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If only we were that lucky in Amsterdam: at some
American universities students can have fine arts on
the wall for five dollar.
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ederland en het zelfbeeld, het blijft een wispelturige combinatie. As we speak – beter: terwijl ik
dit schrijf, op maandag – hoopt gans het land nog dat
we het wel weer zullen flikken tegen de Tsjechen, en dat
niet de Turken, maar de Oranje-elf aan de aftrap zullen
staan bij het EK voetbal volgend jaar in Frankrijk. Terwijl
u dit leest (vanaf woensdag) weten u en ik beter.
Ook bij de Nobelprijzen zagen we de afgelopen
week de jaarlijkse naïeve nationale reflex: met een
oranje waas voor ogen blazen we onze rol op het
wereldtoneel flink op, en stellen elkaar de vraag:
wanneer is er weer een Nederlander aan de beurt?
Folia doet hier uiteraard aan mee, en vanaf pagina 26
leggen we aan de hand van enkele UvA-deskundigen
uit dat we dit gezelschapsspel nog járen kunnen blijven
spelen. (Ooit, lang voordat hij de hemel ontdekte,
mocht ik Harry Mulisch kort interviewen over de vraag
waarom niet hij maar een nogal onbekende Chinees de
Nobelprijs voor de Literatuur had gewonnen. Mulisch
begreep heel weinig van zo veel onkunde te Oslo).
Dat we in de veronderstelling verkeren dat we met
voetbal, literatuur, de wereldvrede en de wetenschap
tot de wereldtop horen, is onschuldig; in ieder geval
kun je prima over de oorzaken discussiëren.
Een pijnlijker misverstand is de veelgehoorde
gedachte dat Nederland voorloper en gidsland is
als het gaat om tolerantie. Dan heb ik het niet over
de landgenoten die schuimbekkend voor auto’s
van bewindspersonen springen, of die getooid met
bivakmutsen een opvang voor asielzoekers bestormen.
De vermeende gastvrijheid ten opzichte van vreemd
en buitenlands heeft immers nooit bestaan; de
vijfendertig zetels voor Geert Wilders’ PVV in de
peilingen bevestigen dit.
Nee, ik doel op de jongens en meisjes op middelbare
scholen (zie pagina 10) die zelf vanwege hun afkomst
maar al te goed weten dat de oud-Hollandsche
tolerantie ver te zoeken is.
En die desalniettemin bij de voorstelling Homonologen met droge ogen durven te beweren: ‘Homo’s?
Die zitten niet bij ons op school.’ ↙

www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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Cijfers

Rechtse gekkies?

D

egene die de website van De Telegraaf regelmatig
met een bezoekje vereert, zal snel twee constanten in de berichtgeving ontdekken. Een rechtse,
ophitsende toon – mag ik dat zeggen? Ja, dat mag
ik zeggen – en een abominabele beheersing van de
Nederlandse taal. Een recente studie doet vermoeden
dat deze beide fenomenen wellicht niet helemaal
losstaan van elkaar. In ‘The Association of Cognitive
Ability with Right-wing Ideological Attitudes and Prejudice: A Meta-analytic Review’ laten de onderzoekers
statistiek los op tientallen studies die het verband
bekeken tussen cognitieve vaardigheid – hoe scoort
iemand op testen die hersengymnastiek vereisen – en
de mate waarin iemand rechts gedachtegoed ondersteunt en vooroordelen koestert jegens anderen. Hun
conclusie? Dat cognitieve vaardigheid, of het gebrek
daaraan, een belangrijke factor is in het ontstaan van
ideologische opvattingen en vooroordelen.
Een interessante studie, die nadere inspectie verdient. De correlatie tussen het denkvermogen en de
onder de loep genomen opvattingen blijkt gemiddeld
ongeveer -0,2 te zijn, op een schaal van -1 tot 1 –
oftewel een negatieve relatie van kleine tot matige
sterkte. Een bekende uitspraak over het gebruik van
statistiek is ‘There are three kinds of lies: lies, damned
lies, and statistics.’ Is dat hier ook het geval? De
betreffende onderzoekers gebruiken hun statistische
vinding ter ondersteuning van een oproep om cognitieve vaardigheid een prominentere plek te geven
in onderzoek naar de herkomst van ideologische
standpunten. De gevonden relatie komt er feitelijk
op neer dat de onderzochte standpunten voor vier
procent (0,2 maal 0,2) zijn te verklaren op grond van
denkvermogen. 96 procent komt dus ergens anders
vandaan. Het heeft er hierdoor alle schijn van dat we
voor een verklaring van het verschijnsel De Telegraaf
uit andere bronnen moeten putten. Dus bij dezen
excuus voor ons eigen vooroordeel. ↙ Joris Janssen
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is de plek waarop
eerstejaarsstudenten van de Hogere
Zeevaartschool van de HvA eindigden
in de jaarlijkse Grachtenrace. Anders
dan de lichte sloepen die deelnamen, roeiden de HvA’ers in een felgele, logge en zware boot. Toch
wisten ze twee teams achter zich te houden.

16

procent minder aanmeldingen van bachelorstudenten kreeg de HvA in vergelijking met vorig jaar.
Destijds was er ook al een daling, toen van 13 procent.
Ook landelijk daalde de instroom sterk. De HvA doet
het desondanks iets beter dan het landelijk gemiddelde,
aldus een HvA-woordvoerder.

6.000

klachten kreeg
UvA-politicologiestudent en voormalig
asielzoeker Kiza Magendane op zijn
‘Meldpunt PVV-overlast’. Zo’n tien
procent van die reacties kwam van
boze PVV-aanhangers. Magendane
komt, mede naar aanleiding van het
meldpunt, met een rapport, een tentoonstelling en een campagne.

10

personen en 1 organisatie wonnen dit jaar
de Nobelprijzen. Japan is dit jaar het best vertegenwoordigde land met 2 winnaars en Azië werd met 4 winnaars
het continent met de meeste winnaars. Slechts 2 vrouwen wonnen de Zweedse prijs, tegenover 8 mannen.

12-10-15 18:42

‘Hallo! Daar zijn we weer!’ foto Daniël Rommens

De Week
Glamourcampus

H

et was een week met een gouden
randje voor de HvA. De eminente
gasten Sylvia Martinez en Gary Stager werden speciaal van over de plas
ingevlogen om zich in het gezelschap
van de HvA-crème de la crème Hans
Amman en Geleyn Meijer het Makers
Lab feestelijk te openen. Met dat laboratorium kan de HvA internationaal
een woordje meespreken. Met termen
als ‘Invent To Learn’ en ‘Making Shift
Happen’ slaat de hogeschool verre
van een modderfiguur wanneer het in
de hogere kringen over Future-Proof
Education gaat.
Nog geen dag later verzamelde
het neusje van de hogeschoolzalm
zich alweer om de champagne rijkelijk
te laten vloeien bij de opening van
het gloednieuwe Wibauthuis. Bij die
ogenschijnlijk prijzige feestelijkheden
in de bakstenen parel aan de Amstel-
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campuskroon fêteerden de HvA en
de stad Amsterdam elkaar uitgebreid
boven de exquise delicatessen. De uiteindelijke studentikoze gebruikers van
die campus werden opzettelijk even
vergeten bij de opening waar wethouder Pieter Litjens en Floor Wibauts
achterachterkleindochter het partijtje
van het nodige aanzien voorzagen.
De fuifnummers die nog immer
in een jolige bui waren konden op
zaterdagavond hun eigen climax aan
de week start-uppen in Pakhuis de
Zwijger. Tot in New York kent men de
jarige minor ondernemerschap, zo
doen de kampioenen persberichten
sturen ons geloven, verwijzend naar
hun eigen uithangbord Mr. Prezident. Die HvA-patriciër was voor
het festijn teruggekeerd naar het
Hollandse moeras waaraan hij lang
geleden ontsproot. Dat negen op de

tien voortbrengselen van de minor
overigens de egards van een eendagsvlieg niet ontstijgen, verzweeg
men – zoals het een familie van
stand betaamt.
De cijfers waren de hogeschool
deze week überhaupt niet goed gezind. De instroom van nieuwe eerstejaars kelderde met zestien procent,
maar gelukkig was er een voorlichter
die spoorslags de gemoederen kon
sussen. ‘De HvA doet het juist wat
beter dan de rest van Nederland,’
vertelde hij nog volledig in jubelstemming. Hij vergat daarbij dat
meer studenten minder poen voor
glamoureuze festiviteiten en dus een
extra reden tot paniek betekent. Op
de Glamourcampus hoorden we het
donderdag al: ‘Ach, jongeman, doe
mij nog een extra glaasje bubbels,
nu het nog kan.’ ↙ Henk Strikkers
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Bugra Manslet
Navraag
Justine
van de Beek
Deze zomer richtten sociologiestudent
Justine van de Beek (UvA) en de Rotterdamse
bestuurskundestudent Anne Ardon het feministische blog Stellingdames op. Vorige week
werden ze genomineerd voor de Viva 400.
Moet je als feminist blij zijn met een Viva
400-nominatie?

Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

‘Het is lastig, omdat het een vrouwenlijstje is en je
eigenlijk wilt dat geslacht geen rol speelt. Aan de
andere kant: als je geen rekening houdt met gender,
zoals in de Quote 500, zie je dat er veel meer mannen
dan vrouwen in staan. Dat is ook niet de bedoeling.
Vrouwen hebben denk ik een duwtje in de rug nodig,
een rolmodel. Als de Viva 400 die rolmodellen aandacht kan geven, is dat belangrijk – ook al heeft Viva
over het algemeen niet de pretentie maatschappelijke
problemen aan te pakken.’

Heeft Stellingdames.nl die pretentie wel?
‘We willen vooral een opinieplatform over feminisme creëren. Het feminisme is een superdiverse
stroming en niemand weet precies wat het inhoudt.’

Toch noem jij jezelf feminist. Hoe vul je
dat in?
‘De oude garde strijdt vooral voor gelijke rechten.
Op papier is dat bijna gelukt. Ik heb een andere
invalshoek en zie feminisme vooral als het streven
naar dat gender geen rol speelt, niet op papier en niet
in de praktijk.’

Jullie schrijven ook over mirenaspiraaltjes.
Wat heeft dat met feminisme te maken?

Ô i donÕ t know who that guy is,
but his wife looks hotÕ

…het betere rendementsdenken…

Folia-07_1542.indd 8

‘Ik vond het wel grappig; de eerste dag schreven
we ook al over menstruatiecups. Online heb je heel
veel beautybloggers, maar die laten dit soort dingen
die op het randje zijn vaak links liggen. Wij willen
juist dat taboe opzoeken, dat heeft denk ik ook met
feminisme te maken.’ ↙
tekst Henk Strikkers
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Op z’n Duits
Potige poes

E

en vriend van me maakt graag harde opmerkingen voor shock value. Hij zegt bijvoorbeeld
dat hij het kan ruiken als een meisje ongesteld is.
Uit systematische observaties weet ik dat hij die
claim niet waar kan maken. Laatst zei hij: ‘Ik kan
aan iemands gezicht zien wat voor kut ze heeft’.
Hij weet heus wel dat ik weet dat hij ook dat
helemaal niet kan. Het zijn voorbeelden van wat
Amerikanen vagina shaming zouden noemen:
vrouwen ongemakkelijk maken over hun edele
delen.
Het woord kut
staat bol van normen. De k-klank is
keihard. Vergelijk
het met de ‘l’ van
lul die lllekker op
de tong voelt. De
toevoeging ‘-je’
maakt het iets draaglijker: een kutje wil je nog
wel hebben. Groot(s)heid hoort bij piemels. Over
zichzelf denken mannen: hoe groter, hoe beter.
Een stoere knots. Zeg een jongen dat zijn paal
schattig is en je hebt hem aan het huilen. Op
hun beurt willen meisjes geen potige poes
hebben. Lomp en liefdesgrot passen niet
bij elkaar. Een wijde vagien voelt moreel
ongepast. Het roept een beeld op van
promiscuïteit, terwijl nauwheid staat
voor nog niet ingelopen.
In een Amerikaans onderzoek
uit 2001 wordt het culturele
imperatief rond de vagina
onderzocht. In focusgroepen werden Britse
heterovrouwen ondervraagd. Ze reproduceerden allemaal de
wenselijkheid van
een nauwe naad.
Ze vertelden welke
negatieve oordelen
hangen aan wijdheid
en zeiden dat het mannen
waren die zulke oordelen velden. Een respondent kaatste de

bal terug: dat bespotten van de ferme foef kon
wel eens eigen onzekerheid zijn. Een jongen had
tegen haar gezegd ‘I’ve not got a small penis,
you’ve got a Mersey Tunnel.’
Je zou denken dat vrouwen dus graag kleine
kutjes willen hebben. Het onderzoek liet echter
zien dat dat niet zo is. De vrouwen verklaarden
dat ze zich zorgen maakten dat ze te nauw waren. In de vroege puberteit lukt het bijvoorbeeld
soms niet om een tampon in te brengen. Hoe
past daar dan
ooit een piemel
in? Angst voor
vaginisme komt
om de hoek kijken.
Als seks niet prettig en relaxed is,
spant de boel aan
en doet het pijn.
De onderzoekers stellen vast dat smalheid
zowel een culturele norm als een persoonlijke
zorg is. Die twee hangen samen: als je zegt dat
je je zorgen maakt dat je frut te fragiel is, kan je
minder verweten worden een flinke flamoes
te hebben. De onderzoekers concluderen dat deze normen en zorgen een
gebrek aan kennis weerspiegelen. Heteromannen en -vrouwen
weten te weinig over hoe een
vagina werkt. De opmerking van
die vriend van mij laat dus zien dat
hij helemaal geen verstand heeft van
kutten. Dat gaat hij niet leuk
vinden. ↙

Zeg een jongen dat zijn
paal schattig is en je hebt
hem aan het huilen

Folia-07_1542.indd 9

Linda Duits is een
weggelopen
wetenschapper,
gespecialiseerd in
populaire cultuur; in
het bijzonder op het
gebied van gender en
seksualiteit.
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Actueel Homonologen
Laatste dagen Maagdenhuis

Op deze
school zitten
geen homo’s
Studenten van de UvA en de HvA spelen op middelbare
scholen een voorstelling in de hoop de leerlingen aan het
denken te zetten over homoseksualiteit, en dat valt nog niet
mee. ‘Bent u homo?’
tekst Mirna van Dijk foto’s Mats van Soolingen

T

wee havoklassen dartelen druk pratend het lokaal
in zoals alleen pubers dat kunnen: ‘Waarom moeten
we hier eigenlijk zijn?’ ‘Hoe laat hebben we pauze?’
‘Hé, wat was jouw cijfer? Abdel had een 8.4! Echt man.
Ik zweer het je. Hoogste cijfer van de klas.’ Ritsen van
rugzakken gaan open, versnaperingen worden in stukken
gebroken en over uitgestoken handen verdeeld,
hier en daar wordt nog snel
wat huiswerk ingevuld op
een verfomfaaid A4’tje.
Er wordt wat aan elkaar
geduwd en getrokken. Ondertussen wachten de vijf acteurs verspreid in het lokaal, in
hun rol, rustig af tot iedereen eindelijk zit en ze de vloer op
kunnen. De vloer, zo zal spoedig blijken, is in dit geval het
hele klaslokaal. De acteurs hebben elkaar even daarvoor in
een groepshug moed en toi toi ingesproken. Het zijn UvA-

en HvA-studenten en vandaag spelen ze op het Cartesius
Lyceum in Amsterdam de Homonologen.

Toch niet over flikkers?
Als hij het rustig genoeg acht, staat UvA-filosofiestudent Ignace
op. Hij spreekt de leerlingen, verdeeld in tafelgroepjes met
alleen meisjes en groepjes
met alleen jongens, gespeeld
knullig-zenuwachtig toe:
‘Oei, best eng dit’ – en
vertelt dat hij en de andere
spelers hier vandaag zijn
gekomen om een voorstelling te spelen over homoseksualiteit. Het woord alleen al levert
een flinke reactie uit het publiek op. Er wordt gegiecheld,
gezucht, veelbetekenend met ogen gerold zoals alleen pubers
dat kunnen. ‘O, mán,’ klinkt hier en daar. Een juf staat met een
gebeiteld-stoïcijnse glimlach aan de kant en zal daar het komen-

‘O nee, dit krijg ik nooit
meer van mijn netvlies af’
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Actueel Laatste dagen Maagdenhuis
de uur zo blijven staan, ook als af en toe het rumoer onder het
publiek zo groot wordt dat de acteurs niet meer te horen zijn.
De acteurs slaan zich manmoedig door de weerstand heen
en weten op cruciale momenten stilte af te dwingen. Bijvoorbeeld als Menno, ofwel ‘Tomas’, plotseling tierend opkomt:
‘Dit gaat toch niet over flikkers? Ik haat nichten!’ Dan is de
verwarring onder de leerlingen bijna
tastbaar – nemen ze ons nou in de
maling? Of als diezelfde Tomas later op
een tafel springt – de twee gehoofddoekte meisjes die erachter zitten deinzen
gillend achteruit – en vrolijk roept:
‘Oké, wie van jullie denkt dat ik een
homo ben?’ Driekwart van de vingers
gaat de lucht in. ‘Maar waar zien jullie
dat dan aan?’ vraagt hij vertwijfeld.
Jij bijvoorbeeld, waaraan zie jij dat ik
een homo ben? ‘Nou, u gedraagt zich
gewoon als een homo.’ ‘Ja, en u praat als
een homo!’ vult een ander aan.
Het is een van de momenten van
doelbewuste, maar ongemakkelijke interactie tussen zaal en spelers waardoor
de argeloze bezoeker niet anders kan
dan respect hebben voor de acteurs –
van wie de meeste homo- of biseksueel zijn – die zich zo kwetsbaar durven opstellen voor een pittige doelgroep. ‘De reacties
zijn per klas verschillend, maar het is soms wel aangrijpend
als ze zo heftig zijn,’ vertelt acteur Joke Eikelboom, onlangs
afgestudeerd bij Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de
HvA. ‘Meestal gaat het om verbale negativiteit of afkeuring. Dat
is dan even slikken. Ik kan er nu wel beter mee omgaan dan in
het begin. En soms leidt zo’n reactie juist tot een discussie in de
klas, waarbij leerlingen elkaar erop aanspreken. Daar gaat het
uiteindelijk om, dat we discussie oproepen en het onderwerp
bespreekbaar maken. Door hieraan mee te doen ben ik er alleen
maar meer van overtuigd geraakt dat het heel belangrijk is dat
het gebeurt. Na een van de try-outs kwam een meisje naar ons
toe dat zelf op het punt stond uit de kast te komen en tips aan
ons vroeg. Dat raakte me heel erg. Omdat we de voorstelling nu
al voor twintig klassen gespeeld hebben, kunnen we vooraf wel
iets beter inschatten hoe de leerlingen zullen reageren dan toen
we net begonnen. En we hebben onderling afgesproken dat als
we ons bedreigd voelen, we de voorstelling meteen stopzetten
en daarover met de leerlingen in gesprek gaan. Dat is tot nu
toe nooit gebeurd. Bovendien is het eigenlijk wel fijn als er veel
reactie komt. Soms is een klas doodstil en dan weet je totaal
niet hoe het valt. Daar word je juist veel onzekerder van.’

Nooit meer aanraken
Van een doodstille klas is vandaag op het Cartesius geen sprake. De leerlingen laten vrij duidelijk blijken dat ze niet zo veel

Folia-07_1542.indd 12

op hebben met homo’s. ‘Dat zou ik dus nooit meer aanraken,’
fluistert een jongen in het publiek tegen zijn buurman als een
van de spelers tijdens de voorstelling een flesje water van een
tafel pakt. Bij een scène over seks in het dierenrijk waarin een
speler vertelt dat mannelijke dolfijnen ook seks met elkaar
hebben, terwijl twee acteurs dat fysiek uitbeelden, prevelt

dezelfde jongen met zijn hoofd in zijn handen: ‘O nee o nee o
nee o nee o nee o nee.’ Even later zegt hij tegen zijn buurman:
‘Ik begrijp er helemaal niks van.’ ‘Waarom moeten we hier bij
zijn?’ is diens antwoord. ‘Is het al bijna pauze?’ vraagt de eerste
weer. ‘Ik heb honger.’
Een paar scènes eerder speelden twee mannelijke acteurs
dat ze een afspraakje in het fietsenhok hadden en daar voor het
eerst zoenden. Een oorverdovend kabaal en gejoel brak los in
de klas. Iemand riep ‘haram!’ [onrein volgens de islam, red.]
en verschillende jongens wendden hun gezicht af. Er werden
dingen in het Arabisch geroepen. De acteurs waren nauwelijks
nog verstaanbaar. De juf greep niet in.
‘De reacties van de leerlingen laten inderdaad zien
dat het nodig is wat we doen,’ vertelt Ignace Schoot na de
voorstelling opgewekt. Hij bekijkt de hevige reacties van de
positieve kant: ‘Het laat zien dat ze betrokken zijn, dat het
ze raakt. Ik heb deze keer niet eens gemerkt dat het zo heftig
was hoor. Ik heb wel een keer meegemaakt dat een leerling
uitriep, toen hij ons zag zoenen: “O nee, dit krijg ik nooit
meer van mijn netvlies af.” Natuurlijk raakt dat me, maar ik
sluit me er tijdens de voorstelling voor af. Ik ben er in het
algemeen wel van geschrokken hoe niet-geaccepteerd homoseksualiteit is onder bepaalde, vooral islamitische, groepen.
Dat zit heel diep. Je komt natuurlijk niet binnen een uurtje
bij die wortel. Maar de leerlingen worden hopelijk wel aan
het denken gezet. Al is het alleen maar omdat ze nog nooit
eerder een homo hebben ontmoet. Ze hebben er hooguit
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HOMONOLOGEN
De voorstelling Homonologen is een initiatief van theatermaker en -docent Eline Loomans. ‘Ik ben getrouwd
met een vrouw en toen we een kind kregen besefte ik
dat ik me meer wilde gaan inzetten voor emancipatie
van homo’s. En ik wilde dat doen vanuit mijn expertise
als theatermaker.’
Ze vroeg enkele studenten die ze kende van het Studenten Toneel Amsterdam (STA) of ze met haar een voorstelling wilden maken. Met deze drie studenten, Menno
Sedee, Ignace Schoot en Iman Sanichar, ontwikkelde ze
het concept en vroeg ze subsidies aan. De groep interviewde een aantal mensen, onder andere homo’s over
hun coming-out en op basis van die verhalen schreef
Loomans het script. Ook zocht ze samenwerking met
het COC, dat na elke voorstelling een voorlichting in de
klas verzorgt. Er is een dubbele cast van elk vijf acteurs,
van wie een groot deel homo- of biseksueel is. Loomans:
‘Deze studenten staan dicht bij de leerlingen, ze fungeren als rolmodellen. Ze laten zien dat homo’s niet eng
zijn of anders zijn dan zij. We zijn mede daarom bezig
om twee islamitische jongens aan de cast toe te voegen.
Geïnteresseerden kunnen zich melden!’
Loomans benadrukt dat het er lang niet op elke school
zo intens aan toegaat als op het Cartesius: ‘We hebben
op scholen gespeeld waar de reacties enorm positief en
uitbundig waren, en ook voor klassen waar het doodstil was. Maar het is eigenlijk wel prettig, een heftige
reactie. Daardoor beseffen we dat het heel hard nodig
is wat we doen. Je hoopt dat je een zaadje plant, dat
je het onderwerp bespreekbaar maakt. Ik heb daarvan
mooie bewijzen gezien tijdens de nagesprekken, waarin
leerlingen soms fel met elkaar in discussie gaan. Of een
jongen die vertelde dat hij had toegekeken toen zijn
vrienden een homo in elkaar sloegen. Dat hij dat durfde
te vertellen vond ik heel dapper. Schokkend ook natuurlijk, maar moedeloos word ik er absoluut niet van. Eerder
strijdlustig.’

een bepaald beeld van. Dus er is een enorme afstand, maar
tegelijkertijd staan wij daar wel in hun school en kijken en
luisteren ze naar ons, en laten wij zien dat het bestaat, dat
we er zijn.’
Aan het einde van de voorstelling vraagt Ignace of er nog
vragen zijn. Die zijn er volop. De leerlingen willen van alle acteurs weten wat hun echte geaardheid is. ‘Waarom doet u dan
mee met dit stuk, als u hetero bent?’ Of ze een relatie hebben.
Of hun partner het wel goed vindt als ze op het toneel met een
ander zoenen. De tijd is om, een slap applaus klinkt te kort om
te overtuigen en het rumoer barst alweer los voordat het doek
kans krijgt om te vallen. ‘We hebben nu toch wel pauze hè?’
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Maar helaas: de klassen krijgen nog een nagesprek met een
voorlichter van het COC.

Uit het laatje
Als iedereen binnen is in de kleinere klas treffen ze daar een
zeer opgeruimde Krzysztof, die, nadat hij zich uitgebreid
heeft voorgesteld, de leerlingen alles over homoseksualiteit
komt vertellen wat ze nog niet wisten maar nooit durfden te
vragen. Hij heeft vaker met dit bijltje gehakt en jaagt direct
de wind eronder: ‘Als ik je nog een keer op je telefoon zie
kijken leg ik hem weg,’ maar de klas biedt kranig weerstand.
Het is rumoerig, leerlingen geven expres verkeerde namen op,

12-10-15 18:42

14

FOLIA 7

I
r

er is vooral veel communicatie onderling. Krzysztof laat zich
echter niet snel van de wijs brengen. Kordaat praat hij over de
afkorting LHBT (lesbisch, homo, bi, transgender), vraagt hij
naar de associaties die leerlingen daarbij hebben en vertelt hij
over zijn eigen coming-out. Vingers. ‘Bent u homo?’ Zeker, is
het antwoord. ‘Hoe kunt u dan een dochter hebben?’ Krzysztof
legt uit hoe dat kan. Als hij
vraagt of je op het Cartesius
Lyceum veilig uit de kast
zou kunnen komen (‘Ik
ben uit het laatje gekomen,’
riposteert de lolbroek van de
klas ad rem), gaat er een enthousiaste vinger omhoog. ‘Niemand
op deze school is homo, meneer.’
En stel nou, vervolgt Krzysztof, dat hij nu in deze klas
zou komen en al uit de kast was, naast wie zou hij dan mogen
zitten? Er gaan weifelend een paar vingers omhoog. Hooguit
een kwart. ‘En als ik bijvoorbeeld uit Suriname kwam en
hetero was, naast wie mocht ik dan zitten?’ Bijna alle vingers
gaan omhoog. Wat is het verschil dan, vraagt de voorlichter.
De leerlingen melden dat het oncomfortabel zou zijn, naast een
homo zitten. Die zouden ze liever niet om zich heen hebben.
Niemand zou tegen hem praten. Hij zou er eigenlijk maar beter
niet voor kunnen uitkomen dat hij homo was. Met die Surinamer, dat is een ander verhaal. Die kan er namelijk niets aan

doen dat hij donker is. En verder is hij immers normaal?
Krzysztof legt geduldig uit wat discriminatie is. Vraagt de
leerlingen of ze thuis veilig uit de kast zouden kunnen komen.
Het antwoord laat zich raden. ‘Ik zou het er niet levend van
afbrengen,’ zegt iemand. Er wordt gesproken over schaamte, over
schande voor de omgeving. Over ‘niet normaal’ zijn en wat dat
doet met je familiebanden.
Als Krzysztof zonder een
spoor van effectbejag vertelt
over de breuk met zijn Poolse
vader, die zijn kleindochter
nog nooit heeft gezien omdat
hij niet kan accepteren dat zijn zoon homo is, zijn de leerlingen
zichtbaar onder de indruk. Om even later weer vrolijk naar elkaar
te wijzen en te roepen als Krzysztof vraagt of ze zelf mensen
kennen die homo zijn.
Ja, er is nog een lange weg te gaan, erkent Krzysztof na
afloop monter. Maar deze groep leerlingen vond hij ‘echt
schatjes’. Wel rumoerig, maar onschuldig en geïnteresseerd. Bij
het verlaten van de school vraagt een leerling: ‘Mevrouw, bent
u ook van het COC?’ Nee, ik schrijf hier een stukje over. Wat
vond je van de voorstelling? ‘Vies. Vooral dat zoenen.’ ↙

‘Moedeloos word ik
er absoluut niet van’
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LIEVER KRITISCHE
REBELLEN
DAN PAPIEREN
TIJGERS
Opleidingscommissie’s (OC’s) aan
de HvA moeten meer gaan leven.
Pas dan ligt echte zeggenschap
binnen handbereik. Te vaak wordt
van bovenaf bepaald wie zitting
hebben in deze OC’s en wordt
gevreesd voor te veel opwaaiend
stof. Terwijl de opleidingen
baat hebben bij democratische,
transparante medezeggenschap,
betoogt Marie Meeusen.
illustratie Marc Kolle
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O

nlangs maakte De Correspondent de uitslag van de
schrijfwedstrijd ‘Het Parlement van de Dingen’
bekend. In de reacties onder het winnende essay
‘Verplaats je in een pinguïn en red de wereld’ van Ellyn van
Valkengoed pleit een lezer voor de terugkeer van de democratische mens in het debat, voordat we de dingen en de natuur een
stem geven. ‘We moeten beginnen met die “diepere vorm” van
democratie, een niet-hiërarchische besluitvorming, gedecentraliseerde organisatie en horizontale democratie.’ Inderdaad.
Meer prangend dan de profielschets voor bestuurders is dat we
de medezeggenschap actualiseren. HvA, verpruts deze kans
niet. Grijp de tijdgeest en wees Den Haag een stap voor!

Meer dan schone schijn
‘OC’. Opleidingscommissies. Deze letters laten genoeg wenkbrauwen fronsen. Ik leg studenten (en collega’s) schrikbarend
vaak uit dat opleidingscommissies rechten en plichten hebben.
OC’s buigen zich in theorie over iedere kwestie die groter is
dan een individueel cijfer en kleiner dan wat de opleiding
ontstijgt. In diezelfde mooie theorie vormen OC’s de voedingsbodem voor hogere niveaus van medezeggenschap.
In de praktijk ontbreken de wortels en haken de verschillende lagen amper op elkaar in. Het is bovendien flink onoverzichtelijk wat waar thuishoort. Voorstellen voor vernieuwing
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van de medezeggenschap stranden omdat
betrokkenen zich ongemakkelijk beginnen te
voelen wanneer bottom-up inspraak meer wil
zijn dan schone schijn in beleidsplannen die
nooit de borden en beamers bereiken.
Op Facebookpagina’s grappen HvA-studenten misnoegd over huisvesting, roosters en
nieuwe curricula: kwesties die óf geridiculiseerd worden óf als hete aardappels doorgeschoven, tot ze de indruk schetsen een zaak te zijn
van bezettende UvA-studenten, een reputatiemanager en een Folia-journalist. Terwijl ze
de brede dialoog vormen over de positie van
onderwijsinstellingen in een veranderende
wereld, net als discussies rond stilteruimtes
en gecensureerde gedichten, of over flexibel
onderwijs dat te combineren is met een noodzakelijke bijbaan. Hoe langer deze dialoog wordt
gemeden, hoe meer hij op een tijdbom lijkt.
Alle betrokkenen hebben baat bij medezeggenschap die herkenbaar klein, transparant en diep
democratisch gewaarborgd wordt.
Het huidige OC-reglement wordt in veel opzichten minimaal nageleefd. In het beste geval heeft elke HvA-opleiding nu
een opleidingscommissie. Deze commissies zijn niet overal gelijk gevuld met docenten en studenten. Hopelijk zit geen enkele
manager nog een OC voor, maar hoe zorg je dat OC-adviezen
ook deelraden bereiken? Wie is verantwoordelijk voor OC’s die

Deze planeet schreeuwt
om diepe democratie
niet functioneren of niet kritisch durven zijn? De antwoorden
hierop zijn niet te reduceren tot één reglement of één laag van
medezeggenschap. Verschuivende rollen van opleidingscommissies vragen van iedereen een andere houding.
Contraproductieve clausules in de huidige reglementen
moeten zo snel mogelijk herbekeken worden. Nu wordt hogerop bepaald wie onderop iets mag zeggen; OC-leden worden
voorgedragen door de opleidingsmanager en benoemd door
de domeinvoorzitter. Ze krijgen amper tijd om een commissie
draaiende te houden die louter mag adviseren. Verbaast het
dat ze het opwaaiende stof vrezen, dat ze hopen dat niet te
veel vernieuwende ideeën de – vaak onbestaande – brievenbus
bereiken? Tien uur per blok, die tijd die commissieleden nu
aan hun werkzaamheden mogen besteden, is niet eens genoeg
om de papieren tijger levend te houden.

Klein binnen groot
Een gedragen visie op onderwijs dat studenten betrekt, on-
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derwijs waartoe ze zich kritisch en reflectief kunnen verhouden; dat is een prioriteit. De besluitvorming verdraagt geen
isolement en zeker geen ontkenning van de veranderingen en
kantelingen in de wereld. Er moeten dus initiatieven komen
om medezeggenschap in de opleidingen te wortelen. ‘Klein
binnen groot’, kleinschaligheid, is bovendien dé succesfactor in
tijden van dalende inschrijvingen. Dat vraagt om opleidingscommissies die tastbaar aanwezig zijn en die veilig genoeg zijn
om te benaderen, en die zo een basis vormen voor de overkoepelende medezeggenschap. Het instemmingsrecht, de echte
zeggenschap ligt binnen handbereik als OC’s gaan leven.
Laat de ‘kritische rebellen’ uit holle slogans ontsnappen en
eindelijk de tijdgeest vormgeven. Democratie in onderwijs is
behalve een startblok voor inspraak en verandering ook een
spiegel voor het management, de opleidingen en de instelling,
en zelfs breder, voor de maatschappij. Als we erkennen dat elk
van ons vleugels heeft die aan de andere kant van de wereld voor
een storm kunnen zorgen, dan schenken we aan de toekomst die
betrokken, kritische burgers én aan de burgers die broodnodige
toekomst. Deze planeet schreeuwt om diepe democratie om
Latours droom, een ‘Parlement van de Dingen’, te verwezenlijken. Zijn HvA’ers de consumerende studenten waartoe ze in
de beeldvorming gereduceerd worden? Toon ze de weg naar
het Parlement. Daar kunnen ze het zelf
beamen of weerleggen. ↙
Marie Meeusen is docent
Communication & Multimedia Design
en secretaris van de domeinraad Digitale
Media & Creatieve Industrie.

Discussieer
mee op
Folia.nl/
opinie
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‘MEDEZEGGENSCHAP IS EEN
POLITIEK
MIJNENVELD’
tekst Steffi Weber en Dirk Wolthekker
foto’s Bram Belloni

Het roer gaat om, de medezeggenschap op de UvA moet écht anders. Maar
hoe? Folia vroeg het Naomi Appelman, de nieuwe voorzitter van de Centrale
studentenraad (CSR), en Breanndán Ó Nualláin, die sinds kort de Centrale
ondernemingsraad (COR) voorzit. ‘We moeten laten zien dat we niet
blindelings de oude lijn voortzetten.’
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Breanndán Ó Nualláin EN Naomi Appelman
WILLEN DE MEDEZEGGENSCHAP AAN DE UvA VERNIEUWEN.
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‘B

estuursvoorzitter Louise
Gunning had het over “de
stille meerderheid” die de
protestacties van voor de zomer niet
zou steunen. Mijn ervaring is juist
tegenovergesteld. De stille meerderheid steunt de acties wél,’ zegt
Breanndán Ó Nualláin.
‘Ik denk dat de principes waarvoor
de Maagdenhuisbezetters zich inzetten
– minder rendementsdenken, minder top-downbestuur – heel breed worden
gedragen. Tegelijkertijd
denken veel studenten
ook: ik wil gewoon verder
met studeren,’ zegt Naomi Appelman.
Ó Nualláin: ‘De academische gemeenschap heeft gezien dat er stappen zijn gezet. Het College van Bestuur
(CvB) is met een tienpuntenplan gekomen. Nu is het zaak dat uit te voeren.
Daarvoor gaan mensen niet de straat
op; het is aan de medezeggenschap
om dat voor elkaar te krijgen.’
Ferme woorden zijn het, van de
nieuwe voorzitters van de centrale
medezeggenschapsorganen van de
UvA: Breanndán Ó Nualláin en Naomi Appelman.

Ó Nualláin, docent informatica
aan het Amsterdam University College (AUC), zorgde midden september
voor een verrassing toen hij met een
flinterdunne meerderheid van één
stem tot COR-voorzitter werd gekozen. Niet alleen was hij een nieuwkomer in de COR, hij is ook nog eens
verbonden aan Rethink UvA, een van
de actiegroepen die in het voorjaar

ciplinair onderzoek naar kunstmatige intelligentie. ‘De UvA beviel me
meteen. Het ging er altijd lekker chaotisch aan toe.’ Maar in de afgelopen
vijfentwintig jaar heeft Ó Nualláin de
universiteit zien veranderen. ‘Steeds
meer onderdelen werden als business
gerund. Vaak onder het mom van
professionalisering. Tel maar eens
hoeveel communicatiemedewerkers
en projectmanagers
we hebben. Het
rendementsdenken is
een van de redenen waarom ik de
medezeggenschap
in ging.’
Appelman kent
de UvA veel minder lang – ze begon
drie jaar geleden aan haar bachelor
filosofie. Sinds vorig jaar studeert ze
daarnaast nog rechten. Ook zij ontdekte snel dat er dingen misgingen. ‘In
een kleine studie als wijsbegeerte krijg
je dat snel mee. Er heerste onvrede
vanwege de hoge werkdruk en allerlei
roosterveranderingen die moesten
worden doorgevoerd vanwege de
nieuwe jaarindeling. Toen de protesten
uitbraken, hoorde ik ook verhalen van
buiten mijn eigen opleiding. Het werd

‘De stille meerderheid
steunt de acties’
het Maagdenhuis bezetten. Ook de
partij van Appelman, De Decentralen, is nieuw in de Amsterdamse
studentenpolitiek.
‘Je spreekt mijn naam uit als
‘Brandohn Oonoealijn,’ legt Ó Nualláin uit. ‘Dus de á wordt een soort
teleurgestelde “oh”. Maar gewoon
“Brenden” kan ook.’ De Ier trok in
1991 vanuit Dublin naar Amsterdam
om te zien ‘hoe het er op het Europese vasteland aan toeging’. Hij kon
bij de UvA aan de slag met interdis-

ZO WERKT DE MEDEZEGGENSCHAP AAN DE UVA
De Centrale Studentenraad
(CSR) is het overkoepelende en
belangrijkste inspraakorgaan
voor UvA-studenten en komt bij
het bestuur op voor de belangen
van studenten. De veertien leden
– allemaal studenten – houden
zich een jaar fulltime bezig met
kwesties die de hele universiteit
aangaan; van de begroting en
de huisvestingsplannen tot de
openingstijden van de bibliotheek.
De helft van de leden is direct in
de CSR verkozen, de andere helft
bestaat uit afgevaardigden van de
zeven facultaire studentenraden
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(FSR’s). Deze houden zich bezig
met zaken die op facultair niveau
spelen. Het bestuur is wettelijk
verplicht om naar de raad te luisteren. De CSR heeft instemmingsrecht en adviesrecht. De CSR
vergadert iedere woensdag van
13.00 tot 15.00 uur in Crea. Alle
vergaderingen zijn openbaar.
De Centrale Ondernemingsraad
(COR) is het medezeggenschapsorgaan van het personeel van
de UvA. De raad overlegt met het
universiteitsbestuur en vergadert
ook met de CSR. De taken en
bevoegdheden van de raad zijn

wettelijk bepaald (in de Wet op de
Ondernemingsraden).
Zo’n negen keer per jaar vergaderen leden van de COR en de CSR
samen in de Gezamenlijke Vergadering (GV). De voorzitter en de
plaatsvervangend voorzitter hiervan worden gekozen uit de leden
van de Gezamenlijke Vergadering.
De voorzitter voor dit academische jaar is Naomi Appelman,
tevens voorzitter van de CSR. Het
bestuur vraagt voor diverse besluiten de instemming van de GV,
bijvoorbeeld als het gaat over het
Universiteitsreglement.
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allemaal steeds groter, en ik wilde iets
doen. Zo ben ik in de studentenpolitiek
terechtgekomen.’

Hoe kijken jullie terug op de eerste
maand van jullie voorzitterschap?
Appelman: ‘Heel heftig. Daar zit je
dan als student van twintig opeens
aan tafel met de rector en leden van
het CvB.’
Ó Nualláin: ‘Het
is heel druk opeens,
maar ook leuk. Leuker
dan ik van tevoren had
gedacht. We voeren
diepgaande discussies.’

opnieuw vertrouwen in elkaar krijgen.
Zolang dat vertrouwen ontbreekt,
komen we niet vooruit.’
De medezeggenschap heeft voor
het komende begrotingsjaar voor
het eerst instemmingsrecht op de
hoofdlijnen van de begroting. Daar
is meteen gebruik van gemaakt.
Onlangs werd de concept-Kaderbrief
afgekeurd, waarin het college het

ten we het allocatiemodel volledig
herzien, vooral met betrekking tot de
meetinstrumenten, zoals het aantal
behaalde diploma’s of de studiepuntprijs. Dan moet er voor alles wat erin
staat een goede reden zijn. Maar het
is ingewikkeld, er spelen ontzettend
veel belangen.’
Ó Nualláin: ‘Het is een politiek
mijnenveld.’
Appelman: ‘Het
huidige allocatiemodel is
bij uitstek het middel om
faculteiten tegen elkaar op
te zetten. Als de één meer
krijgt, krijgt de ander minder. Dat vind ik naar. Zo
wordt het meteen politiek.’

‘We gaan onszelf
niet afschaffen’

Hebben jullie al
overzicht?
Appelman: ‘Ik leer gelukkig snel.
Snel en intensief. Voor de eerste
Gezamenlijke Vergadering van de
medezeggenschap heb ik alle notulen
gelezen van de afgelopen twee jaar.’
Ó Nualláin: ‘Heb je dat echt
gedaan?’
Appelman: ‘Je moet weten waar je
het over hebt, anders bereik je niets.’

Jullie presenteren je als vernieuwers. Wat kunnen we verwachten?
Ó Nualláin: ‘Het allerbelangrijkste is dat de medezeggenschap een
nieuw gezicht krijgt. We moeten
laten zien dat we niet blindelings
de oude lijn voortzetten. In de korte
tijd dat ik nu voorzitter ben, heb ik
gemerkt dat ik vragen stel die mijn
voorgangers niet stelden. En dat men
soms verlegen zit om het antwoord.’

Welke vragen stellen jullie die
eerder niet werden gesteld?
Ó Nualláin: ‘Vragen over de verhouding tussen medezeggenschap en
bestuur. Ik plaats vraagtekens bij
processen achter de schermen die
eerder als vanzelfsprekend werden aangenomen. Ik noem geen
voorbeelden; daarmee val ik mijn
voorgangers af. Het is belangrijk dat
medezeggenschap en zeggenschap
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financiële beleid voor de komende
jaren uiteenzet. De leden van de CSR
en de COR hadden vooral kritiek op
het zogeheten allocatiemodel, de
manier waarop het geld wordt verdeeld over de faculteiten. Steen des
aanstoots was de diplomadefinitie
‘Nominaal + 1’. Die regel zegt dat faculteiten alleen geld krijgen voor studenten die met maximaal een jaar
studievertraging hun diploma halen.
Deze regel leidt volgens Appelman en
Ó Nualláin tot perverse prikkels om
studenten zo snel mogelijk te laten
afstuderen.

Hoe hard gaan jullie dit spel spelen?
Ó Nualláin: ‘We zijn in bespreking
met het college. Het is voorbarig om
te zeggen wat dat gaat opleveren.’
Appelman: ‘We hebben onze positie heel duidelijk gemaakt.’

En als de UvA de poot stijf houdt?
Ó Nualláin: ‘Dat gaat niet gebeuren.’
Appelman: ‘Dan komt er namelijk
geen begroting voor het komende
jaar. Daar is niemand bij gebaat.’
Ó Nualláin: ‘Wij gaan ervan uit
dat er op 1 januari een begroting ligt.
Het is nu niet het moment om de
hakken in het zand te zetten. Niet
voor ons en niet voor het bestuur.’
Appelman: ‘Volgend jaar moe-

Het afgelopen jaar bleek het nogal
eens te schuren tussen de formele
medezeggenschap en de actiegroepen. Hoe gaan jullie daarmee om?
Appelman: ‘Ik ken veel mensen die
in die actiegroepen zitten en ik ga zo
veel mogelijk met ze in gesprek. Dat
is wel de meest kritische en betrokken groep studenten. Tegelijkertijd: ze
representeren maar een deel van de
studenten. Uiteindelijk moeten we als
raad de hele academische gemeenschap vertegenwoordigen.’
Ó Nualláin: ‘Het zijn de uitersten
die je vaak hoort, de meerderheid zit
ergens in het midden.’
Appelman: ‘Voordeel is dat we een
enorm diverse raad zijn dit jaar. We
hebben mensen vanuit actiegroepen als Humanities Rally, maar ook
studenten die het niet eens waren
met de Maagdenhuisbezetting. Daar
ben ik blij mee, want het zorgt voor
goede discussies.’
Ó Nualláin: ‘Op papier is er een
redelijke ommezwaai gemaakt deze
lente. Maar er zijn altijd mensen die
vinden dat het niet ver genoeg gaat.
We proberen ergens in het midden
een lijn te vinden. Persoonlijk denk ik:
als het tienpuntenplan goed wordt
uitgevoerd, hebben we een succes
→
geboekt als universiteit.’
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Waren jullie blij met de profielschetsen voor de nieuwe collegevoorzitter en rector?

houden. Job Cohen, voorzitter van
de Raad van Toezicht van de Wageningen University, vroeg het kabinet
onlangs namens alle RvT-voorzitters
van Nederlandse universiteiten om
een uitzondering te maken op de
Wet Normering Topinkomens. Daarin
kunnen wij ons helemaal niet vinden.’
Appelman: ‘We hebben in de
academische gemeenschap de meningen gepeild en daaruit kwamen
interessante punten naar voren. Veel
studenten willen bijvoorbeeld dat
CvB-leden blijven lesgeven, zodat
ze in contact blijven met de academische gemeenschap. Daarnaast
klinkt nog steeds de roep om over de
procedure zelf te praten.’

Ó Nualláin: ‘In grote lijnen wel. Bij
de functie-eisen staat letterlijk: “het
uitvoeren van tienpuntenplan”. Het is
duidelijk dat van de nieuwe bestuurders een ander ethos wordt verlangd
dan van hun voorgangers. In de definitieve profielschets wil ik wel graag
opnemen dat de UvA-bestuurders
zich aan de balkenendenorm moeten

De centrale medezeggenschap
heeft de afgelopen jaren ingestemd
met nu betwiste besluiten over de
financiering van bouwplannen of
het schrappen van opleidingen.
Was het niet beter geweest de facultaire medezeggenschap daarover te
laten beslissen?

Het tienpuntenplan zal pas worden
doorgevoerd door de nieuwe leden
van het CvB. Het duurt nog wel
even voor die er zijn.
Ó Nualláin: ‘Dat klopt. In dit bestuurlijke jaar zal het niet meer lukken.
Maar we kunnen wel voorbereidingen
treffen. We hoeven niet stil te staan.’

Wat voor voorbereidingen?
Ó Nualláin: ‘Bijvoorbeeld op tijd gaan
nadenken over een herziening van
het allocatiemodel. Want dat moet
flink op de schop.’

Naomi
Appelman
1995 Geboren in Amsterdam
2013 Studie wijsbegeerte, UvA
2014 Studie rechtsgeleerdheid, UvA
2011 Lid van Europese
debatvereniging EYP
2013-2014 Vrijwilligerswerk bij
Vluchtelingenwerk Nederland
2014 tot heden vrijwilliger bij een
huiswerkbegeleidingsinstituut

Ó Nualláin: ‘De EU kent het zogenoemde subsidiariteitsbeginsel. Dat
betekent dat beslissingen niet in
Brussel worden genomen als ze ook
in afzonderlijke landen of regio’s
kunnen worden genomen. Zoiets zou
voor de UvA ook moeten gelden als
het gaat om facultair beleid.’
Appelman: (lachend) ‘We gaan
onszelf als CSR natuurlijk niet afschaffen. Ik zeg: zorg dat die samenwerking
goed is. En zorg voor een balans. Er
zijn situaties waarin faculteiten iets
willen wat uiteindelijk niet goed is voor
de organisatie als geheel. In dat geval
moet het besluit dus wel op centraal
niveau worden genomen.’

Bij de laatste studentenraadsverkiezingen was de opkomst ondanks
de protesten erg laag. Waarom leeft
studentenpolitiek zo weinig?
Appelman: ‘De lage opkomst bij
de verkiezingen deze zomer kwam
niet alleen voort uit desinteresse

onder studenten, maar kwam vooral
doordat er heel veel misging bij de
organisatie. Zo werden de studentenraadsverkiezingen uitgesteld tot juni,
toen er nauwelijks nog een student
op de universiteit rondliep. Los daarvan is er natuurlijk een groep die het
echt niet interesseert en die je nooit
zult bereiken. Maar er is ook een
grote groep die gewoon niet weet
dat studentenmedezeggenschap
bestaat. Dáár willen we iets aan
doen. We willen studenten vanaf het
begin van hun studie laten zien dat
we bestaan, wat we kunnen doen en
hoe ze ons kunnen bereiken.’
Ó Nualláin: ‘De universiteit moet er
ook meer aandacht aan besteden, bijvoorbeeld op de website. Punt één van
het tienpuntenplan is meer investeren in
medezeggenschap. Dat valt hieronder.’
Appelman: ‘Klopt. Daarnaast moeten we laten zien waar we concreet
mee bezig zijn. Neem bijvoorbeeld die
Kaderbrief. Ik zou graag aan zo veel
mogelijk studenten willen laten zien:
kijk, dit is interessant, ook voor jou.’ ↙

W

Breanndán Ó
Nualláin
1963 Geboren in Dublin, Ierland
1987 Studie mathematische
fysica, UCD, Dublin
1991 Onderzoeker bij FMG, UvA
2001 Onderzoeker bij Instituut
voor Informatica
2009 Docent informatica,
Amsterdam University College
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INGEZONDEN MEDEDELING

WEET
WAT ER

speelt
ASVA wil dat er geluisterd wordt naar jouw mening. Op deze
pagina informeert ASVA studenten, zodat jij je mening over
relevante onderwerpen kunt vormen. Zo kunnen we
jouw belangen behartigen.

Vluchtelingen
Vanaf volgende zomer huisvesten woningcorporatie De Key en de gemeente
Amsterdam 250 studenten en 250 vluchtelingen in een containerwoningcomplex in de Riekerhaven in Amsterdam-West. Het project heeft als doel
vluchtelingen te helpen met hun integratie. De corporatie en gemeente wil
werken met een zelfbeheer-principe: bewoners beheren het pand zelf. Dit
moet er toe leiden dat het containercomplex een actief buurtcentrum wordt.

Wet bestuurskracht
In de Tweede Kamer wordt er momenteel gesproken over het wetsvoorstel ‘versterking bestuurskracht’. Met de invoering van deze nieuwe wet
zullen opleidingscommissies meer rechten krijgen, zal de benoeming
van bestuurders transparanter worden en zal de Raad van Toezicht meldingsplicht krijgen bij vermoedens van slecht bestuur. Studentenorganisaties zijn nu in gesprek om de wet verder uit te breiden, zodat studenten op
alle niveaus meer inspraak krijgen in het hoger onderwijs.

www.asva.nl
Folia-07_1542.indd 23
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FOLIA 7

Opgedoken geschiedenis
tekst Yael Christern foto Monique Kooijmans

‘De geschiedenis ligt hier letterlijk voor het
opduiken,’ zegt Wim Hupperetz, de directeur van
het Allard Pierson Museum. Deze week opende
daar de tentoonstelling Sicilië en de Zee, waar
onder andere een nagebouwd Romeinse transportschip staat. In dat schip bevindt zich een
verzameling Griekse amforen, een voorbeeld van
de oude voorwerpen waarmee de wateren rond
Sicilië bezaaid liggen. Tot en met 17 april 2016 kun
je ze bekijken zonder duikbrevet.
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tekst Willem van Ewijk en Joris Janssen

Dossier

WANNEER ROLT
DE NOBELPRIJS
ONZE KANT OP?
Japan, China, Tunesië, Turkije, Canada, Schotland en Zweden; in veel landen
kon afgelopen week de vlag uit vanwege het winnen van de Nobelprijs. Wanneer
is Nederland weer eens aan de beurt? ‘Wij zijn over de hele linie erg goed.’
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VREDE
Academici voorkomen geen burgeroorlog

Z

e zegt geen Nobelprijs-expert te zijn. Maar Tunesiëkenner Maaike Voorhoeve
denkt niet dat een academicus
veel kan doen om een land van
een burgeroorlog te redden.
Want daar ging het dit jaar om, bij de Nobelprijs voor de
vrede. Die ging naar het samenwerkingsverband tussen
de grootste vakbond van het land, de werkgeversorganisatie, een mensenrechtenorganisatie en de orde van
advocaten van Tunesië. In de nasleep van de Jasmijnrevolutie speelde dat zogenoemde ‘kwartet’ een rol als
bemiddelaar tussen de verschillende partijen van het
land. Een voorbeeld ‘dat islamisten en seculieren kunnen
samenwerken’, aldus het Nobelcomité.
Voorhoeve, die aan de UvA het vak ‘Introductie tot
islamitisch recht’ doceert, woonde twee jaar in Tunesië.

Ze bestudeerde er de overgang van het autocratische
regime van Ben Ali naar een democratie. Ondanks de
aanslagen en economische moeilijkheden waar het land
mee te maken kreeg, lijkt die transitie succesvol te verlopen en dat komt mede dankzij het werk van de kersverse
Nobelprijswinnaars, weet Voorhoeve.
En toch, academici kunnen net zo goed voor dialoog
zorgen, en daarmee de Nobelprijs voor de Vrede winnen.
Het is een UvA-professor namelijk al eens gelukt, al is dat
weer even geleden. In 1911 won Tobias Asser de Nobelprijs
voor de vrede. Hij was buitengewoon hoogleraar internationaal privaatrecht aan de Gemeentelijke Universiteit
van Amsterdam, de voorloper van de UvA, en kreeg de
prijs vanwege zijn rol bij de totstandkoming van het Permanent Hof van Arbitrage – een van de eerste internationale tribunalen.

GENEESKUNDE
Geneeskunde laat altijd even op zich wachten

‘H

et zijn mooie ontdekkingen waar miljoenen
mensen mee worden geholpen,’
zegt Marcel Levi. De bestuursvoorzitter van het AMC en
decaan van de geneeskundefaculteit aan de UvA heeft het
over het werk van de winnaars
van de Nobelprijs voor de geneeskunde.
De Ier William C. Campbell
en de Japanner Satoshi Omura
krijgen de helft van de prijs –
waar naast een penning een
bedrag van 850 duizend euro aan is verbonden – voor het
ontwikkelen van een medicijn tegen infecties die door
parasieten worden veroorzaakt en tot rivierblindheid
kunnen leiden. De andere helft van de prijs gaat naar de
Chinese Youyou Tu, die een medicijn tegen malaria heeft
ontwikkeld: Artemisinin.
Campbell, Omura en Tu deden hun ontdekkingen al
tientallen jaren geleden. Bij de Nobelprijs voor de Geneeskunde gebeurt het wel vaker dat de prijs pas lang na
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de ontdekking van een behandelmethode of
medicijn wordt uitgereikt, weet Levi. ‘Het Nobelcomité wil namelijk eerst zien of het wel
echt werkt.’
De vraag welke Nederlandse geneeskundige er voor de Nobelprijs in aanmerking zou kunnen komen, is daarom ook
lastig te beantwoorden. ‘Dat zou iemand
moeten zijn die twintig jaar geleden iets
heeft uitgevonden.’ Toch doet Levi een
suggestie. Een naam die bij hem opkomt is
die van Hans Clevers, hoogleraar moleculaire genetica aan de Universiteit Utrecht en
oud-president van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen. ‘Clevers is in
Nederland by far degene die het meest in aanmerking zou komen,’ zegt Levi. Hij ontdekte hoe je van
stamcellen mini-orgaantjes kunt kweken. Met behulp
van deze ‘organoïden’ kunnen nieuwe behandelmethodes voor kanker worden onderzocht.
‘Maar dan nog moeten we minstens tien jaar wachten
voordat het Nobelcomité Clevers’ werk zal bekronen,’
zegt Levi.
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NATUURKUNDE
Prijs voor boegbeelden internationale samenwerking

‘N

ederland doet niet overal
aan mee,’ zegt Stan
Bentvelsen, ‘we moeten keuzes
maken.’ De UvA-hoogleraar doelt
op het collectief van onderzoekers dat vorige week de Nobelprijs voor de Natuurkunde in de
wacht sleepte: daar zaten geen
Nederlanders bij.
De Japanner Takaaki Kajita en de Canadees Arthur
B. McDonald wonnen de prijs voor hun ontdekking dat
zogenaamde neutrino’s massa hebben. Neutrino’s zijn
elementaire deeltjes – net als quarks en elektronen – de
kleinste deeltjes van het heelal, die niet te delen zijn in
andere deeltjes.
Eigenlijk ging de prijs naar de onderzoeksgroep als
geheel. Takaaki en McDonald waren slechts de boegbeelden van jarenlange samenwerking tussen tientallen
wetenschappers, weet Bentvelsen. Dat is mooi, maar niet
vanzelfsprekend. Want dat onderzoeksgroepen collectief
worden erkend, is niet altijd zo geweest.
Drie jaar geleden ging het nog anders. Toen werd de
Nobelprijs uitgereikt voor de ontdekking van het Higgsdeeltje. De prijs ging naar meneer Higgs zelf, en zijn partner François Englert. En dat was volgens Bentvelsen niet
helemaal terecht. ‘Op het Cern in Zwitserland is jarenlang
knetterhard gewerkt aan de infrastructuur voor het in
gang zetten van botsingen tussen deeltjes en de analyse
daarvan. En dan gaat de prijs uiteindelijk naar een theoreticus die er in 1964 een artikel over heeft geschreven,’
zegt Bentvelsen, die zelf bij de experimenten van het Cern
betrokken was.
Een valse voorstelling van zaken, want ontdekkingen
doe je tegenwoordig niet meer alleen, achter je bureau. ‘In
de moderne wetenschap kun je niet anders dan internationaal samenwerken,’ aldus Bentvelsen. Dat gebeurt bijvoorbeeld met het onderzoek naar de zogenaamde donkere
materie, dat op dit moment in de bergen van Italië wordt
gedaan door het samenwerkingsverband Xenon. Vanuit
Nederland is UvA-onderzoeker Patrick Decowski daarbij
betrokken. ‘Zodra ze ontdekken dat de donkere materie
correspondeert met elementaire deeltjes, dan zullen zij de
Nobelprijs winnen,’ voorspelt Bentvelsen.
En ook dan zal UvA-onderzoeker Decowski niet meteen
naar Stockholm afreizen. Want, zo waarschuwt Bentvelsen, net als bij Kajita en McDonald zal de prijs worden uitgereikt aan degene die op dat moment de woordvoerder is
van de samenwerking. ‘Nu is dat een Italiaanse mevrouw.’
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ECONOMIE
Nederlander aan de wieg

H

et was de latere UvA-hoogleraar Jacques van der
Gaag die Angus Deaton op
het idee bracht. Van der Gaag
stond eind jaren tachtig aan het
hoofd van een onderzoeksgroep van de Wereldbank die
de eerste household surveys in ontwikkelingslanden deed.
Ze keken hoe de armeren in ontwikkelingslanden besloten
over hun uitgaven.
De Brits-Amerikaanse Angus Deaton nam de gegevens van Van der Gaag en analyseerde ze. Zo kwam hij
tot een model waaruit kan worden afgeleid hoe armere
huishoudens hun bestedingsbeslissingen maken. Maandag won Deaton er de Nobelprijs voor de Economie mee.
Menno Pradhan – inmiddels bijzonder hoogleraar aan de
UvA – was een van Van der Gaags onderzoeksassistenten.
Pradhan weet nog goed hoe Princetonprofessor
Deaton met zijn studenten bij Van der Gaag op bezoek

kwam. ‘Ontwikkelingseconomie werd door veel economen nog beschouwd als een geitenwollensokkendiscipline.’ De samenwerking tussen Van der Gaag en Deaton
bracht daar verandering in.
‘Vroeger dachten economen dat rijken op dezelfde manier over hun uitgaven beslissen als mensen die
minder geld hebben,’ zei een vertegenwoordiger van de
Zweedse Academie, ‘maar Deaton heeft laten zien dat
dit anders zit.’ Het Nobelcomité prees de empirische aanpak van Deaton waarmee hij de bestaande economische
modellen heeft weten te corrigeren. Veel van dit empirisch onderzoek is gedaan door Van der Gaag. Zou de
Nobelprijs dan niet ook naar hem hebben moeten gaan?
‘Hij is heel belangrijk geweest,’ zegt Menno Pradhan,
‘maar Deaton heeft er veel over geschreven.’ De Nobelprijswinnaar heeft uiteindelijk het model ontwikkeld.
Of zoals Pradhan het zegt: ‘Deaton heeft voor de
doorbraak gezorgd.’

SCHEIKUNDE
Het gaat niet alleen om de slimste

H

et Nobelcomité had dit jaar
als het om scheikunde gaat
ook best zijn blik op Nederland
kunnen richten, vindt hoogleraar
systeembiologie Hans Westerhoff. Hij nomineert terloops een
Nederlandse onderzoeker. ‘Jan
Hoeijmakers van het Erasmus Medisch Centrum had niet misstaan
in het rijtje winnaars. Hij heeft
belangrijk onderzoek verricht
naar de stabiliteit van DNA.’
Desalniettemin komen de
gelukkigen dit jaar van elders.
In de prijzen vielen de Zweed
Tomas Lindahl, de uit Turkije afkomstige Aziz Sancar
en de Amerikaan Paul Modrich die allen, onafhankelijk
van elkaar, in kaart hebben gebracht op welke manieren
cellen beschadigd DNA kunnen repareren. Het winnende
onderzoek heeft volgens Westerhoff de tijd mee. ‘Het
gaat bij het toekennen van de Nobelprijs niet alleen
om wie het slimst is,’ zegt hij. Het onderzoek moet ook
relevant worden gevonden. ‘We worden allemaal steeds
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ouder,’ zegt Westerhoff. ‘Daarom is er
grote belangstelling voor veroudering
en het verval van het lichaam.’
Dat Nederland niet in de prijzen
is gevallen, heeft in de ogen van de
systeembioloog meerdere oorzaken.
Behalve dat we een klein land zijn,
waardoor we statistisch gezien minder
kans maken, speelt ook onze manier
van financieren mee: ‘Het geld wordt
gelijkmatiger verdeeld dan in de Verenigde
Staten en Engeland. Daardoor hebben we
minder uitschieters naar boven en beneden.
Maar dat vind ik een goede zaak. Nederland is
over de hele linie erg goed. Voor het boeken van
vooruitgang is dat beter. De Nobelprijzen geven
wat dat betreft een vertekend beeld.’
Volgens Westerhoff is het niet uitgesloten dat de
Nobelprijs een dezer jaren nog eens naar een UvA-onderzoeker gaat. Hij noemt een naam, die van Maike Stam.
‘Zij heeft met haar onderzoeksgroep mogelijk ontdekt
hoe eigenschappen kunnen overerven zonder dat het
DNA verandert. Dat is baanbrekend.’
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LITER ATUUR
Wit-Rusland is politiek veel spannender

W

at de Wit-Russische
Nobelprijswinnaar
Svetlana Aleksijevitsj kan dat
kunnen de Nederlanders ook,
wil Thomas Vaessens maar
zeggen. De hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde noemt Arnon Grunberg, die zijn ervaringen in Irak
tot literatuur verwerkte, en Joris van Casteren, die een
roman schreef over de mislukte utopie van Lelystad, de
plaats waar hij opgroeide.
Aleksijevitsj, Grunberg en Van Casteren nemen afscheid
van de literatuur als een autonoom geheel dat strikt
verdeeld is in de genres van roman, poëzie en
essayistiek. In plaats daarvan bedienen ze
zich vrijelijk van de verschillende vormen
van taal om hun opvattingen en
ervaringen voor het voetlicht te
brengen.
De voormalige onderzoeksjournalist Aleksijevitsj
baseert haar boeken op
veldwerk: honderden
interviews die ze afnam
bij de bewoners van
de voormalige Sovjet-Unie. Het resultaat
zijn meerstemmige
kronieken die gecomponeerd zijn als collages van ik-vertellers.
Volgens het Nobelcomité zijn het emotionele
verhalen die het individu
in het post-Sovjettijdperk
portretteren.
Grunberg kan dat ook, weet
Vaessens. Zijn veldwerk in Irak
(hij liep er mee met Amerikaanse
soldaten) leidde tot een serie literaire
verslagen in NRC Handelsblad. Soortgelijke ervaringen met het Nederlandse leger in
Afghanistan verwerkte hij tot de bundel Kamermeisjes
en soldaten. En Van Casteren combineerde in Lelystad
ervaringen uit zijn jeugd met journalistiek onderzoek.
De Nederlanders gaan dus mee in de vaart van de
wereldliteratuur. Er is genoeg materiaal voor een Nobelprijs, maar het probleem is dat veel van deze boeken internationaal nauwelijks worden opgemerkt. ‘Ze worden
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maar beperkt vertaald,’ zegt Vaessens.
En dan is er nog iets. ‘Wil je liever over de oorlog in Irak
lezen in een boek van een Irakees, of in een boek van een
Nederlander?’ zegt Vaessens. Want alhoewel de Zweedse
Academie zegt alleen naar de literaire kwaliteiten van de
auteur te kijken, speelt de politieke betekenis van een oeuvre ook een rol. En dan heb je als Wit-Rus een streepje voor
op de Nederlander. ‘In de voormalige Sovjet-Unie is politiek
veel meer aan de hand,’ aldus Vaessens.
Toch verklaart dit niet alles. De dichter Tomas
Tranströmer, die in 2011 de Nobelprijs won, kwam
immers uit het ingeslapen Stockholm. En hij dichtte
over de zoetheid van het leven; over de natuur en over
zeilboten. Gewoon heel goed schrijven kan dus ook nog
steeds genoeg zijn. ↙

UVA EN NOBEL
1901 Henry van ’t Hoff, Scheikunde
Hoogleraar scheikunde, mineralogie en geologie & voorzitter van het departement scheikunde
Voor De ontdekking van de wetten van chemische
evenwichten en osmotische waarde in oplossingen
1902 Pieter Zeeman, Natuurkunde
Lector en buitengewoon hoogleraar natuurkunde
Voor Onderzoek naar de invloed van magnetisme op
stralingsfenomenen
1910 Johannes Diderik van der Waals, Natuurkunde.
Hoogleraar natuurkunde
Voor Verrichtingen op het gebied van de toestandsvergelijking van gassen en vloeistoffen
1911 Tobias Michel Karel Asser, Vrede
Student en hoogleraar rechten
Voor Zijn rol bij het tot stand komen van het Permanent
Hof van Arbitrage
1929 Christiaan Eijkman, Geneeskunde
Student en promovendus aan de Militaire Geneeskundige School
Voor De ontdekking van diverse vitamines
1953 Frits Zernike, Natuurkunde
Student en promovendus scheikunde
Voor De uitvinding van de fasecontrastmicroscoop
1969 Jan Tinbergen, Economie
Hoogleraar statistiek
Voor Het ontwikkelen en toepassen van dynamische
modellen voor de analyse van economische processen
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ASIS
AYNAN
Jood met hoofdletter
S

aid el Haji (auteur van de baanbrekende roman De dagen van
Sjaitan) en ik traden jaren geleden op in het bibliotheekje van het
Zuid-Hollandse dorpje Monster – geweldige plaatsnaam. Hoe het
kwam weet ik niet meer. El Haji vroeg: ‘Wie in deze zaal is Berber én
atheïst?’ Niemand stak zijn hand op, behalve hijzelf.
Rumoer was het gevolg van zijn vraag en vooral zijn antwoord
deed de sfeer kantelen. ‘Dat kan niet,’ steeg op uit het publiek. ‘Elke
Berber is moslim.’
Het gezicht van de gespreksleider kreeg de kleur van geelzucht en
de bibliothecaresse van dienst maakte achter in de zaal druk luchtcirkels met haar handen, ter afronding. Niet lang daarna werd het
optreden beëindigd. In de hoek lag op een stoel een dienblad met
bier en wijn. Ik nam een glas rood. De organisatoren vroegen ons
vriendelijk te vertrekken. Ze waren bang dat de plaatselijke jeugd
ons in elkaar zou rammen.
Onze chauffeur wist niet hoe snel hij naar het treinstation moest
rijden. Ik zat onder de rodewijnvlekken toen ik op het perron stond.
Het was jammer dat de
organisatoren in een panische
kramp schoten, zulk spasme zou
mij nooit overkomen. Waarom
gingen we niet in gesprek met
die jongens?
Onlangs raakte een van mijn
studenten in de war tijdens een
les Nederlands. Ik had uitgelegd
dat jood met een kleine letter werd geschreven als religie de context
was en met een hoofdletter wanneer het om het volk ging. ‘Jezus
was een Jood, maar niet joods.’
De student vond het belachelijk dat zij altijd werden voorgetrokken. Toen ik hem om verdieping vroeg, volgde een troebel verhaal:
‘Poolse getto’, ‘Palestina’ en ‘1947’. Door de confuse atmosfeer kapte
ik het af en ging verder met de les.
Na de werkgroep dacht ik aan de scène in het bibliotheekje. Ik
deed in wezen precies hetzelfde. In mijn hoofd verschool ik mij achter didactiek en de zorg voor een veilige klas. Én de student was het
monstertje, niet ik.
Ik, de opportunist. ↙

Wie in deze zaal
is Berber
én atheïst?
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Ontdek jouw master aan
de Universiteit Leiden

Masterdag
6 november

Iedereen kan
Parkinson krijgen

unileidenmasters.nl

Steun baanbrekend
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Lunchen met...
Casper Siffels (24) ging na zijn bachelor sociologie aan de slag bij de centrale
studentenadministratie van de HvA. Voer voor sociologen, zo blijkt.

Gelukkig hebben
we de foto’s nog
tekst Joris Janssen foto Daniël Rommens

W

ie de afgelopen maand heeft geluncht in het Kohnstammhuis, hoorde op de achtergrond misschien de
tonen van Beethoven, Chopin of Debussy. Achter
de piano zat dan Casper Siffels. Als vooruitgeschoven post
van de centrale studentenadministratie bemande hij daar een
paar dagen in de week de balie om studenten te helpen met
vragen over bijvoorbeeld hun inschrijving of het collegegeld.
Bemande, in verleden tijd, want na deze lunch en nog een paar
uur zit dit tijdelijke baantje erop voor hem – het is zijn laatste
werkdag.
Met een borrel met collega’s heeft Casper gisteren zijn tijd
als HvA-medewerker al afgesloten. ‘Om vijf uur gaat straks de
balie dicht en dan ga ik gewoon naar huis. Dan is het klaar.
Het is een beetje een raar afscheid vandaag.’ Het werk is hem
goed bevallen, ondanks dat het bij vlagen nogal routinematig is. ‘Het is redelijk suf werk, maar ik had een heel leuk
team van collega’s. En af en toe komen er ook humoristische
dingen voorbij.’
Als je je bezig houdt met de administratieve verplichtingen
van studenten, krijg je ook te maken met de creatieve manieren
waarop ze daar onderuit proberen te komen. ‘De verhalen van
studenten die hun studiekeuzecheck hebben gemist zijn een
ware goudmijn. Iemand had een keer een foto van een thermometer opgestuurd, waarop een temperatuur van 38 graden
stond aangegeven, als bewijs dat diegene ziek was. Ook stuurde
iemand foto’s van een bloedneus op. Ik weet niet of het grappig
bedoeld was, maar hij had erbij gezet “pas op, de volgende
foto’s kunnen als schokkend worden ervaren”. Fantastisch
vond ik dat.’
Als er even de gelegenheid was, kroop Casper achter de
piano. ‘Toen ik vier jaar geleden nog bij mijn ouders woonde,
kregen we een piano van iemand. Toen leek het me leuk om
de Moonlight-sonata van Beethoven te leren spelen. Dat is een
rustig stuk, niet zo moeilijk, en het klinkt al best snel erg mooi.
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Casper Siffels (24), voormalig HvA-medewerker

Daarna ben ik steeds moeilijkere stukken gaan spelen. Het is
leuk om je de puzzeltjes van een moeilijk nieuw stuk meester
te maken. Zeker als je geen formele les hebt gehad. Je bent de
dirigent van je eigen liedje, je kunt het precies spelen zoals jij
dat mooi vindt.’
Het geld dat Casper met zijn werk bij de studentenadministratie heeft verdiend, wil hij gebruiken voor een stage bij
een organisatie die lezingen verzorgt met een sociologische
inslag. ‘Ik heb een bachelor sociologie aan de UvA gedaan.
Het lijkt me leuk om na te denken over hoe je een onderwerp
goed neerzet. Waarom zijn mensen homofoob? Waarom bekeren mensen zich tot de radicale islam? Waarom zijn mensen
racistisch? Dat zijn moeilijke vragen, waarbij je de mensen
waarover het gaat serieus moet nemen en het vraagstuk van
alle kanten moet belichten.’ ↙
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Toehoorders
Hoorcollege Facets of European
Identity door Alex Drace-Francis,
woensdag 7 oktober, 13.00 uur,
P.C. Hoofthuis (UvA)

FOLIA 7

rgeloos lopen de meisjes de
donkere collegezaal binnen
en vragen of er een lamp aan
mag. Nee, want dan schijnt er te veel
licht op de PowerPointpresentatie,
antwoordt de docent, en hij stelt voor
om een van de gordijnen te openen.
De studenten weten dan nog niet
wat ze straks te horen zullen krijgen,
namelijk dat er zo veel crypto-racistische passages voorkomen bij de
grootste schrijvers die het Europese

continent ooit gekend heeft.
‘De Europese Unie is vernoemd
naar een geografische entiteit,’
begint de docent. ‘En de Europese
identiteit is een beetje uit de lucht
komen vallen,’ gaat hij verder.
Door verwijzingen naar geografie
en klimaat hebben de Europeanen zich
een identiteit weten aan te meten.
Aristoteles deed voor hoe dat
moest, lang geleden, in Athene. In
warme landen zijn mensen zachter,
georganiseerder, maar ook laffer,
schreef hij. In koude landen zijn de
mensen sterker en kunnen ze beter
vechten. De filosoof zei dat de Grieken een wereldrijk konden besturen.
Omdat ze tussen twee continenten
in woonden waren ze namelijk net zo
inventief als de Aziaten en even taai
als de Noord-Europeanen.
Een meisje met een tatoeage van
een zeventiende-eeuws zeilschip op
haar onderarm schrijft het woord
‘climate’ op haar A4’tje. Ze zet er drie

dikken strepen onder.
Hier wordt nog met de hand
geschreven.
Montesquieu en Jean Bodin beweerden min of meer hetzelfde, maar
dan over Frankrijk. ‘Ze verwijzen naar
klimaat om de bijzondere eigenschappen van de Europeanen uit te
leggen.’ Het zijn allemaal vormen van
crypto-racisme, aldus de docent.
Een ander meisje, met opgestoken
haren, ligt nu met haar armen uitgestrekt op de collegebank. Ze krabbelt
wat op haar papier.
De docent zoekt oogcontact.
Zelfs Winston Churchill maakte
zich schuldig aan ecologisch determinisme. ‘This noble continent (…)
enjoying a temperate and equable
climate,’ zei hij tijdens zijn beroemde
toespraak in Zürich, ‘is the origin of
most of the culture, arts, philosophy
and science’. ↙

Doris Spanjaard

Eleanor Woolfe

Anne van Pagée

Aanwezigen 14
Van wie vrouwen 10
Notitieblokjes 11
Scrabblewoorden idées reçus, κλίμα,
anthropocentric, francocentric,
juxtaposition

A

21, bachelor Europese studies
‘Hij gebruikt goede slides, als je
meeleest kun je het meeste wel goed
volgen. Interessant dat het deze keer
over die klimaattheorieën ging. Het
wordt natuurlijk allemaal heel zwartwit voorgesteld, maar ik denk dat
een groot deel van die theorieën toch
wel klopt.’
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20, bachelor Europese studies
(Erasmus, University of Sussex)
‘De ideeën over het eurocentrisme
van de schrijvers vond ik erg interessant. Ik had gedacht dat dit vak veel
meer over geschiedenis zou gaan. Nu
wordt er erg veel over geografie gesproken. De docent legt alles duidelijk
uit. Maar het is jammer dat hij alleen
zijn eigen verhaal houdt. Dat maakt
het wat monotoon. Hij zou naar onze
ideeën moeten vragen, zoals dat in
de werkgroep gebeurt.’

tekst en foto’s Willem van Ewijk

21, bachelor Europese studies
‘Omdat het college in het Engels
wordt gegeven ben ik vaak bezig met
het opzoeken van Engelstalige vaktermen. Ik had verwacht dat we in
deze colleges veel meer teksten zouden gaan bestuderen. De afgelopen
weken was het nog erg theoretisch,
maar gelukkig kwamen er deze keer
veel schrijvers voorbij. Het wordt dus
steeds leuker.’
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Promoties

Hora est

Donderdag 15/10

Sophie
Cohen

14.00 uur: Rosa de Groot – Geneeskunde
On Human Dendritic Cell Subsets Harnessing Cytotoxic
T-cell Responses (Agnietenkapel)

Vrijdag 16/10

10.00 uur: Jan van Wingerden – Geneeskunde
Poststernotomy Mediastinitis Revisited (Agnietenkapel)
11.00 uur: Kirsten Adriani – Geneeskunde
Risk Factors for Community-required Bacterial Meningitis
in Adults (Aula)
12.00 uur: Eveline Langereis – Geneeskunde
Improving the Diagnosis and Treatment of MPS I
(Agnietenkapel)
13.00 uur: Iris Haanappel-van der Burg – Rechtsgeleerdheid
Grensoverschrijdende overgang van onderneming vanuit
rechtsvergelijkend en conflictenrechtelijk perspectief (Aula)
14.00 uur: Sophie Cohen – Geneeskunde
Long-Term Outcomes of Children Treated for HIVInfection (Agnietenkapel)

Woensdag 21/10

12.00 uur: Evan Santo – Geneeskunde
Forkheads in Neuroblastoma & Human Longevity
(Agnietenkapel)
14.00 uur: Ivan Mettrop – Ecologie
Water Level Fluctuations in Rich Fens. An Assessment of
Ecological Benefits and Drawbacks (Agnietenkapel)

Donderdag 22/10

12.00 uur: Bérénice Boutin – Rechtsgeleerdheid
The Role of Control in Allocating International
Responsibility in Collaborative Military Operations
(Agnietenkapel)
14.00 uur: Andreas Kremer – Geneeskunde
Molecular Mechanisms of Pruritus in Cholestasis
(Agnietenkapel)

Vrijdag 23/10

10.00 uur: Iris Smit – Wiskunde
Several Topics in Complex Variables (Agnietenkapel)
12.00 uur: Caroline Aalbers – Geneeskunde
Gene Therapy for Arthritis (Agnietenkapel)
14.00 uur: Ae-Ri Noort – Geneeskunde
Non-Canonical NF-kB Signaling in Rheumatoid Arthritis
and Beyond (Agnietenkapel)
16.00 uur: Juanxi Wang – Economie
Modelling and Estimation of Dynamic Instability in
Complex Economic Systems (Agnietenkapel)
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Geneeskunde
Vrijdag 16 oktober, 14.00 uur, Agnietenkapel

Bevinding

‘Ik deed onderzoek naar kinderen met hiv.
Tijdens mijn werk als arts-assistent vertelde mijn supervisor
dat hij het gevoel had dat jonge hiv-patiëntjes vaak problemen hebben op school. Hij vermoedde dat het te maken
had met het virus en hij bleek gelijk te hebben.
Ik onderzocht de hersenfuncties van zo’n veertig hiv-patienten van tussen de acht en de achttien en vergeleek die
met een groep gezonde kinderen. Kinderen met hiv komen
vaak uit migrantengezinnen uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika, met veelal een lage sociaaleconomische status. Dat kan
invloed hebben op je hersenfuncties, dus we kozen bewust
een vergelijkbare controlegroep.
We hebben MRI-scans van de hersenen van kinderen
gemaakt, en hun IQ, geheugen en concentratievermogen
gemeten. Op alle factoren scoorden de kinderen met hiv
lager. De hiv-groep had een gemiddeld IQ van tachtig, de
controlegroep van negentig, het Nederlandse gemiddelde
ligt bij honderd. In een vervolgstudie wordt nu onderzocht
waaraan dat ligt; aan de medicatie of aan het virus zelf.’

‘Hiv heeft nog altijd een groot stigma’
Leuk ‘De kinderen voor de controlegroep vonden we via
een trucje: we gingen naar de Bijlmer en gaven les over
overgewicht bij jongeren. Hiv heeft nog altijd een groot
stigma, maar via de les konden we veel ouders enthousiast maken. We lieten zien dat hiv – net als obesitas – ook
gewoon een chronische ziekte is.’

Moeilijk

‘Een artikel schrijven blijkt lastiger dan ik
dacht, er komt heel wat politiek bij kijken. Er hebben diverse
partijen aan het onderzoek bijgedragen en uiteindelijk
moet iedereen het eens zijn met wat je schrijft, dat is niet
altijd even makkelijk.’ ↙ Steffi Weber
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Actueel Competente rebellen

ALOM
GROEIT HET
VERZET
Het bezette Maagdenhuis was dé plek waar over de toekomst en de rol
van de universiteit werd gesproken. Nu is het zaak om dat voort te zetten.
Verschillende publicaties wijzen de weg. ‘Het einde van het debat is
nog niet in zicht.’
tekst Harmen van der Meulen foto’s Daniël Rommens

A

ls de UvA had kunnen toestaan dat haar sociologie- en
antropologiestudenten in eigen beheer goedkope koffie
en tosti’s konden blijven serveren, had de Maagdenhuisbezetting van 2015 misschien wel nooit plaatsgevonden.
Maar helaas, in ieder geval voor toenmalig bestuursvoorzitter
Louise Gunning, het contract met cateringsbedrijf Eurest liet
geen ruimte voor andere partijen op de interne UvA-voedselmarkt. Dus ook niet voor hapjes en drankjes in de Common
Room, de kantine van het Spinhuis die studenten tot grote
tevredenheid van de gebruikers zelf bestierden, totdat hun
opleidingen in 2014 van hun charmante hofje in de binnenstad
naar het moderne Roeterseilandcomplex verhuisden.

De goede oude tijd
Een kop koffie kostte in de Common Room maar veertig cent,
als je een mok gebruikte in plaats van een wegwerpbekertje
zelfs nog een dubbeltje minder. Voor het milieu was dat. En als
je je portemonnee was vergeten, dan betaalde je toch de volgende keer? En dat deed je dan ook nog, al was het maar omdat je
niet wilde dat dat leuke antropologiemeisje – dat je in goed ver-
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trouwen en met een prachtige glimlach je koffie schonk – dacht
dat je een klaploper was. Wie weet kwam je haar de volgende
donderdag wel tegen op de borrel.
Zo was het in de goede oude tijd, of om precies te zijn in
2002, toen ik sociologie ging studeren en vrijwel niemand nog
een idee had wat er onder ‘rendementsdenken’ verstaan moest
worden. In de Common Room trof ik mijn medestudenten,
zowel voor als achter de bar, en werd in al mijn simpele studentennoden voorzien: goedkope koffie en lekkere broodjes, op
donderdag na vijf uur koud bier voor een euro en de asbakken
op tafel. Nu onvoorstelbaar, maar er mocht toen nog binnen
gerookt worden – in een UvA-gebouw.
Geen wonder dat de sluiting van het Spinhuis, en daarmee
het einde van de Common Room zoals die in het Spinhuis
bestond, verzet opleverde; in september 2014 werd het op dat
moment leegstaande Spinhuis gekraakt door studenten. De reden: zij wilden protesteren tegen het opheffen van de Common
Room als ‘autonome plek’.
Hoewel de studenten in de berichtgeving toen consequent
krakers werden genoemd, weten we nu dat ze met hun actie
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eigenlijk de eerste bezetters waren, de voorbode van de Maagdenhuisbezetting die een halfjaar later zou plaatsvinden. Dat is
in elk geval zoals redacteur Casper Thomas van De Groene Am
sterdammer het schetst in zijn boek over de Maagdenhuisbezetting, Competente rebellen: ‘Het Spinhuis fungeerde als plek waar
de revolutie werd voorbereid.’ Een van de ‘Spinhuiskrakers’
vertelde aan Thomas hoe belangrijk het voor activisten in de
aanloop naar de Maagdenhuisbezetting was om zo’n eigen plek
te hebben: ‘Ongelooflijk belangrijk. (…) Er was een plek
waar mensen naartoe konden
komen als ze gelijkgestemden
wilden ontmoeten.’
Thomas’ boek is niet de
eerste substantiële publicatie die aan de voorlopig laatste Maagdenhuisbezetting gewijd is. Die eer is weggelegd voor online
filosofisch tijdschrift Krisis, dat begin september een speciale
Maagdenhuiseditie uitbracht met bijdragen van wetenschappers
uit binnen- en buitenland. Onder redactie van socioloog Rogier
van Reekum die aan de UvA promoveerde, ook een oud-‘Spin-

37

huisbewoner’ dus. Van Reekum beschrijft in zijn inleiding
van het themanummer wat volgens hem de belangrijkste les is
geweest van de bezetting: ‘There were alternatives after all!’
Diezelfde gedachte – er zijn andere mogelijkheden – spreekt
uit de door Casper Thomas opgetekende woorden van Ewald
Engelen, uitgesproken op het Spui op de dag van de ontruiming van het Maagdenhuis: ‘Hier in het Maagdenhuis is een
groot internationaal debat over universiteiten begonnen. En
het einde daarvan is nog niet
in zicht. Alom groeit het
verzet tegen het laatkapitalistische rendementsdenken.’
Thomas zelf durft het nog
sterker uit te drukken: ‘Een
wereldwijde opstand der intellectuelen is aan het ontstaan.’
Wie het nummer van Krisis leest, kan niet anders dan
Thomas en Engelen gelijk geven. Naast van Van Reekum (tegenwoordig postdoc aan de Erasmus Universiteit Rotterdam),
bevat het nummer bijdragen van medewerkers en studenten
uit vele verschillende disciplines, afkomstig van universiteiten

‘There were alternatives
after all!’
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foto Spinhuis

uit zowel Nederland (Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Twente,
Utrecht) als het buitenland (Florence, Lincoln, Trondheim).
De uitspraak die onderwijsminister Jet Bussemaker onlangs
deed in een interview in Folia – ‘Vergeet niet: de protesten vonden in een groot deel van het land helemaal geen weerklank’
– doet dan ook vermoeden dat zij niet bepaald de vinger aan de
pols heeft van de academie.

Flinke resultaten
In het bezette Maagdenhuis heeft minister Bussemaker zich
niet laten zien, naar haar eigen zeggen niet omdat zíj niet wilde
maar omdat de bezetters het niet eens konden worden: ‘Er was
altijd wel iemand tegen mijn
komst of tegen het onderwerp dat we wilden bespreken.’ Haar woorden lijken
die van toenmalig bestuursvoorzitter Louise Gunning
te echoën, die op 25 februari,
de eerste avond van de bezetting, wel naar het Maagdenhuis kwam, maar met voor iedereen
hoorbare tegenzin. ‘Willen jullie ons niet hier? Gebruik onze
tijd goed,’ peperde ze haar gehoor in toen gespreksleider Jaap
Oosterwijk haar ten overstaan van een vol Maagdenhuis en een
aan de livestream gekluisterde Twitter-gemeenschap maande
te wachten met spreken tot het haar beurt was. In de General Assembly, zoals die in het Maagdenhuis plaatsvond, had
niemand meer spreekrecht dan een ander, legde Oosterwijk
haar uit. Ook een collegevoorzitter niet. Het kostte Gunning
de hele avond zichtbaar moeite haar ergernis te verbergen, al
lachte ze nog wel toen ze, nadat ze herhaaldelijk in de rede was
gevallen, de inmiddels historische woorden sprak: ‘Don’t you
want a dialogue?’

Dat de bezetters juist wel een dialoog wilden, of in elk
geval een gesprek, bleek toen er iemand mét hen in plaats van
tót hen kwam spreken: burgemeester Eberhard van der Laan.
Thomas beschrijft diens optreden als volgt: ‘Hij speelde de
rol van mediator, iemand die alle partijen het gevoel gaf dat ze
begrepen werden.’ Van der Laan deed zijn best naar de aanwezigen te luisteren en in tegenstelling tot Gunning wachtte
hij geduldig tot hij het woord kreeg van de gespreksleider.
Toen hij na een uur debatteren – het was inmiddels half twee
’s nachts – het Maagdenhuis verliet, was er iets gegroeid, en
meer dan alleen de populariteit van de burgemeester. Thomas:
‘Dit platform, spontaan gevormd en feitelijk illegaal, werd
serieus genomen door het
stadsbestuur.’ Dat was het
begin.
Zes weken en vele
vergaderingen, lezingen,
optredens, steunbetuigingen,
opiniestukken, Kamervragen
en televisie-items later kwam
op 11 april 2015 een einde aan de langste Maagdenhuisbezetting uit de geschiedenis. Op dat moment al een bezetting
met gevolgen, schrijft Thomas: ‘Ze hadden flinke resultaten
geboekt. Speciaal aangestelde commissies zouden de financiële
situatie en de interne democratie van de UvA gaan onderzoeken. […] De UvA had toegezegd een studentlid aan het CvB toe
te voegen, en er lag een “tienpuntenplan” waarin de universiteit meer inspraak en transparantie beloofde.’
De Maagdenhuisbezetting eindigde zoals ze was begonnen:
met de ME die op verzoek van het CvB werd ingezet tegen zijn
eigen studenten en medewerkers. Het was kennelijk niet doorgedrongen tot het CvB dat het eerdere ingrijpen van de ME in het
Bungehuis (en de toen door het CvB van studenten geëiste dwang-

‘Een wereldwijde opstand
der intellectuelen is aan
het ontstaan’
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Spinhuis

som van 100.000 euro) de steun voor het protest alleen maar had
aangewakkerd. De rekening voor die inschattingsfout – de Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad zegden hun
vertrouwen in het bestuur op – kwam terecht bij de collegevoorzitter: ‘Louise Gunning, tegen wil en dank het gezicht geworden van
een onverzettelijk universiteitsbestuur, nam ontslag.’

Een nieuw verhaal
De bezetting is afgelopen, maar het debat over rendementsdenken en de toekomst en de rol van de universiteit gaat voort.
Casper Thomas’ Competente rebellen zal niet het laatste boek
zijn dat over deze kwesties is geschreven. De vele gezichts- en
standpunten die in Krisis zijn
verzameld laten zien dat het
hier om veel meer gaat dan
de simpele tegenstelling vóór
versus tegen de bezetters.
Volgens de vicevoorzitter van
de Jonge Akademie, hoogleraar Willem Schinkel van
de Erasmus Universiteit, is er een nieuw, overtuigend verhaal
nodig over de plaats van de universiteit in een democratische
samenleving: ‘We need a way of saying that democracy at large
is helped by the existence of public universities.’ Volgens Schinkel
bestaat het protest tegen academisch kapitalisme te vaak uit
een vorm van academisch conservatisme, vooral gericht op het
beschermen van eigen privileges in plaats van op het publieke
belang. Hij ziet het als pure noodzaak dat de universiteit haar
publieke belang opnieuw gaat legitimeren: ‘If we cannot find
ways to do this, we will end up without convincing arguments for
being publicly funded.’
De introductiealinea’s van dit stuk doen inmiddels misschien wat onbenullig aan, met dat gemijmer over goedkope

koffie, bier en broodjes. Toch zijn dat zaken die mensen, zeker
studenten, kunnen binden. En als de Maagdenhuisbezetting
iets heeft laten zien, dan is het dat binding belangrijk is. De
binding tussen studenten en docenten, tussen bestuur en werkvloer, tussen de universiteit en de samenleving. Echte, emotionele binding kan niet worden afgedwongen door financiële
verplichtingen, externe controle of prestatieafspraken met ministeries, maar moet in vrijheid ontstaan, binnen de academie
als gemeenschap. Daarvoor is het nodig dat mensen met elkaar
kunnen spreken en dat zij dat gesprek, al is het noodgedwongen, willen aangaan. Daarvoor is soms een gebeurtenis als een
bezetting nodig, omdat die wegkijken onmogelijk maakt. Zoals
Casper Thomas in zijn afsluitende hoofdstuk schrijft:
‘Of je de klachten van de
demonstranten nu deelde of
niet, als je wilde meepraten
over universiteiten moest
je een standpunt hebben
over democratisering, over
rendementsdenken, over de legitimiteit van een via de politiek
benoemd CvB.’ Nu het Maagdenhuis ontruimd is, moet het
gesprek op andere plekken gevoerd worden. Gelukkig schijnt
er op het Roeterseiland inmiddels een nieuwe Common Room
te zijn. ↙

‘Echte binding
moet in vrijheid
ontstaan’

Folia-07_1542.indd 39

Competente rebellen, hoe de universiteit in opstand kwam tegen
het marktdenken van Casper Thomas (ISBN 9789462980747)
verschijnt op 21 oktober bij Amsterdam University Press en wordt
die middag om 17.00 uur gepresenteerd in het Maagdenhuis.
Het themanummer over het Maagdenhuis van Krisis is te vinden
op www.krisis.eu.
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ZAGEN AAN
ELSEVIERBOOM
GAAT DOOR
Deze week besloot een groep wetenschappers om, met steun van de
UvA, zelf een openaccess-publicatie op te zetten. Het is een manier om
wetenschappelijke artikelen voor iedereen beschikbaar te maken, als het via
de traditionele paden te langzaam gaat of te duur is.

tekst Willem van Ewijk en Dirk Wolthekker

E

en groep vooraanstaande internationale taalwetenschappers wil dat de toegankelijkheid van wetenschappelijke resultaten minder afhankelijk is van te
dure commerciële uitgevers. Onder de naam LingOA gaan
ze voortaan hun wetenschappelijke artikelen uitgeven bij de
online uitgeverij Ubiquity Press, die een voor wetenschappers
veel gunstiger verdienmodel hanteert dan de grote commerciële uitgevers. De toegankelijkheid van de wetenschap wordt
daarmee vergroot, denken de taalwetenschappers.
Publiceren in open access is een (internationale) trend die
al langere tijd waarneembaar is en ook speerpunt is van het
ministerie van OCW. Staatssecretaris Dekker (VVD) wil dat in
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vijf jaar zestig procent en in tien jaar honderd procent van alle
Nederlandse wetenschappelijke publicaties wordt uitgegeven
via open access. Het idee daarachter is dat wetenschappelijke
publicaties gefinancierd met publiek geld voor iedereen toegankelijk moeten zijn, zonder financiële drempels.
De overgang naar open access verloopt niet zonder slag of
stoot. De Nederlandse universiteiten onderhandelen op dit
moment over het afsluiten van een nieuw contract voor toegang
tot de Elseviertijdschriften (uitgever van, onder veel meer, een
twintigtal wetenschappelijke tijdschriften linguïstiek). Het
oude contract loopt eind dit jaar af.
Bij die onderhandelingen heerst onenigheid (zie ook Folia
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5: ‘Kunnen we wel zonder Elsevier?’). De VSNU, de koepelorganisatie van Nederlandse universiteiten, wil dat Elsevierartikelen voor iedereen gratis te lezen zijn, volgens de principes
van open access. Elsevier zegt niet tegen dat principe te zijn,
maar is terughoudender, omdat een overgang naar open access
het concern veel geld zou kunnen kosten.

Vertraging
Aan de ongeveer tachtig UvA-onderzoekers die naast hun
reguliere werkzaamheden ook redacteur zijn bij een van de
2.200 Elseviertijdschriften is, net als hun collega’s op andere
Nederlandse universiteiten, van de zomer zelfs gevraagd of ze
bereid zijn hun functie neer te leggen, mochten de onderhandelingen vastlopen. Daarmee willen de universiteiten de druk op
Elsevier vergroten.
Een andere manier om de overgang sneller te laten verlopen, is dus door zelf open access publicaties op te zetten. De
UvA-informatici Krzysztof Apt en Ronald de Wolf schreven
het drie jaar geleden al in een artikel voor Folia: er moeten
voldoende alternatieven gecreëerd worden in de vorm van
goede gratis openaccess-tijdschriften, zeiden ze. Ze hadden
er vertrouwen in. ‘De omslag vindt gestaag plaats,’ schreef
het tweetal, verwijzend naar de 7452 openaccess-tijdschriften,
die in de Directory of Open Acces Journals (DOAJ) waren
geïndexeerd. Nu, een paar jaar later, staat de teller op 10.623
tijdschriften.
Met de tijdschriften van LingOA wordt er driftig doorgeteld. Aan de wieg van LingOA staan de redactieraden
van vijf vooraanstaande taalwetenschappelijke tijdschriften.
Wetenschappelijke artikelen worden straks gepubliceerd door
Ubiquity Press in Londen. Daarnaast heeft LingOA een overeenkomst met de Open Library of the Humanities (OLH).
OLH garandeert dat de tijdschriften in LingOA na de eerste vijf jaar blijven bestaan. De eerste tijdschriften LabPhon en
het Journal of Portuguese Linguistics zullen vanaf januari bij
Ubiquity Press verschijnen. De tijdschriften Lingua en Journal
of Greek Linguistics zullen naar verwachting volgen.

Auteursrechten
Het initiatief leidt ertoe dat publicaties in zogenoemd ‘Fair
Open Access’ (FOA) worden gepubliceerd. FOA houdt in dat
auteurs hun auteursrechten behouden, redactieraden eigenaar
zijn van de titel van hun tijdschriften en het publicatieplatform
(de uitgeverij) een beduidend lager bedrag rekent voor zijn
diensten dan nu het geval is bij commerciële uitgevers. Voor
een succesvolle transitie is een financiële garantstelling nodig
en die is er gekomen: zes Nederlandse universiteiten – waaronder de UvA – hebben er in VSNU-verband mee ingestemd
en betalen er aan mee. Ook de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) verleent een subsidie. ↙
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STAGE
Tom van der Vlerk (22)
Studie Sociaal pedagogische
hulpverlening (HvA)
Stage Spirit
Verdiensten 250 euro per maand
Sterren *****
‘Ik wilde heel graag met jongeren
werken in de middelbareschoolleeftijd,
dus ik was ontzettend blij toen ik een
stageplek kreeg bij Spirit, zo’n beetje dé
jeugdhulpverlener in Amsterdam. Sinds
februari ben ik fulltime aan de slag
in een woongroep voor jongeren met
opvoedkundige problemen. Sommigen
zitten er vrijwillig, anderen zijn door
jeugdzorg uit huis geplaatst, omdat ze
bijvoorbeeld werden mishandeld.
Ik help ze de dag door te komen. ’s Ochtends motiveer ik ze om naar school te
gaan en ’s avonds spelen we spelletjes
of kijken we Goede Tijden, Slechte Tijden
met de meisjes.
De eerste maanden waren soms
lastig. Sommige jongeren hadden iets
van: “je bent maar een stagiaire, je hebt
niets over me te vertellen.” Inmiddels
heb ik een vertrouwensband met ze.
Toch is het niet altijd makkelijk. Er zijn
veel conflicten en het is de kunst om je
eigen stemming daar niet door te laten
beïnvloeden. Praten met collega’s helpt
en ik word gelukkig goed begeleid door
een vaste begeleider. Ik weet niet of
ik na mijn opleiding dit werk wil doen,
maar het contact met de jongeren
bevalt me goed. Ik vind het mooi om ze
te ondersteunen in hun ontwikkeling.’ ↙
Steffi Weber
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International

International students and teachers
make up a crucial part of Amsterdam.
Their news and views.

A PICASSO
ABOVE
YOUR BED
Oxford, Cambridge and Oberlin students can cheep up their student
rooms with paintings from their college’s private galleries. In the
Netherlands, this practice is virtually unheard of. Curator Sabrina Kamstra
of UvA’s Academic Medical Centre (AMC) quite likes the thought of a
lending programme for students. ‘If we had enough manpower for it!’
text Bob van Toor

I

n taking a date up to a dorm room
or student lodgings, most of us
would be pretty content to see we’ve
remembered to put away the laundry.
Imagine if said date, instead of complimenting you on your tidy floor, would
gasp, staring at the wall and the original
Chagall, Kandinsky or Picasso hanging
there. The boasting rights and street
cred thus earned would be so immense
as to seem unattainable. For some students, however, a casual masterpiece displayed over the bed is a reality, and one
that’s available for as little as five dollar a

Folia-07_1542.indd 42

year (and sometimes even for free).
In addition to the privilege of living
and studying in its venerable halls,
undergraduates at Oxford’s New College
have the right to borrow a painting from
the college’s private gallery to hang in
their rooms within the college’s residences. The fourteenth-century college
owns world-famous works, though students probably can’t lay claim to its Hans
Holbein or Jacob van Ruisdael. Pembroke College even has a student-owned
gallery since an undergraduate named
Anthony Emery collected one pound

from every student in 1947 to buy the
first works.
Several other universities have
comparable traditions. This month,
Harvard’s Fogg Art Museum revived
its student rental programme, allowing
students on campus to rent works by
Kentridge, Warhol, Matisse and other
famous names for just fifty dollar a year.
The programme was made possible by
an anonymous donor in the seventies
who bestowed a grant on the condition
that students should have access to all art
purchased with it.
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Some art lovers would undoubtedly
raise eyebrows at the thought of frat
parties going on right under the nose of
Picasso’s Goat Skull on Table. Students
sign a contract that holds them responsible for any damage to the (often) rare
works; but as a registrar at the museum
told The Washington Post, they ‘find that
the students are very careful’. At Ohio’s
Oberlin College, students get an even
better deal, renting original prints for
only five dollar a year. A student at the
college reassured the press that students
tend to remove the finer art pieces before
a frat party, and that, naturally, they
‘wouldn’t play a game of beer pong next
to their art rental’.

Discover talent in time
This begs the question: are there any
academic collections of this ilk in the
Netherlands, and, more crucially, would
such a collection have a Renoir to spare
for the discerning Amsterdam undergrad? After all, the country is home to
many of the banks, hospitals and universities that make for ideal art collectors.
Not only do they have many a bare
hallway in which to display art, and, of
course, the foot traffic that could admire
it; there’s also often money available
to spend on aesthetically interesting
objects. Perhaps most importantly, however, is the factor of time. An institute
like Yale, that started investing in art
in the course of the nineteenth century,
saw pieces it bought at reasonable prices
from promising artists become highly
prized masterpieces worth millions.
‘The challenge is to discover talent in
time, and to buy from artists before their
work becomes unaffordable,’ says Sabrina Kamstra. She curates the extensive
art collection that graces the spacious
halls of the UvA’s academic hospital. The
Academic Medical Centre (AMC) started
its art collection early in the eighties
when construction of the hospital in
Amsterdam’s southeast was finished. Art
is part and parcel of public construction
in the Netherlands by law: in 1951, the
Dutch government decreed that one
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percent of all building costs were to
be assigned to artistic and decorative
purposes. The AMC commissioned
artwork by Dutch contemporary artists
such as Carel Visser and Auke de Vries,
but it hasn’t stopped there. Over the
past decades, the academic hospital has
commissioned and bought thousands of
works. Where it focused on the Cobra
and other post-war artistic movements at
the outset, it now follows
a broad range of developments in contemporary
graphic art.
Although Dutch
universities have
rarely matched the
extreme wealth and
highbrow swagger of
private institutions like
Yale and Harvard, and therefore lack
centuries-old collections, quite a few
have begun acquiring art in the past
fifty years. The UvA has focused mostly
on the Allard Pierson collection of
antiquities and its vast Special Collections of rare books, prints and maps.
The Erasmus University in Rotterdam
and Delft’s Technical University boast
modest but high-quality assortments
of modern graphic and print art. The
Amsterdam VU and Utrecht academic
hospitals have been amassing admirable

modern collections as well. With few
campus-based institutions that house
their own students in the Netherlands,
however, the practice of lending out art
to students is virtually unheard of.

Something colourful
Curator Sabrina Kamstra quite likes
the thought of a lending programme for
students. ‘If we had enough manpower

though of course, modern art doesn’t fit
everyone’s tastes. Some like a piece of
art to be recognisable, like a flower or a
landscape; others, notably the exact scientists, prefer the abstract. Many people
also come to me asking for something
colourful, something cheerful,’ Kamstra
says. The UvA-trained art historian does
not mind that in the least; ‘I might have
been educated to describe art in more
precise terms, but then I’m not a doctor:
I, in turn, could not tell them how to
cure a patient.’
Of the roughly 6000 works in the
AMC’s art collection, about five percent
is on loan to employees, ‘as long as the
works stay on the AMC premises. If
people would start taking them home,
we would lose our overview of the collection,’ Kamstra says.
It will not surprise anyone that the
highlights of the collection are not on
loan – many of the hospital’s grand
sculptures wouldn’t fit in an office
anyway. But there are definitely some
charming pieces available says Kamstra.
‘If we have enough work by one artist,
we are not at all stingy about making
some of it available on loan.’
So what kind of value
could a scholar potentially
have hanging on his office
wall? The curator demurs. ‘It’s
hardly relevant, but the worth
varies greatly with factors
such as the demand for an
artist’s work.’ The collection’s
best pieces, in any case, are
on show for as many people as
possible in the hospital’s public spaces
– well secured, of course. ‘That way, the
fourteen to sixteen thousand daily visitors of our hospital all can enjoy them,’
Kamstra says. ‘It would be a shame to
have them hidden in an office.’ ↙

‘They wouldn’t play
a game of beer pong next
to their Picasso’
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for it! It would come down to a kind of
art rental service, which, in this country,
exists on commercial basis through the
Kunstuitleen,’ she explains. ‘However,
people at the AMC – research assistants
and PhDs with offices in the building for
instance – are always welcome to hang a
piece from the collection in their offices.’
Borrowing works from the AMC’s
extensive collection is popular, too:
‘People often change jobs or transfer
to the academic hospital, and everyone
loves to spruce up their new office –

Opinions, questions, suggestions, or
want to share your ‘Keys to the city’?
Email bob@folia.nl.
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Keys to
the city
ETHAN VAN OFFELEN

(20, Geography)
From: Minnesota, VS

Great outdoors

Late nights

Feels like home
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‘The other week I took a bike trip to Broek in Waterland with a few
friends. I can highly recommend it. A long bike ride is a great way
to experience the countryside and much less stressful than biking
in the city.’
‘To be honest, it doesn’t matter too much where I end up at night.
I’m just happy the drinking age here is 18 and not 21. It doesn’t hurt
that there are so many tall blondes everywhere either.’
‘The dogs and cats of Amsterdam.
I grew up in the countryside of
Minnesota in a family with many
pets. So whenever I see a cat or
dog in the city, it fills me with
happiness and a feeling of security.’

‘It doesn’t hurt that
there are so many tall
blondes everywhere’

Hidden treasure

‘There are a few songs and artists in the Netherlands that I’ve come
to really enjoy. When I return to Minnesota, I’m probably going to be
playing Drank & Drugs by Lil Kleine & Ronnie Flex at every party I DJ
at for quite a while. I also really like Parijs by Kenny B and Watskeburt
by De Jeugd Van Tegenwoordig.’

Guilty pleasure

‘I don’t know how the Dutch did it, but I think stroopwafels might
possibly be better than Oreos. I’ve had to stop buying them from Albert
Heijn because I would buy a 12 pack and then eat them all before bed.’

Those crazy Dutchies

‘The strangest thing here has to be those outdoor urinals. I’ll be walking
down the street and then POW! The smell of urine fills my nose and I
have to quickly walk past one of these green cylinders people pee in.’

Missing from Minnesota

‘Drinking fountains, maple syrup on thick pancakes, Honeycrisp
apples, Thanksgiving, 24-hour convenience stores, late night
television shows and free bathrooms. A few things I don’t miss:
Donald Trump, expensive yogurt, Republicans and long distances just
to see something new and exciting.’ ↙
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Op de tong

ERVARING
De Vergulden Eenhoorn, van oudsher
een stadsboerderij,
deed ook dienst als
apotheek, kinderopvang, buurthuis en
kraakpand. Na de horeca-openstelling
schreef de gemeente een wedstrijd uit. De
mannen achter De Vergulden Eenhoorn
hebben gewonnen: het zijn dezelfde jongens die onder andere verantwoordelijk
zijn voor succesvolle zaken als Hannekes
Boom, de Bloemenbar en Disco Dolly.

BOERENKARAKTER
Het restaurantgedeelte is gehuisvest in de
voormalige koeienstal.
Het boerenkarakter
komt terug in het gehele interieur, te
beginnen bij de massieve houten balken.
Verder veel kaarslichtjes en gloeilampen,
bloemen in bierflesjes, en kraanwater in
lege melkflessen.

BED & BREAKFAST
De mannen achter
De Vergulden Eenhoorn hebben aan het
restaurant nog niet
genoeg: volgende zomer willen ze een Bed
& Breakfast openen, met vier kamertjes
in het monumentale voorhuis van de
boerderij. Een mooie plek voor vakantiegangers, zeker in de zomer, dan doen de
binnenplaats bij de hooischuur en de tuin
dienst als picknickplaats.

Folia ontvangt graag je restaurantrecensie
en vergoedt bij plaatsing tot € 50,-.
Maximaal 270 woorden, kaders zijn welkom, maar
niet verplicht. Mail je recensie (met prijzen) naar
redactie@folia.nl en de originele bon naar Folia,
Stephanie Gude, Prins Hendrikkade 189b, 1011 TD
Amsterdam.

De Vergulden Eenhoorn
Ringdijk 58

Verscholen achter de Ringdijk in Amsterdam-Oost vind je restaurant
De Vergulden Eenhoorn, in een stadsboerderij uit 1702. In wat ooit een
koeienstal was, kun je sinds april uitgebreid tafelen.
Vooraf hebben we gekozen voor de gegrilde langoustines en tartaar van makreel met ingelegde komkommer en citroenmayonaise voor € 10,50. Het ziet er
indrukwekkend uit en smaakt ook zo. De aardse smaak van de kreeft roept associaties op van een mix van aardappelen, kastanjes en vis – zowel qua smaak
als qua structuur. De tartaar is een fijne tegenhanger, fris zuur, maar ook zacht.
Het hoofdgerecht laat wat lang op zich wachten, maar de smaak laat ons
dat meteen weer vergeten. Een hele zeebaars van de grill met dragon-venkelsalade, ovenaardappels en Franse dressing – antiboise - voor € 17,50 per persoon.
De vis is zacht en mals, de geur komt ons tegemoet als we hem openklappen.
Met verse takken tijm en laurierbladeren, alles glinsterend op ons bord. Flinterdunne venkel is een lekkere toevoeging, hij is knapperig en daarmee komt de
herfst binnen. De hoeveelheid is perfect voor twee personen.
Na zoveel heerlijks valt het toetje tegen. Gepocheerde peer met hangop
voor € 7,50. De peer biedt een lichte workout, het vergt armspierkracht om
hem door te snijden en hij smaakt wat flauw. Het mag de pret niet drukken:
De Vergulden Eenhoorn is absoluut een aanrader. Zowel voor een romantische
date – zoenen na afloop is door de idyllische sfeer vrijwel gegarandeerd – als
voor een familiebijeenkomst.
Vergeet niet vooraf te reserveren, want we horen dat het er doordeweeks
altijd vol zit – zondag en maandag zijn rustiger. ↙
tekst en foto Iris van der Ende
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Ondernemer

‘O

p de eerste dag van
onze opleiding kwamen mijn zakenpartner Pim en ik allebei te laat.
De docent zei: ga dan maar
naast elkaar zitten. Het klikte
meteen. Pim had een eigen
mediabureau, ik deed freelance fotografie- en filmopdrachten. Al snel besloten we
samen een softwarebedrijf op
te zetten: Lifely.
We hadden al redelijk wat
klanten toen we in 2012 aan de
minor ondernemerschap begonnen. Dat jaar namen we ons eerste
personeel aan en lukte het ons verder
te professionaliseren. We wilden
graag binnen onze eigen onderneming afstuderen, want met een
fulltime stage bij een ander bedrijf
zouden we Lifely niet kunnen blijven
runnen. Daarom dienden we op
tijd een aanvraag in bij de HvA. We
moesten schriftelijk onze motivatie
toelichten en voerden gesprekken
met de opleidingscommissie, onze
coaches en de examencommissie.
Telkens leek iedereen positief.
Het duurde een jaar voordat we
antwoord kregen: onze aanvraag
werd afgewezen. De reden? We
zouden niet bekwaam genoeg zijn
om binnen ons eigen bedrijf stage
te lopen. Daar snapten we niks van.
We konden onszelf salaris uitbetalen,
hadden vier man personeel en een
groeiend klantenbestand en waren
net verhuisd naar een groter kantoor.
Op papier waren we modelleerlingen. Ik stond gemiddeld cum laude
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‘Op papier
waren we
model
leerlingen’
Naam Nick de Bruijn
Leeftijd 25
Studie Communication &
Multimedia Design (HvA)
Gestopt in 2013
Werkt als eigenaar van
Lifely, een bedrijf dat
software bedenkt en
ontwikkelt voor bedrijven
Salaris 3800 euro bruto
per maand

en Pim bijna cum laude. Onze
coaches en docenten waren
enthousiast, maar op bestuurlijk niveau vertrouwden ze ons
blijkbaar niet. Het leek bijna
een persoonlijke vendetta.
Dan maar niet, dachten
we. We schreven ons per direct
uit en gingen fulltime aan de
slag met Lifely. Het idee is dat
elke organisatie, van een aardappelplukker tot een oliemaatschappij, in
de toekomst software nodig heeft.
Maar met alleen Office en Google
Docs kom je er niet. Je hebt ICT op
maat nodig, en die leveren wij. We
zijn zeg maar de nerds achter het
systeem van een bedrijf. We hebben
veertien man personeel en onze omzet verdubbelt elk jaar. Grote klanten
zijn Centraal Beheer Achmea en de
Rijksuniversiteit Groningen.
Misschien ga ik ooit nog wel
terug naar school om een diploma
te halen. Maar dat doe ik dan voor
mijn eigen verdieping, niet omdat
ik anders niet aan een baan zou
komen. Ik vind het jammer dat de
HvA zo moeilijk doet over afstuderen
in je eigen onderneming. Ze zouden
dat juist moeten stimuleren. Zeker bij
CMD, waar veel studenten ondernemer willen worden. Met de docenten
en begeleiders van de minor hebben
we overigens nog steeds warm
contact. We werken vaak samen en
gaan binnenkort ook gastcolleges
geven op de HvA.’ ↙
tekst Nina Schuyffel
foto Mats van Soolingen
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MONUMENT VOOR
BOOTVLUCHTELINGEN
KUNSTINSTALLATIE VAN NOSRAT MANSOURI
7 T/M 23 OKTOBER 2015 | FLOOR, HVA KOHNSTAMMHUIS

Meer dan ooit domineren vluchtelingen het nieuws. Noodgedwongen in een gammel bootje weg van oorlog
en onderdrukking. Sommigen zitten straks veilig in één van onze collegezalen en bouwen, net als jij, aan hun
toekomst. De Iraans-Nederlandse kunstenaar Nosrat Mansouri heeft op uitnodiging van de Stichting voor
Vluchteling-Studenten UAF een kunstwerk geplaatst bij FLOOR in het Kohnstammhuis.
Neem even de tijd en help de kunstenaar een monument te bouwen voor bootvluchtelingen. Vouw een papieren
bootje en beeld je in welke tocht vluchtelingen afleggen op weg naar een veilig bestaan. Plaats je bootje in het
monument en red vluchtelingen van de vergetelheid.
Op dinsdag 13 oktober en woensdag 21 oktober 13.00-16.00 uur is Nosrat Mansouri zelf aanwezig bij het
‘Monument voor bootvluchtelingen’ voor tekst en uitleg over het project. Dit monument is een initiatief van
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF in samenwerking met FLOOR HvA en Stichting de Werkelijkheid.

MAAK EEN BOOTJE VAN PAPIER
EN HANG HET AAN DE STELLING

1 Vouw het vel
papier dubbel

2 Vouw de beide
hoeken naar het
midden

3 Vouw beide onderste gedeeltes ieder
apart naar boven

4 Vouw nu de
hoekjes om

5 Open hem en
vouw de 2 punten
naar elkaar toe

6 Vouw beide onderste
hoeken ieder apart
naar boven

7 Open hem en
vouw de 2 punten
naar elkaar toe

8 Trek nu de
bovenste hoeken
uit elkaar

MEET & SHARE | DEBAT | CULTUUR
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