouderenzorg. Echt iets
bereiken met mijn onderzoek is mijn
grootste motivatie.’

Hoogleraar, lector, verpleegkundige: hoe combineert u dit allemaal?
‘Uuh, ja, goede vraag. Veel werken.
Maar dat ik het heel leuk vind en
mijn hart er ligt maakt dat een stuk
makkelijker. Ook heb ik gelukkig een
goede echtgenoot thuis, die bewust
minder werkt dan ik en er meer kan
zijn voor de kinderen. Ik ben wel
nog steeds op zoek naar de juiste
werk-privébalans. Het zit hem in

BIANCA
BUURMAN
1977 Geboren in Rotterdam
1995-1996 Propedeuse
bewegingswetenschappen, VU
1996-2000 Studie verpleegkunde,
HvA
2000-2006 Verpleegkundige, AMC
2001-2003 Doctoraal verplegings
wetenschap, Universiteit Utrecht
2006-2011 Promotieonderzoek,
UvA
2011-2012 Postdoctoraal, AMC
2013-2014 Postdoctoraal, Yale
University (New Haven, VS)
2014-2017 Universitair
hoofddocent, AMC
2015-heden Lector transmurale
ouderenzorg, HvA
2017-heden Hoogleraar acute
ouderenzorg, AMC

‘Je hebt bijna geen rolmodellen om
je aan te spiegelen. Toen ik promotieonderzoek deed waren er maar vijf
hoogleraren met een verpleegkundige achtergrond en die werkten niet in
het AMC. Daardoor vroeg ik me soms
af hoe reëel mijn wens was hoogleraar te worden. Terwijl je als arts veel
meer in een academische cultuur zit
en het bijna normaal is om te promoveren. Ik moest mijn keuzes meer
uitleggen en heb me sowieso nooit
laten tegenhouden door mensen die
dachten dat ik het niet zou kunnen.
Gelukkig had ik ook een fijne mentor,
Sophia. Zij zei altijd: “Het gaat erom
of je goed bent, niet wat je achtergrond is.” Nu zie ik mijn achtergrond
juist als een voordeel: ik weet hoe
het eraan toe gaat op de afdeling
en met subsidies is het ook handig,
want ik wil andere vraagstukken onderzoeken dan de meeste artsen.
Wel vond ik het soms vervelend
dat er destijds vooral waardering
was voor basaal wetenschappelijk
onderzoek en minder voor het praktijkgerichte onderzoek dat ik doe.
Mensen dachten: is dat wel innovatief en echte wetenschap? Gelukkig
is er daarin veel veranderd, bijvoorbeeld door de Nationale Wetenschapsagenda. De maatschappelijke
impact van onderzoek is belang
rijker geworden.’

Hoe waren de reacties op uw
benoeming?
‘Heel positief. Mensen vinden het leuk
voor me, zeggen plaatsvervangend
trots te zijn en noemen het goed
voor het vakgebied. Maar een van de
leukste reacties kwam van de hoofdverpleegkundige op de afdeling waar
ik ooit zelf begon als verpleegkundige. Hij mailde me: “Het was altijd al
duidelijk dat er meer in zat.”’ ↙
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LINDA VAN
DER POL
Hand boven het hoofd
E

en jaar of twee terug werd ik geschept door een dikke BMW met geblindeerde
ruiten. Ik was haast op de universiteit toen de wagen met een rotvaart uit een
uitrit stoof.
Misschien was de chauffeur aan het appen, want de verkeerssituatie was opvallend overzichtelijk. De tel waarin duidelijk werd dat hij niet stopte en ik mijn handremmen tot moes kneep, was huiveringwekkend. Domweg wreed was de aanvaring
zelf. Hoe ik op zijn voorruit klapte, een salto maakte en met mijn hoofd op een
vluchtheuvel knalde.
Daarbovenop kwam de fiets. Van ‘De draak’ – een fijne hybride uit de jaren zeventig die ik groen en blauw gespoten had, bleef weinig over.
Bestuurder Jim, een twintiger met indrukwekkende biceps en een v-hals, vroeg of
het ging. ‘Ja,’ loog ik. In werkelijkheid tolde mijn hoofd en lagen mijn ledematen er
vreemd bij. Janken deed ik pas toen Jim wegreed. Lang lag ik in de berm, tot ik op
handen en voeten naar het huis
van een vriendin kroop.
Ik hield Jim een hand boven
het hoofd. Een tijdlang kon ik
niet lopen en ik had een hersenschudding, maar ik deed geen
aangifte. Uit een natuurlijke
drang tot conflictvermijding,
een misplaatste vergevingsgezindheid en uit lafheid – ik had
geen zin in ‘gedoe’.
Vorige week zou een groep Vindicatleden huisgehouden hebben in een Groningse
sushitent. Er was zogezegd met glas gesmeten, personeel was vernederd, gordijnroedes kwamen naar beneden - de politie moest ingrijpen. 'Het was echt heel vervelend
(…) We zijn een halve dag dicht geweest om alles op te ruimen. Dat kost ons geld.
Daarnaast moesten we heel veel dingen vervangen,’ zei een anoniem personeelslid.
Vindicat – dat momenteel een onderzoek heeft lopen – stelt dat leden zich niet
‘ernstig’ misdragen hebben. Ook een woordvoerder van het restaurant ontkrachtte
het verhaal later plots op nu.nl. Er was wat geluidsoverlast, stelt hij, ‘Maar verder
was er niet zo veel aan de hand.’ Aangifte doet het restaurant dan ook niet. Laten
we vooral hopen dat het eerste bericht inderdaad overtrokken was; dat het restaurant geen gedoe vreesde en zich niet tevreden liet stellen met een zoethoudertje.
Ik liet mezelf destijds vrij simpel afkopen. Jims vader (!) dumpte een omafiets in
mijn tuin – een verrot ding met een gare ketting maar zonder slot. ‘Jim moest zijn
hele voorruit vervangen,’ zei pa haast verwijtend. ↙

De tel waarin duidelijk werd
dat hij niet stopte en ik mijn
handremmen tot moes kneep,
was huiveringwekkend
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Gewone dingen
tekst Daniël Rommens foto’s Monique Kooijmans

F

otograaf en communicatiemedewerker van de bibliotheek UvA/HvA Monique Kooijmans fotografeert het
liefst mensen en ‘gewone dingen’. ‘Soms zelfs zo gewoon dat we ze niet meer zien.’ In die gewone dingen
zoekt Kooijmans, die voor de HvA en de UvA veel evenementen en het dagelijks leven op de instellingen fotografeert, naar vormen en kleuren. Een selectie van haar kleurrijke foto’s werd eerder al getoond bij Bijzondere
Collecties (UvA) en nu bij de HvA. De beelden verschijnen in een diavoorstelling op twee grote schermen. Een
met de foto’s die Kooijmans op de HvA en de UvA heeft genomen en een met vrij werk. De expositie ‘Kleurboek’ op de HvA duurt tot 1 november. Nu nog in het Wibauthuis op de Amstelcampus, maar vanaf 1 oktober
in het Kohnstammhuis aan de overkant van de Wibautstraat. Kooijmans is tevens freelancefotograaf voor vele
andere bedrijven en instellingen.

Kooijmans: ‘Deze geconcentreerde student trof ik in de bibliotheek van Amfi. Haar fleurige verschijning,
omringd door boeken en tijdschriften over mode vond ik een mooie combinatie.’
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‘Deze foto maakte ik op de
businesscampus van de HvA,
Fraijlemaborg in Amsterdam-Zuidoost. Een grote
studieruimte en bibliotheek,
maar wel met studieplekken
om toch wat afgeschermd te
kunnen studeren. Deze studieplekken deden me denken
aan rieten, nostalgische
strandstoelen.’

‘De afgelopen jaren heb ik vele evenementen bij het HvA Debatcentrum Floor gefotografeerd. Ik herinner me dat ik
deze foto maakte op een avond dat de verkiezing Docent van het Jaar werd afgetrapt, op de bovenste verdieping in het
Kohnstammhuis.’
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‘Ook deze foto maakte ik op de
Businesscampus van de HvA, Fraijlemaborg
in Amsterdam-Zuidoost. Ik hou van eenvoud,
kleuren, strakke lijnen en patronen, liefst met
een kleine afwijking in het beeld: in dit geval
de rode jas.’

‘IK HOU VAN
PATRONEN MET EEN
KLEINE AFWIJKING’

‘Ik liep aan de achterkant van
het Kohnstammhuis, het was
een stralende dag en ik zag
ineens de reflectie van het
ene gebouw in het andere
gebouw.’
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‘Het gebouw Leeuwenburg heeft in 2013 een ingrijpende en fraaie upgrade ondergaan. Dat hele proces heb ik met
mijn camera gevolgd. Voorafgaand aan de verbouwing maakte ik een serie foto’s van de bestaande situatie. In een
gang liep ik tegen dit stoelenpaar aan.’

37

38

FOLIA 02

Prikbord UvA
Bijzondere Collecties Lowlandsbandje

FGw Hoogleraar Illustratie

Ben je in augustus naar Lowlands geweest? Met je polsbandje kun je gratis naar de tentoonstellingen ‘Hansje van Halem:
in patterns’ en ‘Modernism: in
print’ in Bijzondere Collecties.
Grafisch ontwerper Van Halem
was verantwoordelijk voor het
artwork op Lowlands en zijn tentoonstelling is een reactie
op de tentoonstelling ‘Modernism: in print’, een overzicht van het modernisme in de Nederlandse grafische
vormgeving sinds 1917. Tot en met 1 oktober zijn beide
tentoonstellingen te bezichtigen.

Dr. Emilie Sitzia van Maastricht
University is benoemd tot
bijzonder hoogleraar Illustratie
aan de Faculteit der Geestenwetenschappen. De Stichting Fiep
Westendorp Foundation heeft
deze leerstoel ingesteld. Sitzia
doet onder meer onderzoek naar
vrouwelijke illustratoren van kinderboeken in de 20steeeuw, zoals Fiep Westendorp, die onder andere de illustraties bij Jip en Janneke maakte. Aan de UvA gaat Sitzia
scripties en promotieonderzoeken begeleiden en onderwijs geven over illustraties en de geschiedenis daarvan
aan studenten Kunstgeschiedenis en Boekwetenschap.

385 jaar UvA College op de pont

Spui25 Murakami

De laatste week dat je colleges
op de pont naar de NDSM-werf
kunt meemaken is aangebroken.
Op het achterdek van de pont
kan je leren waarom de elektrische auto al in opmars is, maar
de elektrische boot nog niet. Of
waar stress nu eigenlijk goed
voor is, of hoe het IJ er in de gouden eeuw uitzag. Voor
haar 385ste jubileum organiseert de UvA deze speciale
colleges. Ze zijn nog te volgen op 13, 14 en 15 september
van 17.00-18.00 uur.

Waarom is de Japanse schrijver
Haruki Murakami zo populair?
Is het zijn spannende stijl of
schuilt er meer achter? Ype de
Boer gaat in zijn boek Murakami en het gespleten leven dat
binnenkort verschijnt, hier dieper
op in, net als op 25 september
van 20.00 uur tot 21.30 uur in Spui25. Daarnaast zullen
Murakami-fans vertellen over hun favoriete boek. De
avond wordt gehouden in de Aula van de Lutherse Kerk.
Toegang is gratis, aanmelden verplicht.

Science Guide Top 10

Wetenschap WIT Festival

De ScienceGuide heeft de top 10
van 2017 bekend gemaakt. Elk
van hen bepaalde op een eigenzinnige manier het nationale debat over onderwijs, wetenschap
en kennisbeleid. Op nummer vier
staat Louise Elffers van de HvA.
Zij heeft zich ingezet voor de
betere doorstroom van mbo-studenten naar het hbo. Op
nummer twee staat Gloria Wekker voor haar inzet voor
het diversiteitsbeleid voor onder andere de UvA. Pieter
Duisenberg, de nieuwe voorzitter van de Vereniging van
Universiteiten kreeg de eerste plaats.

The sky is the limit is dit jaar het
thema van het Wetenschap, Inspiratie en Talent (WIT) Festival.
Onderzoekers gaan in discussie
over hoe ver de wetenschap
mag gaan. Mag je je eigen kind
ontwerpen? En tot hoe oud moet
je mensen nog genezen? Wat
mag een extra levensjaar kosten? Herman Finkers opent
de middag. De toegang is gratis; WIT Festival vindt plaats
op 14 september in het AMC in collegezaal 4 van 15.00
tot 19.00 uur.
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Prikbord HvA
FLOOR Documentaire

CREA Theater College Tour

James Baldwin was een homo
seksuele, Afro-Amerikaanse
schrijver die vooral boeken
schreef over raciale, sociale en
seksuele problemen in de VS.
Van zijn laatste boek, over de
vriendschap tussen en moorden
op Martin Luther King, Malcolm
X en Medgar Evers, waren bij zijn dood in 1987 pas dertig
pagina’s af. Op 14 september van 16.15 tot 18.15 uur
vertoont HvA debatcentrum FLOOR de op het boek gebaseerde documentaire I am not your negro, onder regie van
Raoul Peck, in het Wibauthuis.

Op woensdag 20 september
is radio- en tv-presentator Erik
Corton te gast bij de tiende editie van Amsterdam College Tour.
Corton begon zijn carrière op
de Toneelschool in Maastricht,
werkte een tijd als acteur en
werd toen radio-dj bij 3FM. Hij is
ambassadeur voor het Rode Kruis, maakt muziek, houdt
lezingen en schrijft columns en boeken. Vanaf januari
2018 staat hij weer op de planken met zijn solovoorstelling Ma!. Het interview begint om 20.00 uur in het
CREA Theater.

Koor zoekt zangers

Master HvA

Dirigent Mark Hilgenkamp stuitte in zijn zoektocht naar een koor
om te dirigeren op een probleem.
Amsterdam heeft volgens hem
namelijk helemaal geen hoog
niveau pop/close harmony studentenkoor. Daarom richt hij nu
zijn eigen koor op, waar goede
en gemotiveerde zangers meer dan welkom zijn. Het repertoire van Jason Mraz en Daft Punk komt voorbij, maar
ook Purple rain van Prince. Repetities starten in oktober,
maar aanmelden kan ook daarna nog. Sta je daar nu al
van te zingen? Meld je aan op www.pulze-amsterdam.nl.

Deze maand is de nieuwe master
Digital Design, een samenwerking tussen de HvA en negen
partnerbedrijven, van start gegaan. Deze internationale master is speciaal ontworpen voor
talentvolle digital designers die
zich binnen hun vakgebied verder
willen ontwikkelen. De studenten krijgen projecten van
vijf zogenaamde key partners (Het Wereld Natuur Fonds,
Vodafone, Ziggo, de ANWB, Informaat en DigitasLBi),
waarin ze op zoek moeten naar een oplossing voor ontwerpproblemen uit de praktijk. Daarnaast worden ze in
het proces van ontwerpen door de bedrijven begeleid.

FLOOR Troonrede
Dinsdag 19 september, de
derde dinsdag van de maand, is
het weer zo ver: Prinsjesdag. De
troonrede, voorgedragen door
koning Willem Alexander, wordt
vanaf 13.10 uur op groot scherm
vertoond in HvA debatcentrum
FLOOR, maar al vanaf 12.45 kun
je er terecht voor een toelichting door Berend-Jan Mulder,
lerarenopleider Maatschappijleer HvA, en een gesproken
column van PvdA-gemeenteraadslid Sofyan Mbarki. Na
de troonrede geven vier Amsterdamse politici direct hun
reactie en is er ruimte voor debat.

ADVERTENTIE
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tekst Bart Lichtenveldt foto Spui25

Cultuur in de etalage
Tien jaar Spui25
Spui25, het academisch-cultureel podium van de UvA en culturele partners, bestaat alweer
tien jaar. Op 15 september begint de jubileumweek met het thema New Frontiers waarin
dat wordt gevierd, met speciale programma’s. Wij spraken met Barbara Coolen, sinds vorig
jaar inhoudelijk leider van Spui25.
Hoe gaat het met Spui25?
‘Ontzettend goed! We zijn dit jaar
verdubbeld in personeel; met twee
programmamedewerkers, een junior
projectmedewerker, een zakelijk
leider, een inhoudelijk leider en een
stagiair zijn we nu met zijn zessen.
We zijn ook erg trots op onze functie
als kweekvijver voor jong academisch talent; je ziet veel talentvolle studenten van de UvA hier als
stagiair beginnen en dan in het vak
doorstromen. Daarnaast
hebben we een goede
jongerenredactie, Spui25
in Spe, die zelf ook programma’s organiseert,
en soms beter dan wij
aanvoelt wat er onder
studenten leeft.’

hebben we vijftien partners, met de
Acta als nieuwste. Daarnaast we
hebben de zaal flink aangepakt, en
een Engelstalige website gemaakt;
één op de vijf à zes lezingen is tegenwoordig in het Engels.’

Hoe zag dat begin van Spui25
eruit?
‘Het echte begin was op 15 september 2007, maar een halfjaar eerder
werd er een pilot gedraaid, om te

Wat staat er nog meer op het
programma?
‘We gaan een paar nieuwe reeksen
aftrappen: KunstKracht, Onbegrensd
en de Engelstalige reeks Impact: contemporary Asian, African and Arab
icons, ideas and inspirations. En Gedroomde Gasten, waarbij we ingaan
op de persoon achter een gevierde
wetenschapper. Er zijn onderzoekers
die twintig jaar buffelen om een
speciaal aspect van bijvoorbeeld een
fruitvliegje te achterhalen en nu eindelijk iets
interessants hebben gevonden. Of schrijvers die
tien jaar werken aan hun
boek. Daar zitten hele
gedachtegangen achter.
Hoe fantastisch is het om
hen een podium te mogen bieden
en te proeven van wat zij hebben
ontdekt? Toen ik hier aan de slag ging
voelde ik me echt Sjakie die de sleutel
van de chocoladefabriek kreeg.’

‘Er gebeurt zo veel boeiends in
de zaal, doodzonde om dat niet
op te nemen’

Is er veel veranderd sinds het
begin?
‘We zijn veel groter geworden. Toen
Spui25 begon, was de ambitie elke
week twee programma’s te organiseren. Nu hebben we er gemiddeld
tien. Toen we begonnen hadden we
maar vier partners: de UvA, Athenaeum boekhandel, Amsterdam
University Press en de Amsterdamse
Universiteits-Vereniging. Inmiddels

kijken of de formule werkte. Omdat
het toen Boekenweek was - met het
thema Lof der Zotheid – ging Freek
de Jonge met de inmiddels overleden
Kees Fens in gesprek over humor in
de literatuur.
In de jubileumweek staat Freek de
Jonge opnieuw op het programma,
dit keer in gesprek met Oek de Jong,
onder leiding van Margot Dijkgraaf,
die de eerste zeven jaar directeur
was van Spui25.’

Wat maakt de formule zo goed?
‘De combinatie van wetenschap en
cultuur. Ik geloof sterk dat het verrijkend is als je verschillende facetten
van iets belicht. Als we een interessant onderwerp met een academi
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sche spreker hebben, proberen we
daar iets cultureels bij te zetten; een
kunstenaar misschien. En vice versa.
Afgelopen seizoen hebben we de
‘gouden regels’ van Spui25 geschreven [zie kader] en die bieden een
mooie houvast.’

Is er nog ruimte voor verbetering?
‘Altijd. We willen bijvoorbeeld heel
graag een meer divers publiek trekken, en de gemiddelde leeftijd mag
ook best wat omlaag. Daarvoor moeten we nog wel een slag gaan slaan

DE GOUDEN
R EGELS VAN
SPUI25

Het programma:
1. Is inhoudelijk van hoge kwaliteit
en biedt ruimte voor diepgang.
2. C
 ombineert het academische
met het culturele (of andersom).
3. Zoekt een origineel en spannend
format (presentatie, beeld, audio, etcetera).
4. Is geen eenrichtingsverkeer
(dynamiek op het podium en
contact met de zaal).
5. Bevat een gebalanceerde
samenstelling van sprekers op
basis van discipline, gender, etniciteit, leeftijd.
6. Heeft een goede moderator.

SPUI25 IN SPE
Spui25 in Spe is de jongerenredactie van Spui25 en bestaat uit
zes studenten met uiteenlopende
studies en achtergronden. Zes keer
per jaar krijgen zij het podium van
Spui25 om programma’s te organiseren en presenteren over onderwerpen die hen aanspreken. Op die
manier kunnen zij ervaring opdoen
met het bedenken, organiseren en
leiden van debatten. Daarin worden zij vanuit Spui25 inhoudelijk en
organisatorisch bijgestaan.

op sociale media. Op facebook, twitter en instagram zijn we te vinden,
maar er zijn vast andere kanalen die
daar bij kunnen. Zelf ben ik erg groot
fan van podcasts. Er gebeurt zo veel
boeiends in de zaal dat het doodzonde is om dat niet op te nemen. Dan
moet je het wel zo aanbieden dat het
prettig luisteren is en de moderatoren
van de lezing daarop instrueren. Maar
toch, dan moet je de audio nog goed
hebben en dergelijke. Daar hebben we
de middelen nu niet voor.’

Denk je niet dat er minder mensen
zouden komen als het gewoon via
een podcast te volgen is?
‘Nee, misschien dat een enkeling
zich minder open durft uit te spreken
op het podium of in de zaal, maar
wat betreft de opkomst voorspel ik
weinig verschil. Ik heb het idee dat er
juist steeds meer behoefte is aan het
wegleggen van digitale schermen en
onderdeel te zijn van wat er gebeurt
in de zaal. Omdat onze zaal maar
honderd man kan hebben is het
redelijk intiem en is er echt contact
met de sprekers.’

Wat zou je nog meer doen als geld
geen rol zou spelen?
‘Vaker kunstenaars inhuren om iets
te creëren, een filmpje of literaire column bijvoorbeeld. Het zou echt gaan
om de verrijking in details; de basis zit
wel goed. Ik zou ook vaker mensen uit
het buitenland laten invliegen.’

Staan er nog mensen op je verlanglijstje?
‘Heel veel: Obama bijvoorbeeld. En
Neil deGrasse Tyson, de beroemde
wetenschapscommunicator. Die heb
ik een halfjaar geleden zelfs benaderd, maar hij vroeg een honorarium
waar we wel 125 andere Spui25-programma’s van kunnen maken.’ ↙
Voor meer informatie over Spui25, de

STAGE

Isabelle Schulz (22)
Studie Politicologie (UvA)
Stage Gemeente Amsterdam, team
primair onderwijs
Verdiensten ongeveer 500 euro per
maand
Oordeel *****
‘De beste tip die ik van mijn begeleider
heb gekregen is om met iedereen met wie
je werkt een keer koffie te drinken. Zo leer
je de omgeving kennen waarin je werkt,
bovendien vinden mensen het leuk als je
interesse in ze toont.
Ik loop stage bij de Gemeente Amsterdam op de afdeling primair onderwijs. Ik
heb me met name gericht op het dossier
internationalisering. Eindelijk krijgt alle
theorie die ik tijdens mijn studie heb
geleerd handen en voeten en kan ik zien
hoe beleid zich ontwikkelt als het de
maatschappij in gaat. Mijn werkzaamheden zijn vrij divers, van basisschooldirecteuren interviewen tot stukken opstellen voor de wethouder onderwijs in
Amsterdam. Er is geld beschikbaar voor
internationalisering van het onderwijs.
Iedere Amsterdamse basisschool kan
hiervoor een beurs aanvragen, bijvoorbeeld voor tweetalig onderwijs of een
uitwisselingsproject met buitenlandse
leerlingen.
Het moeilijkste tijdens mijn stage vond
ik aanvankelijk dat ik fouten mocht
maken. Dat druiste in tegen mijn
principe ‘wie zijn billen brandt, moet op
de blaren zitten’. Uiteindelijk ben ik blij
dat ze me die vrijheid gaven. En de volle
verantwoordelijkheid krijg ik nu alsnog,
want ik mag blijven als junior beleids
maker, waar ik heel blij mee ben.’ ↙

jubileumprogramma’s en aanmelding, ga
naar www.spui25.nl

tekst Evelien Frenkel
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5 OKT:

BESTAAT
VRIJE WIL?

PAUL JAN
VAN DE WINT

PAUL
VAN LIEMPT

5 OKT, 9 NOV & 6 DEC
DELAMAR.NL

ROB
MUNTZ

JE ZIET MEER IN HET

WERKEN
IN
µ?
De artiest voor op het toneel is al geregeld.
Ben jij de ‘artiest’ die optreedt als portier, flitsende garderobemedewerker,
barmedewerker, gastvrouw of gastheer in de zaal of in één van onze restaurants?
Kijk dan op carre.nl/vacatures en doe ‘auditie’.

CARRE.NL/VACATURES
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Bij de les
Casuscollege goederenrecht
door Selma de Groot,
donderdag 7 september, 13.00
uur, collegetent A 0.01.

Aanwezigen: een halve tent vol
Bewakers: 1
Akoestiekcijfer: 4
Windkracht: licht briesje
Scrabblewoorden: goederenrechtelijk
recht, dienend erf, erfdienstbaarheid,
numerus clausus, Portacabin-criteria

tekst en foto’s Sterre van der Hee

T

oegegeven: docent Selma de
Groot dacht vooraf écht aan
een gekleurde circustent. ‘Maar
het is gewoon wel een gebouw.’ En
dat klopt. In de collegetent, een constructie van zo’n acht meter hoog,
zijn grote diaschermen en twee klokken op het wandpaneel bevestigd.
Net echt. Los van dat briesje, dan,
dat door de opengeslagen exemplaren van Burgerlijk procesrecht ritselt.

Zarah Winter (23)

Rechtsgeleerdheid, derdejaars
‘Dit was best een theoretisch college, maar de docent legde goed uit.
Ik kon alles wel volgen en ik snap nu
goed het verschil tussen roerende
en onroerende zaken. Wel was het
fijn geweest als de groep kleiner
was geweest – dit was te hoorcollege-achtig om de opdrachten goed
te bespreken. Deze tent is voor zo’n
college niet echt geschikt.’
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De Groot vraagt studenten in het
rechterdeel van de tent te zitten – ‘en
kom ook maar vooraan.’ De tent lijkt
groot voor deze groep: het geluid
is overal, behalve in het midden.
'Kunnen jullie mij verstaan', vraagt ze,
'kunnen jullie mij verstaan? Kunnen
jullie mij verstaan?'
Als het stil is, bespreekt De Groot
twee casussen uit de syllabus. Casus
één gaat over papegaaihouder
Joren, die ruzie heeft met buurman
Joacquin over het gebruiken van de
volière: aanvankelijk zou Joren daar
zijn vogels in mogen plaatsen, maar
nu heeft Joacquin zélf twee parkieten. Wat is de juridische afspraak?
En is de volière roerend of onroerend
goed?
Geschuifel op de witte stoeltjes.
Het zit lekker, en er is zelfs plek voor
de laptop. De eerste blikken verdwalen. Er wordt een bakje opwarmpasta
geopend, een appgesprek vervolgd,
een stedentripje naar Dubai geboekt
(1.155 euro voor vlucht en huurauto). Maar er komen ook wetboeken

Samira Habbanj (22)

Rechtsgeleerdheid &
economische bedrijfskunde,
derdejaars
‘Ik heb geen vragen gesteld. Dat
vind ik nooit zo fijn in een grote
groep: het is prettiger in een werkgroep als studenten elkaar al hebben leren kennen. Verder vond ik het
wel interessant. Toen we het bericht
over die tent zagen hebben we eerst
heel erg gelachen, maar dit college
vond ik eigenlijk wel prima.’

tevoorschijn, waarin druk is gemarkeerd, soms met kleur, notities en
omgevouwen hoekjes. En er zijn
vragen, hoewel de docent soms wat
meters moet afleggen om de student
te kunnen verstaan.
Dan casus twee, over Kenny, die
zijn pleziersloep bij zus Rosanna in de
achtertuin heeft gestald omdat hij
geen zin had de ligplaatsvergunning
in de haven te betalen. Studenten
tikken mee – de meesten hebben
de Powerpoint al op hun Macbook
staan, anderen strepen verwoed
in de bundel samenvattingen die
medestudenten bij de tentdeur
verstrekten. Er volgt gelach, want op
het diascherm verschijnt een levensgrote collegetent. ‘Dan is de vraag,’
zegt De Groot, ‘of dit paviljoen nu
roerend of onroerend goed is.’ Is het
bedoeld om "duurzaam ter plaatse"
te blijven? De tent is immers ‘semipermanent’. De Groot wijst naar het
diascherm. ‘Dat zou best nog eens
voor een goederenrechtelijk probleem
kunnen zorgen.’ ↙

Jennifer Ichen (35)

Rechtsgeleerdheid, tweedejaars
‘Ik kom uit Taiwan en ben al advocaat, dus ik had voorkennis. Ik werk
nu in een advocatenpraktijk in Den
Haag. De Nederlandse rechtspraak
lijkt op die in Taiwan, al zitten er
kleine verschillen in de jurisprudentie. In het college vond ik de
voorbeelden wel wat te makkelijk,
de casussen in het tekstboek zijn
altijd wat te simpel voor me. Maar
inhoudelijk was het interessant.’

Promoties

13 SEPTEMBER 2017

Hora est

45

Donderdag 14/09

10.00 uur: Suzana Teixeira – Geneeskunde
Breast Cancer Tailored Staging Using Molecular Imaging
(Agnietenkapel)
12.00 uur: Tara Gomes – Geneeskunde
Identifying and Evaluating patterns of Prescription
Opioid Use and Associated Risks in Ontario, Canada
(Agnietenkapel)
14.00 uur: Pannipa Suwannasom – Geneeskunde
Preprocedural Planning, Procedural Guidance and Followup Assessment in Percutaneous Coronary Intervention
Using Multimodality Coronary Imaging (Agnietenkapel)

Vrijdag 15/09

10.00 uur: Jennifer van den Broeke – Geneeskunde
In Need of a Collaborative Response. An Analysis of
Collaboration Between Public Health, Primary Care and
Social Care in Deprived Neighbourhoods (Agnietenkapel)
12.00 uur: Wouter Ouwekerk – Geneeskunde
A Systems Biology Study to Tailored Treatment in Chronic
Heart Failure (Agnietenkapel)
13.00 uur: Robert Sanders – Rechtsgeleerdheid
Orde en Discipline. Een onderzoek naar de ontwikkeling en
reikwijdte van het advocatentuchtrecht (Aula)

Dinsdag 19/09

10.00 uur: Carlos Brenes Peralta – Communicatiewetenschap
Two Sides to Every Story: Causes and Consequences of
Selective Exposure to Balanced Political Information
(Agnietenkapel)
12.00 uur: Vanessa Boka – Tandheelkunde
Childhood Dental Fear: A Problem to Solve (Agnietenkapel)
14.00 uur: Jan Hassink – Ontwikkelingsstudies
Understanding Care Farming as a Swiftly Developing Sector
in The Netherlands (Agnietenkapel)

Woensdag 20/09

11.00 uur: Hafid Ballafkih – Sociologie
Qualifications, Skills and More! Characteristics Employers
Look for When Hiring Newly Graduated Applicants for a
Higher Occupational Level (Aula)
12.00 uur: Igor Tak – Geneeskunde
Hip and Groin Pain in Athletes. Morphology, Function and
Injury from a Clinical Perspective (Agnietenkapel)

Eva Meijer

Woensdag 20 september, 13.00 uur, Oude Lutherse Kerk

Bevinding

‘In mijn filosofisch proefschrift bekeek ik
de politieke relatie tussen mensen en andersoortige dieren.
Ik bestudeerde diverse casussen. Mijn conclusie: in onze
democratie wordt de stem van dieren niet erkend. Denk
aan vergaste Schipholganzen, die op de luchthaven in de
weg vliegen: alle boeren en beleidsmakers mogen daar iets
over zeggen, maar de stem van de ganzen – hun geluid,
kleur, geur en lichaamshouding – wordt genegeerd. Je kunt
ganzen ook léren dat ze niet welkom zijn. In de Middeleeuwen hield men dierenprocessen: ratten die werden
verbannen, kregen een brief in hun holletje. Onzinnig, maar
om de ongelijke machtsrelatie tussen dieren en mensen te
verbeteren, is wel een nieuwe blik nodig. We moeten overdenken hoe we de politiek mét dieren kunnen vormgeven.
Democratie is ook bepalend voor hun levens.’

‘In onze democratie wordt de stem van
dieren niet erkend’
Leuk ‘Dit thema krijgt weinig aandacht in de geesteswetenschappen, al is het vakgebied in opkomst. Op conferenties ben je dus met een klein groepje: de enige mensen ter
wereld die zich ermee bezighouden. Dat is heel leuk.’

Moeilijk

‘Ik weet inmiddels dat dieren een rijk gevoelsleven hebben: varkens zijn jaloers, maken vriendjes en hebben hun kinderen lief. Dierenleed wordt dan concreter en
erger – ik kijk er niet meer naar. Maar dat zeg ik als activist,
niet als promovendus.’ ↙

13.00 uur: Eva Meijer – filosofie
Political Animal Voices (Aula)

tekst Sterre van der Hee

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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FOLIA 02

Wat doe je nu?
Daklozentandarts

‘T

ijdens mijn studie hielp ik in
een tandartsenpraktijk en
zag ik regelmatig patiënten
met gebitsproblemen, maar zonder
geld. Vaak werd er dan gekozen
voor de goedkoopste oplossing: de
tand trekken. Dat kost immers maar
veertig euro, terwijl bijvoorbeeld een
wortelkanaalbehandeling al gauw
zeshonderd euro is. Een paar tanden
trekken is niet zo erg, totdat er bijna
geen tand meer overblijft. Toen ik
afgestudeerd was wilde ik iets voor
deze mensen doen. Zo ontstond het
idee om één dag per week vrijwillig
mensen te behandelen die het zelf
niet kunnen betalen. Dat zijn vooral
daklozen, maar ook mensen met
bijvoorbeeld schulden of verslavingsproblemen.
Binnen een normale tandartsenpraktijk mensen gratis behandelen
is lastig. Werknemers, huur, elektra,
materialen moeten worden betaald
en op deze manier zou een onderneming zo failliet zijn. Daarom besloot
ik het anders aan te pakken. Ik werk
nu met sponsoren, vrijwilligers – vaak
tandheelkundestudenten – en hoef
geen belasting te betalen omdat ik
geen winst maak. Bovendien mag ik
elke zondag gratis een praktijk in de
Rivierenbuurt gebruiken, krijg ik veel
materialen geschonken en betaal ik
mezelf geen salaris uit. Mijn toekomstplan is een eigen bus waarin ik
mensen kan behandelen.
In het begin maakte ik zelf de
selectie van patiënten. Maar op een
gegeven moment was ik alleen nog
maar druk met mails met verhalen
lezen. Ook kon ik moeilijk inschatten

‘Ik help
mensen voor
wie de meeste
deuren gesloten
blijven’
Naam Sharif Tairie
Leeftijd 26
Studie tandheelkunde
(ACTA)
Afgestudeerd 2016
Werk (daklozen)tandarts
Salaris 4 dagen voor zo’n
2000 euro netto & 1 dag
vrijwillig

of mensen de waarheid spraken.
Zo zag ik van iemand die zich
aanmeldde op Facebook foto’s
van een vakantie en een net
aangeschafte smartphone. Toen
heb ik de selectie uitbesteed aan
de vrijwilligersorganisaties met
wie ik samenwerk, zoals De Regenboog. Zij kennen de mensen
immers al.
Ik wil vooral mensen helpen voor wie de meeste deuren
gesloten blijven. Ik ben zelf wel wat
gewend – ik ben op mijn tweede
met mijn familie gevlucht uit Afghanistan – maar hun verhalen maken
zeker indruk. Ik behandel mensen
die vroeger in een villa woonden
en nu slapen onder een brug. Als ik
ze heb geholpen zie ik vaak tranen
van vreugde. Vaak was hun gebit
een continue confrontatie met
hun verleden en is dit de eerste of
laatste stap van hun herstel.
Al snel merkte ik dat ik dit
grote probleem niet in mijn eentje
kan oplossen. We zitten al tot
december vol. Ik hoop dat meer
tandartsen mijn voorbeeld zullen
volgen. Of nog beter: dat tandheelkunde deels in het basispakket
komt. Zodat er in een modern land
als Nederland geen mensen meer
zijn die een fles wodka achterover
moeten slaan om hun eigen tand
te trekken.’ ↙

tekst Carlijn Schepers
foto Mats van Soolingen
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Ieder jaar verruilen honderden studenten Amsterdam
tijdelijk voor een nieuwe stad. Deze week:

Het Dunedin
van Kelly
KELLY WEERMAN (21)
HIER Natuur-en sterrenkunde
DAAR Biochemistry, Energy Management & Mathematical Physics aan de
University of Otago
STAD IN ZES WOORDEN ‘Bergen, stranden, studentenstad, levendig,
enorm, surrealistisch.’

Bekend van
‘De “scarfies”, zoals de studenten in Dunedin worden genoemd. Ze staan
erom bekend midden in de winter in korte broek en shirt rond te lopen. En
dat terwijl Dunedin de koudste stad van Nieuw-Zeeland is.’
Toeristische attractie
‘De meest toeristische attractie in Dunedin is Baldwin Street, volgens het
Guinness Book of Records de steilste straat ter wereld. Elk jaar komen de
kiwi’s, zoals de Nieuw-Zeelanders worden genoemd, samen om duizenden
“Jaffa’s”, chocoladebolletjes, van boven naar beneden te laten rollen. De
persoon wiens bolletje het snelst beneden is, krijgt een lading chocola.’
Mooiste uitzicht
‘Signal Hill bevindt zich midden in Dunedin en is de wandeling zeker waard.
Eenmaal bovenaan de berg heb je een uitkijkpunt, waar je je realiseert hoe
uitgestrekt Dunedin eigenlijk is.’
Wat de UvA kan leren
‘Geef studenten de tijd! Niet alleen bestond de eerste anderhalve week
van het semester uit inleidingen en herhalingen, maar we hebben zelfs een
week vakantie gehad in het midden van het semester. In plaats van gelijk in
een nieuw onderwerp gegooid te worden, kregen we de tijd onszelf voor te
bereiden en het de eerste weken rustig aan te doen.’
Waarom Dunedin
‘De University of Otago doet er alles aan om de studenten de leukste tijd
van hun leven te geven! Er zijn allerlei clubs waar je bij kan gaan. Dit loopt
uiteen van wildwaterkajakken en weekendjes wandelen tot allerlei kunstclubs. Alle studentenwoningen liggen rondom de campus en bijna elke
week wordt er iets leuks door de woningvereniging georganiseerd.’ ↙

tekst Dirk Wolthekker
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Wat is het HvA ‘Onderzoek van het Jaar’?
HvA Research Awards 2017

Lever jullie onderzoek in!
Meedoen?
> 2 A4 samenvatting
Kijk op researchawards.mijnhva.nl voor de details.

> Onderzoeksteams
Ook als (afstudeer-) student met begeleider kan je mee doen.

> Speerpunt onderwerp is een pré
Geen speerpuntonderwerp, wél mooi en
impactvol onderzoek? Ook indienen!

vóór 1

oktober
Lectoren nomineren
vijf onderzoeken

16

Genomineerde onderzoeken
‘In the spotlights’

oktober

november

7

december

Research
Awards
Event

Researchawards.mijnhva.nl

