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Seks en het AUC

De schaamte voorbij 6

Voordat ik het interview met Roos van
Ees op pagina 6 tot en met 9 had gelezen, had ik eerlijk gezegd nog nooit
van sletvrees gehoord. De term en ook
de bijbehorende cover van fotograaf
Fred van Diem wekken de nieuwsgierigheid op. Van Ees omschrijft het
begrip als volgt: ‘Dat je bang bent om
slet genoemd te worden, en dat dat je
handelen als vrouw beïnvloedt.’ Roos
van Ees is student wijsbegeerte aan
de UvA, bezit een imposant cv en is
researcher en producer van Sletvrees,
de nieuwe documentaire (en het boek)
van Sunny Bergman. Vijftig jaar na de
seksuele revolutie vraagt Van Ees zich
af of vrouwen nu seksueel vrij zijn.
Revolutie is niet de juiste term voor de
situatie bij het Amsterdam University College, maar het rommelt er
wel. Studenten van het AUC moeten
verplicht wonen op het Science Park
en het afgelopen jaar werden er –
volgens sommigen – te veel feestjes
gegeven. Daardoor heeft het AUC de
teugels aangetrokken, hetgeen in het
verkeerde keelgat van de studenten is
geschoten. Lees het stuk op pagina 12
tot en met 14 en trek zelf uw conclusie.

Roos van Ees werkte met Sunny Bergman aan de
film Sletvrees. ‘Angst voor het oordeel van anderen
belemmert je plezier in seks.’

Excellente stilte 12

Op de dorms van het AUC moet rust en
reinheid heersen, en er zijn er oud-studenten die dat
controleren. Velen vinden het beleid te streng.

Armoe troef 18

Lector armoede & participatie Roeland van Geuns
spreekt op 12 november zijn lectorale rede uit, over
financieel gedrag van arme mensen.

Docent & student 22

Ze staan al voor de klas, maar blokken ernaast
om hun masterdiploma te halen. Docent-studenten
over leven in twee kampen.
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de week
Lullig

K

lachten over de gang van zaken
in het hoger onderwijs – je zou er
bijna een Facebookpagina voor
oprichten. Een beginnetje is gemaakt met de pagina ‘UB UvA: gezocht’ waarin
bezoekers van de bieb anoniem hun frustraties
over hun luidruchtige, hard ademende, krakende chips etende medestudenten kunnen spuien.
En dan krijg je posts als deze: ‘Die chick op
de tweede verdieping met dat verschrikkelijke
hipsterhoedje en die tijgervans. Doe je boeken
open. Je telefoon uit. Trillen doe je thuis.’ Een
beetje lullig. Maar ook wel fijn.

Lullig, dat was ook het woord dat de HvA
gebruikte voor de student die geen student
bleek te zijn. Het zou je maar gebeuren: ben
je net aan een studie begonnen, krijg je bij je
eerste tentamen te horen dat je helemaal niet
staat ingeschreven bij de opleiding. Of je over
een jaartje wilt terugkomen? Het overkwam een
student International Business & Management
Studies aan de HvA. Hij dacht mee te draaien in
de lotingsprocedure en begon bij de studie voor
de uitslag er was. Hij had alleen niet alle juiste
gegevens opgestuurd. Zelfs zijn boos twitterende moeder (‘#boos op #HvA!!!’) kon het tij niet
keren. ‘Het is lullig, maar wij kunnen er niets
aan doen,’ aldus de studieadviseur.
Aan de UvA is het, lullig genoeg, dan weer
erg makkelijk om een tentamen te maken.
AT5 stuurde een verslaggever met verborgen
camera de tentamenzaal in, die met een valse
naam, een verzonnen studentnummer en
verzonnen handtekening zo kon aanschuiven
bij een tentamen argumentatieanalyse van de
studie Nederlands. En dat maakt het volgens
de nieuwszender ‘kinderlijk eenvoudig’ om te
frauderen – je kan immers zo het tentamen
laten maken door iemand die nét wat slimmer
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Elke idioot kan een tentamen maken. Dat was
de conclusie van AT5 dat undercover – zonder
studentenkaart – een UvA-tentamen aflegde.
Frauderen wordt zo wel erg makkelijk, stelt de
stadszender. De universiteit is op de vingers getikt
door de onderwijsinspectie.

is dan jij. De UvA is inmiddels op de vingers
getikt door de onderwijsinspectie en moet nu
gaan bedenken hoe ze dit soort situaties in het
vervolg kunnen voorkomen.
En de universiteit kreeg al zo veel op haar bordje
afgelopen week. De Centrale Studentenraad en
de Centrale Ondernemingsraad stuurden een
klachtenbrief naar het CvB omdat ze de procedure rondom de benoeming van superdecaan
Karen Maex – die straks drie bètafaculteiten van
de UvA en de VU samen moet gaan bestieren –
niet echt chic vinden. Zelfs een blinde kan zien
dat deze benoeming eigenlijk een benoeming is

voor de nog op te richten Amsterdam Faculty of
Science – de fusie van die bètafaculteiten. Daar
had de medezeggenschap, de naam zegt het al,
graag inspraak bij gehad. En dat is, inderdaad,
best lullig. yyy Gijs van der Sanden

25 oktober 2013

tweet van
de week
Menno Woudt
@mennowoudt
De docent zat tijdens het tentamen M&M’s
te eten en de Donald Duck te lezen. Ik wil
ook leraar worden. #uva
https://twitter.com/mennowoudt/status

het moment

Chef-kok Ron Blaauw is gasthoofdredacteur van het eindejaarsnummer van Folia Magazine, te verschijnen op 16 december. Blaauw leverde eerder dit jaar twee
Michelinsterren in om een ‘nouveau ruig’ restaurant te beginnen met goed eten zonder poeha: Ron Gastrobar in Amsterdam. Blaauw bezocht op 4 november de redactie
om te brainstormen over de editie waarvan hij het boegbeeld is en die, hoe kan het ook anders, koken en eten als onderwerp heeft. yyy foto Mats van Soolingen

navraag Robbert Dijkgraaf
Op 26 november wordt in de Amsterdamse Stadsschouwburg de winnaar van de Robbert Dijkgraaf Essayprijs 2013 bekendgemaakt.
Vanuit Princeton legt de naamgever uit waarom hij schrijven zo leuk vindt.

Welke status heeft schrijven in het
Nederlandse onderwijs?
‘Op de middelbare school heb ik met moeite
een paar boekverslagen gemaakt en tijdens mijn
studie natuurkunde was mijn afstudeerscriptie
ongeveer het eerste dat ik schreef. Hier in Amerika is de situatie totaal anders. Mijn dochter
van twaalf moest op haar eerste schooldag al
een essay schrijven over Mesopotamië. Ga daar
maar eens aanstaan in Nederland.’
Wat maakt een goed essay?
‘Het gaat vooral om originaliteit. Het stuk moet

iets toevoegen dat er eerder nog niet was. Als
lezer moet je als het ware een klein geschenkje
ontvangen; een soort intellectuele beloning. Het
is niet onopgemerkt gebleven. Daarnaast blijft
een goed essay altijd dicht bij de bron. Je moet
de hand van de schrijver herkennen.’

Waarom schrijft u zelf graag essays?
‘Tijdens het schrijven bevind ik me op een bepaald pad en na een onverwacht kruispunt eindig
ik opeens ergens anders. Ik heb wat losse ideeën
en al schrijvend vorm ik gedachtes die ik eerder
niet had. In dit genre gaat het vaak over abstracte

feiten en concepten, maar het interessante vind ik
de persoonlijke noot van de schrijver.’

U reikt de prijs uit tijdens het Gala van
de Wetenschap.
‘Ik kijk daar naar uit. Het is een feestje dat we met
elkaar vieren rondom de wetenschap. Je gaat er
naar toe en aan het eind van de avond heb je extra
ideeën gevormd en inspiratie opgedaan. De batterij is weer opgeladen.’ yyy Jim Jansen
Inzendingen tussen 800 en 900 woorden kunnen
voor 12 november naar redactie@folia.nl
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Vrije vrouw
op oorlogspad
Als rechterhand van filmmaker Sunny Bergman en producer van de film Sletvrees is student
Roos van Ees niet te beroerd om zelf ook een boekje open te doen over haar seksleven. Alles
voor de goede zaak. ‘De angst om slet genoemd te worden beïnvloedt je handelen als vrouw.’
tekst Harmen van der Meulen / foto’s Fred van Diem

J

e moet het maar durven: voor een volle
bioscoopzaal achter een microfoon gaan
staan en vertellen dat je met 33 mensen
naar bed bent geweest. En dat niet alleen,
wijsbegeertestudent Roos van Ees zette dit
getal ook op Twitter, om het goede voorbeeld te
geven. Als researcher en producer van Sletvrees, de nieuwe film (en het boek) van Sunny
Bergman (onder andere bekend van Beperkt
houdbaar), spoort ze mensen aan om op Twitter te vertellen met hoeveel mensen ze het bed
hebben gedeeld, om zo ‘de schaamte voorbij te
gaan’. En als je dat van anderen vraagt, dan moet
je ook zelf met de billen bloot durven, is het idee
van Van Ees. Dus zit ze zelf ook in de film, in
een fragment opgenomen in het tentje waarin
ook de mensen die zij zelf op straat rekruteerde
werden geïnterviewd. Hierin vertelt ze dat ze
als ze masturbeert weleens opgewonden raakt
van de gedachte aan haar lichaam in andermans
ogen; hoe ze opgewonden kan raken van het
idee begeerd te worden. Het is nu eenmaal een
intiem, persoonlijk onderwerp, seksualiteit, en
dan moet je je als filmmaker ook zelf kwetsbaar
durven opstellen, daar zijn Bergman en Van Ees
het over eens.

Dat is ook wat Van Ees deed in haar film De BV
IK uit 2011, die ze maakte met VPRO-regisseur
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Hansje Quartel. Eerst was het niet het plan dat
ze zelf in de film zou voorkomen, vertelt Van
Ees aan de keukentafel van haar zojuist betrokken appartement op het Realeneiland. ‘Ik ben
wel gaan zoeken, maar toen dacht ik: ik ben nu
op zoek naar iemand die met dezelfde dingen
kampt als ik en die ga ik er dan straks van
overtuigen dat het goed is om je zo kwetsbaar
op te stellen, terwijl ik het zelf niet durf.’ Dus
deed ze het wel zelf, en zien we haar onder meer

‘Het idee heerst dat
vrouwelijke lust niet
belangrijk is’
in gesprek met een quarterlifecoach, aan wie ze
vertelt: ‘Ik ben heel bang om anderen en mezelf
teleur te stellen.’ Later in het gesprek met de
coach blijkt waarom, als Van Ees geëmotioneerd
zegt: ‘Ik denk gewoon dat ik dan niet goed
genoeg ben voor andere mensen.’
Toch was ze er ten tijde van De BV IK al een
stuk beter aan toe dan rond haar dertiende.
Toen had ze zo veel last van faalangst dat ze niet
meer naar school durfde. ‘Het begon allemaal
met heel grote onzekerheid, die erin resulteerde
dat ik obsessief ging leren. Maar dan durfde

ik toch vaak de volgende dag niet naar school.
Of tijdens mijn proefwerk, als ik dan wel ging,
raakte ik in paniek, of viel ik flauw, of moest ik
overgeven.’ Nu kan ze erom lachen, maar in die
tijd zag ze zich genoodzaakt voltijd in therapie
te gaan. ‘Het stapelde zich op, totdat ik ook heel
depressief werd.’
Vijf dagen in de week volgt Van Ees groepstherapie, en op de aan de therapie verbonden
school doet ze haar tweede jaar opnieuw. Ze
blijkt een gedreven cliënt. ‘Ik dacht: ik ben hier
om aan mezelf te werken, ik wil hier sterker
uitkomen.’ Ondertussen is ze al volop bezig met
haar rehabilitatie. ‘Er was geen Grieks en Latijn
op die school, dus thuis had ik een privédocent
om dat bij te houden.’ Maar haar beoogde terugkeer naar het Gymnasium Haganum in Den
Haag gaat niet door, haar therapeuten vinden
het geen goed idee. Na een blik in de scholengids van Elsevier kiest ze voor christelijk college
De Populier. Het blijkt geen gelukstreffer, er is
veel groepsvorming en Van Ees wordt gepest
omdat haar moeder lesbisch is. Het liefst wil ze
gelijk overstappen naar het Haags Montessori
Lyceum, maar dat zit vol, en ze moet het jaar
op De Populier afmaken. ‘Ik vond niet veel aansluiting. Ook wel denk ik omdat ik uit therapie
kwam en ik dus heel erg met allerlei dingen van
mezelf geconfronteerd was en over dingen had

nagedacht, waar de mensen die daar op school
zaten nog niet mee bezig waren geweest.’
Omdat ze het niet naar haar zin heeft op school,
besluit Van Ees dan maar veel dingen naast
school te gaan doen, zoals de Nationale Jeugdraad en vrijwilligen op filmfestivals. ‘Dat beviel
heel goed, omdat ik merkte dat mijn zelfwaar-

dering daardoor minder verweven raakte met
mijn schoolprestaties.’ Dus houdt ze dat vol, ook
nadat ze alsnog overstapt naar het Montessori.
Ze loopt onder andere stage bij het ministerie
van OWC, en zet haar eerste stapjes in tv-land:
‘Ik had een public speaking-wedstrijd van de
BBC gewonnen en ik werd geïnterviewd door de

tv-zender Het Gesprek. Dat klikte heel goed en
toen ben ik daar stage gaan lopen. Dat was voor
het eerst dat ik dacht: hé, misschien past media
wel bij me.’
Intussen is Van Ees zeventien en schrijft ze een
brief aan schrijver en presentator Adriaan van
Dis. ‘Een handgeschreven brief, ik heb geen idee
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meer wat er in stond.’ Van Dis is enthousiast en
regelt een afspraak voor haar met de hoofdredactie van de VPRO, en na een tijdje ‘dingetjes
hier en daar’ gedaan te hebben, wordt ze redacteur bij een programma van Felix Rottenberg,
en mag ze De BV IK maken. Sunny Bergman
ziet die film en is onder de indruk. Op de
nieuwjaarsborrel van de VPRO raken ze aan de
praat, en Van Ees kan aan de slag als researcher
voor Sletvrees.
Sletvrees, de term spreekt tot de verbeelding,
maar wat is het eigenlijk? ‘Dat je bang bent om
slet genoemd te worden, en dat dat je handelen
als vrouw beïnvloedt. We zijn begonnen met de
vraag, vijftig jaar na de seksuele revolutie, zijn
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vrouwen nu seksueel vrij? En sletvrees is iets dat
je vrijheid beperkt. Dat zit ook in heel kleine
dingetjes. Dat je als meisje niet zo snel een
condoom uit je tas durft te halen, want dan ben
je er van uitgegaan dat je misschien naar bed
zou gaan met die persoon, dus dan ben je toch
een beetje een slet. Of dat je niet goed durft aan
te geven in bed dat je weet wat je wilt. Bang zijn
voor het oordeel van anderen bemoeilijkt het
plezier hebben tijdens seks.’
Maar dat niet alleen, ook de angst voor de seksueel vrije vrouw is sletvrees, wat voortkomt uit
het idee dat vrouwelijke lust niet normaal is. Of
het idee dat vrouwelijke opwinding niet belangrijk is. ‘Ik denk dat er best weinig aandacht is
voor hoe meisjes erachter kunnen komen wat ze

lekker vinden. In bijna alle voorlichtingsblaadjes
staat bijvoorbeeld: als je niet helemaal nat bent,
dan gebruik je glijmiddel. Terwijl als je niet nat
genoeg bent, ben je eigenlijk niet opgewonden
genoeg. Wat die blaadjes dus eigenlijk zeggen
tegen meisjes, is dat het belangrijk is dat je wel
gepenetreerd kunt worden, in plaats van dat er
genoeg aandacht wordt besteed aan het feit dat
jij opgewonden raakt.’
Voor Van Ees zelf fungeerde porno vroeger
als voorlichtingsmateriaal. ‘Ik keek porno om
beter te weten wat te doen, maar ging daardoor
seks als een prestatie zien, omdat ik een beeld
voorgespiegeld kreeg van hoe het zou moeten.
Mijn eerste keer wilde ik dan ook absoluut niet

bed geweest? Dan zeg ik bijna altijd: “Nee, dat is
gewoon een goede vriend.” Terwijl dat niet altijd
zo is. Nou ja, het is wel een vriend, maar met wie
ik misschien heus weleens naar bed ben geweest.’
In het boek Sletvrees beschrijft Bergman hoe
Van Ees haar vertelt dat ze verkracht is door
haar beste vriend. Een aangrijpend verhaal, en
in meerdere opzichten illustratief voor waar
sletvrees toe kan leiden. ‘Hij trok steeds mijn
pyjamabroek naar beneden en dan trok ik hem
weer omhoog. Hij bleef voortdurend in mijn oor

‘Sletvrees beperkt je
vrijheid als vrouw’

dat het met iemand was om wie ik heel veel gaf.
Omdat ik dacht: ik wil niet afgaan voor iemand
die ik heel leuk vind.’ Dus sprak ze op haar
zestiende af met een Mexicaanse jongen die ze
op Rock Werchter had ontmoet, de dag voordat
hij voorgoed terug zou keren naar Mexico. ‘Ik
zou hem nooit meer zien. Dus hoefde ik niet
heel goed te zijn en kon ik het gewoon laten
gebeuren. En zo was het ook een beetje: er werd
met me gevreeën.’
Zelf heeft Van Ees sinds haar eerste keer zeker
last gehad van sletvrees, in verscheidene opzichten. ‘Ik doe het wel, casual seks hebben, maar
ik wil nooit dat andere mensen het weten. Ja,
Sunny weet alles van mijn seksleven. Maar als
mensen mij vragen, ben je met die persoon naar

fluisteren: “Doe niet zo moeilijk. Je weet dat je
het wilt. Doe niet moeilijk.” (…) ‘De volgende dag
belde zijn zus me op. Ze was heel boos op me. “Je
was altijd al heel vrij met hem,” zei ze. “Dan krijg
je dit soort dingen.”’ (Sletvrees, pagina 310/311)
Van Ees: ‘Een tijdje terug waren er foto’s van
vrouwen die hadden opgeschreven wat hun
verkrachter tegen hen had gezegd. Dat was zo
vaak een variatie van de zin “Je weet dat je het
wilt.” En dat is denk ik ook een gevolg van sletvrees. Omdat je niet je lust zou mogen uiten als
meisje, omdat een “makkelijke” vrouw minder
waarde heeft doe je dat niet, en speel je hard to
get. Daardoor kan hij rechtvaardigen voor zichzelf: een nee is alleen maar omdat dat sociaal
wenselijk is, niet omdat het is wat ze echt wil;
haar nee is een ja in potentie. En wat zijn zus
zei: dat jij hebt besloten dat je het niet wilde, dat
strookt niet met je gedrag van daarvoor. Dus ik
kan niet te losjes met iemand zijn, want dat zou
betekenen dat ik altijd seks wil? Zo van, de man
wil altijd wel seks, dus moet je hem als vrouw
niet te veel in verleiding brengen?’
Het is een gedachte die strookt met de ideeën
over mannelijkheid en vrouwelijkheid in
boeken van schrijvers als John Gray (Mannen
komen van Mars, vrouwen komen van Venus),
die ook voorkomt in de film, en Simon Baron
Cohen (The Essential Difference). ‘Als je Cohen
leest, die schrijft bijna dat de überman een
autistische man is die helemaal selffocused is: die

is niet erg empathisch, best wel agressief en hij
heeft heel veel zin in seks. Nou, waar kom je dan
op uit? Dat vind ik heel bezwaarlijk, dat dát het
hokje is waar je als je mannelijk wilt zijn in zou
moeten vallen.’
Liever zou ze een bredere definitie zien wat
mannelijk, vrouwelijk en sexy is. ‘Vaak als je zegt
dat je niet zo veel hebt met dat hele verschildenken dan zeggen mensen: “Wil je dan dat
we allemaal hetzelfde zijn? Die verschillen zijn
er toch, we moeten ze toch accepteren?” Maar
ik ben juist voor erkenning van meer verschil,
namelijk de verschillen tussen al die individuen. En sowieso vind ik het een kulargument.
Daarom ben ik filosoof, en Sunny trouwens ook
van achtergrond, om de status quo niet aan te
nemen voor wat hij nu is en als rechtvaardiging
te zien voor dat het ook zo zou moeten zijn.’
En dus pleiten Van Ees en Bergman voor een
bredere benadering van wat een vrouw sexy
maakt: ‘Sexy zijn wordt bij vrouwen tegenwoordig heel erg gekoppeld aan uiterlijk en dat is
problematisch, omdat vrouwen daardoor vaak
in bed bezig zijn met hun uiterlijk, wat toch
afleidt van je opwinding. Terwijl ik denk dat
sexy zijn veel meer een eigen kracht zou moeten
zijn: in plaats van van buiten naar binnen, van
binnen naar buiten. Dat vind ik heel mooi in de
film, dat een meisje zegt: “I feel sexy when I have
good words.” Dat vind ik heel herkenbaar, wanneer je precies goed kunt verwoorden wat je wilt
zeggen, dat je je dan heel sexy voelt.’ yyy
Sletvrees, 14 november 2013, 20.55 uur, Nederland
3. Het boek Sletvrees: Inzoomen op uiterlijk, seks en
cultuur van Sunny Bergman ligt nu in de boekhandel.

cv Roos van Ees
1991 geboren in Den Haag
2009 winnares BBC Awards Public
Speaking Contest
2011-nu wijsbegeerte aan de UvA
2010-nu research en redactie van diverse
projecten van de VPRO en HollandDoc
2012-nu ViewPoint Producties/VPRO
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(ingezonden mededeling)

ANDERS GA JE TOCH
LEKKER FIETSEN?

Goedkoop pendelen tussen huis en
hogeschool of universiteit wordt
verleden tijd. Met de geplande afschaffing van de OV-studentenkaart
moet de gemiddelde student per studiejaar €1.059 uittrekken voor deze ritjes,
een ongekend hoog bedrag. Daarom
roept ASVA studenten op om 8
november gezamenlijk in actie te
komen.
Het afschaffen van de OV-studentenkaart brengt hoge kosten met zich
mee en beperkt studenten in hun
studiekeuze. OV-bedrijven zullen hun
opbrengsten met €355 miljoen zien
dalen waardoor er treinverbindingen
verdwijnen en het openbaar vervoer duurder wordt voor heel reizend
Nederland.

Om aandacht te vragen voor dit probleem regelt ASVA eigen vervoer: op
8 november rijdt er een speciale trein
door Nederland. In de coupés worden
activiteiten georganiseerd en op de
tussengelegen stations kan jij van je
laten horen.
Reis mee en laat je horen!
Kijk op www.spoorcollege.nu voor
meer informatie.

passie
Laarzen
EllEN BRUGGEMAN, (51, docent
sociaal pedagogische hulpverlening)
heeft tientallen paren laarzen.
‘Mijn laarzen hebben een eigen kamer.
Daarin staat zo’n vijfendertig paar, de rest
staat in de berging. Toch zie ik mijn collectie
niet als een verzameling hebbedingen. Laarzen hebben iets magisch, bijvoorbeeld in het
sprookje van de Gelaarsde Kat, wiens eerste
woorden luiden: “Geef mij een zak en een
stel laarzen.” Daarmee weet hij zijn weg te
vinden en de molenaarszoon aan de dochter
van de koning te koppelen. Laarzen bieden
bescherming en met laarzen sta je stevig
in het aardse. Aan de andere kant bieden
ze vrijheid. Als kleuter haalde ik geregeld
mijn vaders regenlaarzen uit de schuur. Die
kwamen tot aan mijn lies en daarmee kon ik
dus lekker ver de sloot in lopen om bloedzuigers te zoeken. Dat zijn laarzen voor mij
nog steeds, een vervoermiddel waarmee ik
nieuwe werelden kan ontdekken.
Ik draag bijna altijd laarzen, ook in de
zomer. Of ik loop op blote voeten. Van gympen gruw ik, zo’n slappe zool, dat canvas:
afschuwelijk! Als ik ’s ochtends wakker word,
weet ik vaak al welke laarzen ik aan wil. Of
ik loop mijn laarzenkamer binnen en zoek
een paar uit. De rest van mijn outfit stem
ik daar op af. Ik hou het meest van stoere
cowboylaarzen, liefst handgemaakt. Maar ik
heb ook heel tuttige. Bijvoorbeeld een paar
van zachtroze leer met opengewerkte hartjes.
Die lijken op de laarzen van Dolly Parton. Ze
zitten vreselijk, zijn te groot en te smal, maar
dat maakt me bij die laarzen niet uit, omdat
ze bijzonder zijn. “Come on boots, start walking,” zingt Nancy Sinatra in ‘These Boots Are
Made for Walkin’, waarmee ze aangeeft hoe
eigenzinnig laarzen zijn. Daarom passen ze
ook bij mij: ik ga mijn eigen gang.’ yyy
tekst Marieke Buijs / foto Fred van Diem
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Niet storen AUC
Op de excellentie-opleiding van het Amsterdam University College gaat het belang van de
community voor alles. Dus heerst er een uitgebreide gedragscode en wordt een al te kritische
houding niet gewaardeerd. ‘Don’t throw mud!’ tekst Clara van de Wiel / illustratie Pascal Tiemen

O

peens waren ze er. In augustus van
dit jaar liepen rond de wooncomplexen van het Amsterdam
University College plotseling
beveiligers rond. Studenten die na elf uur op
balkons of in tuinen zaten, werden gemaand
naar binnen te gaan. Überhaupt was geluid na
elf uur ’s avonds uit den boze. In een brief aan
de studenten verklaarde woningstichting Duwo
het nieuwe beleid. Het aantal klachten over geluidsoverlast zou de spuigaten uitlopen. Feesten
is leuk, was de boodschap, maar dat doe je maar
in de rest van de stad. In het studentencomplex
diende voortaan rust te heersen.
Op een zaterdagavond liggen de studentenwoningen van het AUC er inderdaad stilletjes bij.
Sinds het begin van dit collegejaar is de sfeer op
het complex veranderd, vertelt een AUC-student.
‘Vroeger kon je in het weekend altijd wel ergens
terecht voor een feestje. Tegenwoordig is het hier
behoorlijk doods.’ Verschillende studenten klopten de afgelopen tijd bij Folia aan om hun onvrede
over het leven op de campus kenbaar te maken.
Allen benadrukten daarbij absoluut anoniem te
willen blijven. Ook gaven ze aan dat studeren op
het AUC nog steeds leuk is en het contact met
hun medestudenten goed. Maar dat het er op de
campus dit jaar een stuk minder gezellig op is
geworden, daar lijkt men het wel over eens te zijn.
BEvEiliGiNG
Werd er vorig jaar inderdaad zo veel gefeest dat
er voor Duwo aanleiding was in te grijpen? Veel
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studenten geven toe dat er vaak feestjes waren.
Volgens een derdejaarsstudent werd het daarbij
inderdaad regelmatig wel erg gortig. Eens in de
drie weken liep het volgens haar uit de hand. ‘In
mijn common room stonden twee leren banken,
die zijn het raam uitgegooid,’ vertelt ze. Dat
gebeurde volgens haar wel vaker. ‘Of er werd
vuurwerk op houten balkons afgestoken. Ook
de ruiten gingen wel eens aan diggelen.’ Dit
voorjaar was er daarnaast een groter incident,
waarbij een student met psychische problemen
betrokken was. Wat er precies gebeurd is, dat

Het AUC-management
hekelde ‘de vieze en
chaotische situatie in
de dorms’
kan of wil niemand zeggen. Maar duidelijk is dat
na een vechtpartij en de ontdekking dat er werd
gedeald van harddrugs, een vijftal mensen ‘het
AUC hebben verlaten,’ aldus het management.
Dat het AUC ongelukkig was met deze toename
van ‘incidenten,’ was volgens de studenten al
langer duidelijk. Op 8 maart van dit jaar vond
in het wooncomplex het jaarlijks terugkerende
student staff dinner plaats. Na afloop werd
volgens een student vanuit het management een
e-mail gestuurd aan Duwo, waarin ‘de vieze en
chaotische situatie in de dorms’ werd gehekeld.
‘Terwijl het er volgens mij allemaal keurig netjes

uitzag.’ Een andere student: ‘Het lijkt erop dat
het AUC dit jaar druk heeft uitgeoefend op
Duwo om de teugels aan te halen.’
Woningstichting Duwo ontkent dat nadrukkelijk. ‘Als studenten de hele nacht een feestje
houden in hun kamer en niemand heeft er last
van, dan kan dat ons natuurlijk niks schelen,’
vertelt directeur van Duwo Jan Benschop. ‘Het
is een studentenhuis, geen bejaardenflat. Dat
er daar een beetje olijk geleefd wordt snappen
wij ook wel.’ Pas in reactie op klachten over
geluidsoverlast werd er in augustus van dit jaar
beveiliging bij het AUC-complex neergezet. Die
klachten kwamen volgens Benschop van zowel
buurtbewoners als van AUC-studenten zelf. Op
dit moment rijdt er daarom nog steeds meerdere keren per nacht een beveiligingsteam van
Duwo langs het AUC-complex. Als er overlast
te horen is vanaf de straat, en pas nadat er
meerdere keren gewaarschuwd is, zal de politie
worden ingeschakeld, aldus Benschop .
BElEid
Toch lijkt er dit collegejaar sprake te zijn
van een verandering in het beleid. Managing
director van het AUC Belinda Stratton geeft
aan dat er in de zomer veel overleg is geweest
met Duwo over het campusmanagement. ‘Er
waren wat incidenten, en daaruit bleek dat
informatievoorziening tussen Duwo en AUC
verbeterd kon worden. Daarbij ging het om
hoe snel en in welke mate AUC op de hoogte

wordt gebracht wanneer er iets gebeurt in
de dorms.’
Op specifieke incidenten wil Stratton vanwege de
privacy van betrokkenen niet ingaan. Maar volgens haar was er ook vanuit de studenten al langer
behoefte om ‘buiten de kantooruren bij iemand
terecht te kunnen.’ In juli reisde het AUC-bestuur
daarom samen met Duwo en de studentenraad
naar Oxford om te kijken hoe ex-studenten daar
als junior deans toezicht houden op de campus.
Daarop geïnspireerd werden deze zomer zogenaamde Resident Assistants aangesteld: pas afgestudeerde AUC’ers, die volgens Stratton precies
begrijpen hoe ‘de gemeenschap’ op het AUC werkt.
In ruil voor een gratis kamer houden de RA’s sinds
september toezicht op het complex. Alle geconstateerde incidenten tekenen ze op in een digitaal
logboek. Daarnaast is er regelmatig persoonlijk
contact tussen de RA’s, het AUC en Duwo.
Een derdejaarsstudent vertelt dat de RA’s onder
studenten niet erg geliefd zijn. ‘Vanaf negen uur ’s

avonds lopen ze door de gangen en halen ze fietsen en schoenen die daar staan weg. Vanaf elf uur
kloppen ze aan bij studenten die te harde muziek
op hebben staan. En dat rapporteren ze vervolgens allemaal aan het AUC.’ Volgens haar zijn de
RA’s weinig sociaal vaardig. ‘Iedereen vindt het
een beetje zielige figuren.’ Dat studenten zelf totaal
geen inspraak hebben gehad bij het aanstellen van
de RA’s draagt daar volgens haar aan bij.
Wat zijn de incidenten, waarover het AUC op de
hoogte wil worden gebracht? Over het algemeen
gaat het om zaken die ‘een breuk in de community die het AUC is’ veroorzaken, aldus Stratton.
De Academic and Social Codes of Conduct, de
gedragscode die het AUC jaarlijks opstelt, geeft
iets meer duidelijkheid. Naast de gebruikelijke
academische regels staan in dat document ook
vergrijpen waarvoor iemand op social probation
kan worden geplaatst, een soort proeftijd waarbij je onder extra toezicht staat. Soms wordt een
regel expliciet geformuleerd. Zo is het bezit van
harddrugs in de dorms verboden en moet voor

feestjes die na elven doorgaan toestemming
worden gevraagd. Ook is het kijken van porno
in het AUC-schoolgebouw verboden, evenals
andersoortig ‘aanstootgevend of verontrustend’
materiaal. Maar wat daaronder valt? Ook wat
de consequenties van ‘ongepast gedrag’ in de
woonruimte precies zijn, blijft vaak onduidelijk.
Steeds staat vermeld dat iets ter beoordeling van
de dean is, ofwel AUC-rector Marijk van der
Wende. Zij zal volgens Stratton pas ingrijpen als
bepaald gedrag in contact met anderen tot een
probleem leidt. ‘Stel dat iemand wordt lastiggevallen, dan is dat voor ons relevant omdat
het impact kan hebben op het studeren. Met de
regels willen we garanderen dat studenten een
leuke tijd hebben, maar ook dat het succesvol
afstuderen van anderen niet in gevaar komt.’
MEldpUNt
Het beschermen van de gemeenschap, dat
wordt door het AUC continu benadrukt. Het
is volgens de gedragscode dan ook ‘de verant-
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woordelijkheid van elk individu om de condities
te creëren voor het succes van iedereen’. Getuigen van ongepast gedrag worden opgeroepen
hiervan melding te maken, ofwel persoonlijk bij
de dean, ofwel via het dit jaar ingevoerde online
anonieme meldingsformulier. The AUC Social
Code of Conduct requires you to do so, staat erbij.
Dat meldpunt kwam er omdat de studentenpopulatie van het AUC zo divers is, vertelt
Stratton. ‘Een student uit een andere cultuur
vindt het misschien moeilijk om iets persoonlijk te melden. Hiermee wordt dat makkelijker
gemaakt.’ Volgens haar is er één keer gebruik
gemaakt van het meldpunt. Het ging toen om
een vermeende fietsendiefstal.
Meerdere studenten geven in gesprekken met
Folia aan zich onprettig te voelen bij het nieuwe
‘campus management’. Het is alsof je huisbaas
informatie uitwisselt met je opleiding, vindt
een student. Stratton zegt dat ongemak wel te
begrijpen. Maar, zo benadrukt ze, bij het AUC
is zeker geen sprake van big brother-achtige taferelen. ‘We controleren echt niet wat studenten
in the privacy of their own home doen. Het gaat
altijd om de omgang met anderen. Maar het
kan natuurlijk niet zo zijn dat er daar bepaalde
dingen gebeuren, en wij hier aan de overkant
van de straat zitten en zeggen: dat kan ons niets
schelen.’ En daarom, zo vertelt ze, is er tussen
Duwo en het AUC ‘heel veel contact’.
Volgens een eerstejaarsstudent werd dat tijdens
de introductiebijeenkomst dit jaar expliciet
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benadrukt. ‘Het AUC-management vertelde dat
Duwo ze op de hoogte houdt van alles dat in de
dorms gebeurt. Als iemand door de beveiliging
zou worden betrapt op te hard geluid, zou het
AUC automatisch ook geïnformeerd worden.
Alles kon ook voor iemands studie gevolgen
hebben.’ Duwo-directeur Benschop ontkent dit
stellig. De suggestie dat Duwo informatie over
AUC-huurders zou doorspelen wijst hij van de
hand. ‘Dat contact is er nooit. En dat zou ook
absoluut onacceptabel zijn.’ Pas als Duwo op het
punt zou staan iemand uit zijn kamer te zetten,

Studenten zijn bang dat
kritiek op het AUC hun
diploma in gevaar brengt
dán zou de woningstichting een seintje aan het
AUC kunnen geven. Maar een dergelijke situatie
is volgens Benschop nog nooit voorgekomen.
Toch zorgt een en ander volgens de studenten
voor een veranderde sfeer. Waarom ze hun kritiek
alleen anoniem willen geven? ‘Ik denk niet dat het
direct consequenties zou kunnen hebben,’ vertelt
een student. ‘Maar voor veel dingen ben je wel
afhankelijk van de goede wil van de dean. Dan wil
je niet dat ze een reden heeft om je niet te mogen.’
Zo is een van de studenten voor zijn studiebeurs
afhankelijk van het AUC. Een ander wil volgend
jaar graag een semester naar het buitenland. ‘Dan
zit een ongelukje in een klein hoekje. Vaak ben je
afhankelijk van mercy van de dean.’

Maar ook ten opzichte van medestudenten
voelen AUC-studenten zich niet altijd op hun
gemak. Over wie zich kritisch heeft uitgelaten,
wordt veel geroddeld. Ook zijn velen bang
dat kritiek op de instelling de waarde van hun
AUC-diploma in gevaar brengt. Tijdens een
gesprek met een kritische student wil iemand
uit de studentenraad erbij komen zitten. Als de
student laat merken dat niet prettig te vinden,
vertrekt het raadslid. ‘Don’t throw mud,’ roept
hij zijn medestudent nog toe. Volgens een inmiddels afgestudeerde AUC’er is die zelfcensuur
inderdaad een probleem. ‘Mensen zijn bang
kritisch te zijn. Deels vanwege mogelijke consequenties vanuit het management. Maar vooral
ook omdat ze de waarde van hun eigen diploma
niet in gevaar willen brengen.’ Die kritiekloosheid van de studenten omschrijft hij als een
‘collectief en zelfgekozen stockholmsyndroom’.
Studenten benadrukken nog steeds met veel
plezier aan het AUC te studeren. ‘Ik heb hier de
beste vriendschappen opgedaan, en krijg een
fantastische opleiding,’ vertelt een derdejaarsstudent. ‘Maar dat neemt niet weg dat er weinig kritiek mogelijk is.’ Volgens Stratton is het onzin dat
studenten met kritiek moeten vrezen voor hun
studieloopbaan. ‘Wij luisteren altijd. We hebben
bovendien bijna dagelijks contact met de studentenvertegenwoordiging.’ Het RA-systeem zal de
komende maanden in samenspraak met Duwo
geëvalueerd worden. ‘Idealiter hebben studenten
zelf de verantwoordelijkheid voor toezicht op
hun campus. Misschien vinden we daarvoor in
de toekomst nog wel een andere vorm.’ yyy

foto Mats van Soolingen

op de tong

Indo Jaya

en pittige kip. Bij de groenten kies ik voor urap
urap en sayour lodeh, beide groenten met kokos, maar toch verschillend van elkaar. Ik betaal
voor een medium nasi rames € 9,50 per portie.
Twee porties is ruim voldoende om met zijn
drieën ervan te eten, alhoewel er bij ons alleen
nasi overblijft – de groenten en het vlees gaan
schoon op.
De pittige garnalen zijn meer dan pittig, eigenlijk scherp. Ik vind het een beetje zonde van de
garnalen omdat ik niet veel meer dan scherp
proef en dit de zachte smaak van de garnaal
overheerst. Het zoete rundvlees is mals en smakelijk. De pittige kip is goed gekruid en mals.
De vlees- en visgerechten zijn over het algemeen ook goed gekruid en de groentegerechten zijn mild met kokos en zacht van smaak.
Er is in de stad veel aanbod van Indonesische
afhaalrestaurants en reguliere restaurants. Er
zijn betere gelegenheden voor Indonesisch
eten, maar bij Indo Jaya ziet het aanbod er
verzorgd en vers uit, er is veel keuze en de
kwaliteit is prima. yyy Ninon Vermeulen

Pampuslaan 37 (Oost)

O

p IJburg zit de Indonische afhaal
Indo Jaya. Op donderdagavond
na een dag werken en na een blik
in een lege ijskast is het een goed
moment om hier iets te eten te halen. Het is een
ruime zaak met veel keuze. Elke keer als ik kom,

iNdië
Onder de leus ‘Indië
verloren, rampspoed
geboren’ werd in de
periode 1946-1949
een koloniale oorlog
gevoerd tegen het Indonesische volk dat na eeuwen overheersing
baas in eigen land wilde zijn. Het militaire
ingrijpen moest ervoor zorgen dat de fabrieken, rijstvelden, plantages en olievelden weer
in Nederlandse handen kwamen. Tijdens de
‘politionele acties’ vonden meer dan 100.000
Indonesiërs en meer dan 6000 Nederlanders
de dood.

moet ik daarom weer vragen wat er in de vitrine
ligt, het is te veel om te onthouden. Bordjes bij
de gerechten zou misschien een idee zijn.
Ik kies die avond voor twee porties nasi rames
met zoet rundvlees in ketjapsaus, en een portie
met udang peteh: pittige garnalen, petehbonen

iNdoNESiSChE kEUkEN
De Indonesische keuken
is zeer divers. Indonesië bestaat uit ongeveer 17.000 eilanden,
waarvan er zo’n 6000
bewoond zijn. Veel
eilanden kennen hun eigen recepten. Zo zijn
de gerechten op Sumatra in het algemeen veel
pittiger dan op Java. De gerechten van OostJava zijn doorgaans wat zoeter van smaak.
Daar wordt onder andere ook meer gebruikgemaakt van de Goela Djawa (Javaanse
bruine suiker) en Petis (een op marmite
gelijkend product gemaakt van garnalen).

Folia Magazine ontvangt graag je restaurantrecensie
en vergoedt bij plaatsing tot € 50,-. Maximaal 270
woorden, kaders zijn welkom, maar niet verplicht.
Mail je recensie naar redactie@folia.nl. Stuur de originele bon naar Folia Magazine, t.a.v. Stephanie Gude,
Prins Hendrikkade 189b, 1011 TD, A'dam.

tEloR BElAdo
Pel 8 hardgekookte
eieren. Wrijf 2 gesnipperde uien, 2 geperste
teentjes knoflook, 2
tl sambal oelek, 6 el
tomatenpuree, 1 tl
bruine basterdsuiker en wat zout samen tot
een pasta. Verhit olie in een pan en bak de
pasta 2 minuten, voeg de eieren toe en bak
ze 30 seconden mee. Voeg 3 dl kokend water
toe, schep om en laat 2 minuten pruttelen.
Halveer de eieren. Schep de helft van de saus
in een schaal, leg de eieren erop en giet de
rest van de saus erover.
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opinie

De universiteit
is geen bedrijf
Bij de fusie van de bètafaculteiten van UvA en VU moet
meer aandacht zijn voor onderwijs, vindt Nina van Douwen.
illustratie Marc Kolle

A

ls het aan de Colleges van Bestuur
van de UvA en de VU ligt, heeft
Amsterdam vanaf september 2014
nog maar één bètafaculteit: de Amsterdam Faculty of Science (AFS). Het bestuur
van de UvA ziet de AFS als dé weg naar een
glansrijke toekomst voor onze universiteit. Door
de fusie van de bètafaculteiten zou het nieuwe
instituut aan prestige en invloed winnen, beter
scoren in de rankings en topwetenschappers
en -studenten kunnen aantrekken. Bovendien
zou fuseren volgens het bestuur leiden tot een
efficiëntieslag, wat geld scheelt in een tijd waarin
er wordt bezuinigd op het hoger onderwijs.
Alleen maar voordelen dus? Volgens het bestuur
wel. Het lijkt ervan uit te gaan dat een grotere faculteit per definitie beter zal zijn. Maar
hierbij gaat het voorbij aan de invloed die deze
schaalvergroting zal hebben op de kwaliteit
van het onderwijs. In de plannen wordt zelfs
amper aandacht besteed aan de gevolgen voor
de gewone student, gevolgen die er wel degelijk
zijn. Zo betekent een fusie van de bètafaculteiten
ook dat op termijn bijna alle opleidingen samen
zullen gaan. Als de plannen doorgaan zal er in
de toekomst in Amsterdam dus nog maar één
opleiding biologie bestaan, in plaats van dat de
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UvA en de VU deze allebei aanbieden. Dit zal er
ook voor zorgen dat alle bètaopleidingen vanaf
september 2014 ineens veel meer studenten
hebben. En meer studenten staat gelijk aan massalere colleges en minder persoonlijke aandacht.

Dijkgraaf

Hoogvliegers
In een ingewikkeld hoorcollege over bijvoorbeeld stochastiek is dan amper nog ruimte voor
vragen. Duidelijk mag zijn dat grootschaligheid
de kwaliteit van het onderwijs nooit ten goede
komt. Zeker niet gezien het feit dat de interactieve colleges en het kleinschalige karakter, bijvoorbeeld de vele werkgroepen, juist een deel van de
sterke punten zijn van veel opleidingen op het
Science Park. Binnen de Amsterdam Faculty of
Science zou deze kleinschaligheid verloren gaan
en veranderen de bètafaculteiten van de UvA en
de VU samen in één mega-instituut.

Grootschaligheid komt de
kwaliteit van het onderwijs
nooit ten goede
Kleinschaligheid is niet het enige wat verloren
zou kunnen gaan na de fusie. Veel opleidingen
op het Science Park hebben een uniek karakter.
Zo heeft de opleiding kunstmatige intelligentie
op de UvA heel veel met logica en wiskunde te
maken. Dit terwijl de VU-tegenhanger, Lifestyle
Informatics, een totaal andere insteek heeft en
zich inhoudelijk richt op het bedrijfsleven. Of
deze diversiteit zal blijven bestaan op de AFS is
nog onduidelijk. Daarnaast moeten we niet vergeten dat het Science Park en de campus van de
VU niet bepaald bij elkaar om de hoek liggen.
Het Science Park is nog niet zo lang geleden
bedacht vanuit de visie dat alle bètaopleidingen
onder één dak zouden moeten zitten. Dit maakt
het makkelijker voor studenten om vakken
te volgen buiten hun eigen discipline en het
bevordert samenwerking tussen opleidingen.
Er zijn heel intensieve verbanden tussen sommige opleidingen en instituten. Zo krijgen veel

studenten in de levenswetenschappen een vak
scheikunde georganiseerd door het bijbehorende instituut, HIMS. De levenswetenschappen
staan nu gepland voor de VU-campus en HIMS
voor op het Science Park. Een ander voorbeeld
is het Centrum voor Wiskunde & Informatica,
dat zijn plek heeft op het Science Park. In de
plannen staat dat informatica naar de VU-campus gaat. Met de oprichting van de AFS worden
bètaopleidingen dus, slechts een paar jaar na
de oplevering van het Science Park, alweer uit
elkaar gerukt. Bovendien zijn er ook bètaopleidingen, zoals psychobiologie en bèta-gamma,
die een sterke band hebben met opleidingen
op andere faculteiten van de UvA. Als deze
opleidingen naar de VU verdwijnen wordt dit
een stuk lastiger te onderhouden. Hiermee
heeft de oprichting van de AFS dus niet alleen
gevolgen voor bètastudenten, maar ook voor
andere faculteiten.
Het bestuur lijkt in haar plannen voor de AFS
geen rekening te houden met de negatieve gevolgen voor het onderwijs en voor de studenten. Met
financiële voordelen en internationaal prestige
voor ogen, gaat het voorbij aan het feit dat de universiteit als hoofdprioriteit zou moeten hebben
dat alle studenten het best mogelijke onderwijs
krijgen. In de beslissing over de AFS moet veel
meer ruimte komen om het hierover te hebben en
zou de volgende vraag dan ook centraal moeten
staan: draagt een gezamenlijke bètafaculteit van
de UvA en de VU bij aan beter onderwijs? yyy
Nina van Douwen studeert algemene sociale
wetenschappen en is bestuurslid van de
Asva studentenunie.

Stel dat vandaag Den Haag op slot gaat. Alle ambtenaren naar huis. Voor niemand meer overheidsgeld.
Nederland zou krakend tot stilstand komen.
Hoe anders is dat in Amerika. Op het eerste gezicht
had de shutdown van de overheid vooral effect in de
politiek en media. Ja, de musea en monumenten in
Washington waren dicht. Sneu voor de toeristen. Nu
is de Amerikaanse federale overheid verhoudingsgewijs klein. Veel wordt op lokaal of staatsniveau
bestuurd, bijvoorbeeld het onderwijs en de politie. De
Amerikaanse minister van Onderwijs heeft weinig
te zeggen over scholen of universiteiten. Zijn collega
van Binnenlandse Zaken gaat alleen over de nationale
parken en bossen, niet over de rest van het land.
Maar langzamerhand wordt duidelijk dat de double
whammy van de sequestratie (de automatische
bezuinigingen die in maart in werking traden) en de
zestien dagen lange shutdown vele slachtoffers gaat
maken, in het bijzonder in de wetenschap. Er wordt
geschat dat dit jaar 40 procent minder onderzoeksbeurzen worden verstrekt. Het spreekt voor zich dat
met name jonge onderzoekers hier de dupe van worden. Als er niet snel een oplossing wordt gevonden,
verdwijnt een gehele generatie.
Soms is de samenloop van omstandigheden echt
droevig. Mijn collega Bill Jones van Princeton
University leidt een fantastisch project dat de invloed
van zwaartekrachtsgolven wil meten in de kosmische straling die uit het zeer vroege heelal komt. Dat
doet hij met een detector die in een ballon op grote
hoogte boven Antarctica moet gaan vliegen. Nu waren ze in Washington vergeten dat oktober het begin
van de lente op de Zuidpool is. Door de shutdown
lijkt de ballonvaart nu het zomerseizoen te gaan
missen. En er is zelfs kans dat het gehele experiment
wordt afgeblazen.
Het lijkt dat de prijs voor de politieke disfunctionaliteit betaald wordt door de hoogvliegers – letterlijk en
figuurlijk. yyy Robbert Dijkgraaf
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Gedrag maakt schuld
Lector Armoede & Participatie Roeland van Geuns doet onderzoek naar de verbetering van
schuldhulpverlening. Voorlopige conclusie: ‘Er zijn geen one size fits all-oplossingen.’
tekst Kirsten Dorrestijn / foto Karoly Effenberger

E

r is een omslag gaande in de manier
van werken in de schuldhulpverlening, constateert Roeland van
Geuns. Van Geuns is lector Armoede & Participatie aan de Hogeschool van
Amsterdam. Hij onderzoekt hoe re-integratie
en schuldhulpverlening verbeterd kunnen worden. Op 12 november spreekt hij zijn lectorale
rede uit.

Wat houdt uw lectoraat in?
‘Als lector bij de hogeschool leg ik een verbinding tussen onderzoek en onderwijs. Aan
de ene kant zorg ik dat het onderwijs gevoed
wordt met de nieuwste ontwikkelingen uit het
werkveld, aan de andere kant draag ik er door
onderzoek aan bij dat uitvoerders effectiever
kunnen handelen. Ik werk twee dagen per week
als lector, de andere dagen ben ik in dienst als
adviseur bij onderzoeksbureau Regioplan.’
hoe groot is de problematiek in
Amsterdam?
‘Armoede, schulden en werkloosheid zijn
grootstedelijke problemen. In Amsterdam zijn
die beduidend groter dan in een gemiddelde
Nederlandse stad, maar in bijvoorbeeld Rotterdam zijn ze door een dynamischere arbeids- en
woningmarkt nog groter. Terwijl van de Nederlandse bevolking 9,5 procent op een sociaal
minimum leeft, is dat in Amsterdam meer dan
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17 procent. Door de crisis neemt de intensiteit
van de problemen toe. De schulden van mensen
worden hoger, complexer, en meer en meer
mensen krijgen ze.’
Wat voor soort mensen zijn het die
schulden hebben?
‘De groep met een verstandelijke beperking of
ggz-problematiek is oververtegenwoordigd,
al weten we niet precies in welke mate. Soms

‘De armoede onder
studenten is relatief’
komen mensen met grote schulden uit een
milieu waar schulden en een uitkering bij het
leven horen. Het hoort bij hun identiteit. Op het
moment dat mensen bij de schuldhulpverlening
aankloppen, zitten ze meestal in een proces dat
al jaren duurt. Om hun schulden voor zichzelf
te rechtvaardigen hebben ze er een verhaal
bij gemaakt. Ze zeggen: “Die eerste schuld bij
Vodafone van 300 euro, die heb ik inderdaad
gemaakt, maar het bedrag is nu opgelopen tot
1000 euro, en daar kan ik niks aan doen.”’
Waar gaat uw rede over?
‘Bij de analyse van mensen die in armoede
leven, moeten we ons richten op factoren die

door henzelf en door hun omgeving beïnvloedbaar zijn. Het heeft geen zin om deze groepen
te beschrijven in termen van leeftijd, geslacht
of huidskleur. Om maar wat te noemen: er zijn
meer alleenstaande moeders die werken dan
alleenstaande moeders die in de bijstand zitten.
Wat wel een handvat geeft om mensen verder te
helpen is om te kijken naar dat wat maakt dat
iemand in een bepaalde positie zit. Het gedrag
van de betrokkene blijkt vaak een grote rol te
spelen. En dit financieel gedrag blijkt beïnvloedbaar. De hulpverlener kan de cliënt zelf laten
ontdekken dat het niet verstandig is om meer
geld uit te geven dan er binnenkomt. Vervolgens
kan hij iemand met een laag inkomen trucjes
leren om binnen de grenzen te blijven.
Eenzelfde soort principe geldt voor de arbeidsmarkt. Veel mensen die zonder werk zitten zoeken niet optimaal. Zij wijten hun werkloosheid
aan hun leeftijd of hun kleur, maar zij kunnen
hun werkzoekgedrag wel zelf beïnvloeden. De
hulplenersreflex – “zal ik eens kijken of ik geschikte vacatures kan vinden” – moet vermeden
worden. Beter kan de intrinsieke motivatie om
te werken opgespoord worden.’
Welke lacunes ziet u in de schuldhulpverlening?
‘Ik zie een positieve verschuiving, maar we komen uit een situatie die als volgt ging: mensen
klopten met een plastic tas vol enveloppen aan

zijn de eerste vragen: waarom is deze persoon
niet in staat zijn schuld op te lossen? En hoe kan
de schuldhulpverlener zorgen dat hij dat in de
toekomst wel kan? Er zijn natuurlijk mensen
die het echt zelf niet kunnen, die het analytische
vermogen missen om hun schulden te begrijpen. Zo hoorde ik laatst dat enkele deelnemers
na een acht weken durende budgetcursus nog
niet begrepen wat het begrip “vaste lasten”
betekent. Dan kan het bijna niet anders dan dat
je van zo iemand de portemonnee overneemt en
hij weekgeld krijgt.’
hoe kan het systeem om armoede te
bestrijden nog verder worden verbeterd?
‘De verschillen tussen mensen moeten beter in
het oog gehouden worden. Er zijn geen one size
fits all-oplossingen. Wat voor de één te weinig
ondersteuning is, is voor de ander te veel. De
vraag is: wat doe je voor wie?’

bij de schuldhulpverlening, de tas werd op tafel
omgekieperd en de hulpverlener schoof de inhoud naar zich toe. Hij handelde de zaak af. Dat
kan hij immers veel sneller dan zijn cliënt, want
die brieven zijn niet in simpele taal geschreven.
Het probleem werd op deze manier tot een
technisch probleem gereduceerd. Er werd nauwelijks gevraagd naar het gedrag van de cliënt.
Daarom vervallen zo veel mensen in hun oude
gedrag. Hetzelfde geldt voor werkloosheid. Dat
probleem werd ook vaak gereduceerd tot iets
technisch. Mensen moesten “een baan”. Lukte
dat niet, dan zette je ze op “een traject” voor

scholing, zonder veel te weten over de effectiviteit van deze aanpak.’
hoe gaat dat nu?
‘Langzaam zien we in dat het “foute gedrag” van
mensen met schulden geautomatiseerd gedrag
is; zij zijn zich er niet van bewust. Daarom zijn
we gaan denken in termen van gedragsproblematiek. Het heeft pas zin om een schuldregeling
in te zetten, als wordt voorkomen dat iemand
weer de fout in gaat. Steeds vaker kijkt men naar
de achterliggende oorzaken van de problemen,
en die hebben alles met gedrag te maken. Nu

hoe zit het met armoede onder studenten?
‘De armoede onder studenten is relatief. Studenten leven vaak van een bedrag dat bij het CBS is
vastgesteld als “onder de armoedegrens”. Maar
studenten weten dat ze over een paar jaar in een
betere situatie komen. Bovendien hebben ze
bewust voor deze situatie gekozen en voelen ze
meestal zelf geen armoede. Daarom bestempel
ik zo’n situatie ook niet zo.’ yyy

Roeland van Geuns
1954 Geboren in Davos (Zwitserland)
1981 Afgestudeerd sociale geografie,
Universiteit van Amsterdam (UvA)
1990 Promotie Economische Faculteit, UvA
1983-1986 Onderzoeker UvA
1987 Medeoprichter onderzoeksbureau
Regioplan, Amsterdam
1987-heden Partner Regioplan
2012-heden Lector Armoede & Participatie
Hogeschool van Amsterdam
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objectief
MANNEN MEt BAARdEN
Ooit, in een nog niet zo ver verleden, waren baarden voorbehouden aan hipsters en metroseksuelen als Thijs Willekes
(De Modepolitie). Maar tegenwoordig lijkt het fenomeen toch
echt ingeburgerd.
1. Niels kerkhof (HvA, modemanagement, 26)
‘Als ik een andere man met een mooie baard zie, kijk ik altijd
wel even om. Eén keer per maand ga ik naar de barbier om
mijn baard bij te knippen. Ik wilde weten hoe lang ik mijn
baard kon laten groeien. Nu vind ik het de ultieme vorm
van mannelijkheid.’
2. omar Waseq (HvA, maatschappijleer, 23)
‘Er blijft weleens een spaghettisliert of een bierkraag in m’n
baard hangen. Maar ja, zonder baard heb ik een beetje een babygezichtje. Nu is mijn gezicht ‘af ’. Wel krijg ik regelmatig termen als ‘terrorist’ of ‘Osama Bin Laden’ over me heen gegooid.
Of: ‘moet jij niet naar Syrië’?’

3

3. Finn visser ’t hooft (HvA, pedagogiek, 23)
‘Als ik een koffie in de kantine van de HvA bestel, vraag ik altijd
om een dekseltje. Anders blijft het schuim in mijn snor hangen.
Sinds m’n achttiende laat ik mijn baard staan. Veel mensen
kennen mij niet eens meer zonder gezichtshaar. Gelukkig maar,
anders heb ik zo’n blotebillengezicht.’
4. Sigmund Schilpzand (UvA, wijsbegeerte, 22)
‘Ik was vorig jaar naar het concert van Kanye West en Jay-Z in
Antwerpen. Daar ben ik op de foto geweest met een groepje
islamitische jongens die mij aanzagen voor een jood, om de
onderlinge tolerantie wat aan te moedigen. Ik doe dat graag; ik
ben alleen niet joods!’
5. Jochem van Eijsden (UvA, wijsbegeerte, 23)
‘Mijn vrienden vonden mij eruit zien als een zwerver, dus hebben ze mij voor mijn verjaardag vorige week een bon gegeven
voor Schorem Haarsnijder & Barbier in Rotterdam. Op mijn
werk – ik werk in een restaurant – houden ze het overigens
goed in de gaten; daar willen ze niet dat ik er onverzorgd uitzie.’
6. lennaert klein (UvA, sociale geografie, 24)
‘M’n moeder is er niet blij mee, die vindt me er erg onverzorgd
uitzien. Mijn baard is eigenlijk puur gemak, ik ga al tien jaar
niet meer naar de kapper. Soms stop ik een tandenstoker even
in m’n baard en vergeet ik die er uit te halen, totdat mensen me
er op wijzen: ‘er zit een stokje in je baard!’’ yyy tekst Mike Hofman /
foto’s Danny Schwarz

6
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Altijd bij de les
Het ene moment sta je voor
de klas studenten kennis bij te
brengen, het andere moment
zit je zelf in de collegebanken.
Deze HvA-docenten bereiden
in hun vrije tijd niet alleen hun
lessen voor, maar ook huiswerk
voor hun eigen college.
tekst Adelaida de Cuba / foto’s Fred van Diem

Jan-Jaap heijne (41) geeft zeven jaar
mediastrategie en datavisualisatie aan de
HvA-opleiding media, informatie & communicatie en is sinds begin september zelf weer
student op de UvA. Hij volgt de master New
Media & Digital Culture.
‘Niets geeft een lekkerder gevoel dan als je net
een les hebt gegeven en de studenten bij je

‘Ik heb een heel
strakke planning’
komen om je te bedanken voor de leerzame
les. Al vind ik studeren ook fijn. Ik neem het
heel serieus, vandaar dat je me ook helemaal
vooraan in de collegebanken zult zien. De reden
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waarom ik ben begonnen is omdat ik meer
verdieping wilde en om up-to-date te blijven in
interactieve media.
Ik geef zelf colleges socialmediastrategie over
de vraag hoe organisaties sociale media zodanig kunnen inzetten dat hun bedrijfsdoelstel-

lingen worden ondersteund. Bij de UvA volg
ik colleges over de wat meer maatschappelijke
en filosofische kant van social media. Allebei
ontzettend interessant. Ik weet nu al dat ik
deze kennis mee zal nemen in mijn colleges. Ik
werk vier dagen voor de HvA, de anderhalve

dag die ik gebruik voor mijn studie krijg ik
doorbetaald. Ik raad elke docent aan om weer
te gaan studeren. Maar je moet er wel veel tijd
in steken. Ik heb een heel strakke planning,
omdat ik studie, werk en gezin moet combineren. Juist vanwege het feit dat het een grote
investering is van tijd en energie, doe ik erg
mijn best.
Ik merk dat je als student erg afhankelijk bent
van hoe de les gegeven wordt. Als docent bepaal

je zelf hoe je de tijd indeelt en wanneer het tijd
is voor het volgende onderwerp. Sommige oudere wetenschappers op de UvA kunnen enorm
lang gaan. Als ze weer eens langdradig zijn moet
ik even tegen mezelf zeggen dat ik nu gewoon
student ben en niet tegen de docent kan zeggen
dat het wel genoeg is geweest. Ik merk verder
dat het lesgeven bij de UvA veel meer eenrichtingsverkeer is. De docenten staan daar letterlijk
en figuurlijk op een voetstuk.’

Bilal el Yacoubi (28) doet de master privaatrecht aan de UvA. Hij geeft sinds een
jaar op maandag, dinsdag en woensdag
vakken juridische informatie & documentatiemanagement en projectmanagement aan
rechtenstudenten op de HvA.
‘Het voordeel van mijn leeftijd is dat ze geen “u”
hoeven te zeggen, dat zorgt voor minder afstand
tussen mij en mijn studenten. Ik wil jongeren
net zo stimuleren zoals ik vroeger ben gestimuleerd. Ik keek vroeger op naar docenten tijdens
mijn studie. Nu zie ik dezelfde blik in de ogen
van mijn studenten als ik ze tips geef. Als advies
geef ik mee dat ze discipline moeten hebben. Ik
ben niet streng, maar ik roep wel iemand tot de
orde als ik het gevoel heb dat ze de kantjes er
vanaf lopen. Nu ik colleges heb gevolgd naast
het lesgeven merk ik dat je heel goed moet plannen. Dat begint allemaal bij discipline.
Het zijn voor mij nu nog de laatste loodjes. Elke
vrijdag krijg ik begeleiding voor mijn scriptie.
Daarnaast geef ik als parttimedocent practicumles aan eerstejaarsstudenten. Dit soort lessen
zijn heel handig om de studenten casussen uit te
laten werken.

‘Ik keek vroeger
op naar docenten’
Het was in het begin nog even wennen, omdat
je veel minder tijd hebt om je voor te bereiden.
In principe heb je twee planningen nodig. De
discipline waar ik mijn studenten op aanspreek,
moest ik zelf ook in de praktijk brengen. Gelukkig word ik wel steeds beter in het maken van
een overzichtelijk schema.
Ik krijg energie van de dingen die ik leer. Kennis
voedt de geest. Zodra ik iets nieuws leer word
ik enthousiast en wil ik dat doorgeven aan mijn
studenten. Feedback vind ik belangrijk, vandaar
dat ik daar veel aandacht aan besteed. Dat is
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WIN ÉÉN JAAR
COLLEGEGELD!

Oproep: Wie durft het aan?
Very Short Introductions
Competition 2013
Kun jij een spetterende presentatie geven? Weet
jij ontzettend veel van jouw onderzoeksgebied?
Ben je student of recent afgestudeerd? Doe mee
en win een reischèque ter waarde van € 250,- !
Stuur een email van maximaal 250 woorden waarin je beschrijft wat
je in vijf minuten zou willen presenteren naar spui25@uva.nl.

Productwedstrijd: Bedenk jij het
beste product voor de zorg? Dan win je
ÉÉN JAAR COLLEGEGELD (€1.835)!
Je vindt alle informatie op:
WWW.75JAARSTUDENTENARTSEN.NL

WIN ééN jaar
Folia
maakt
collegegeld!
kennis...
...met Han
van Dissel
decaan faculteit Economie
en Bedrijfskunde UvA

Woensdag 6 november tussen 16.00 en
17.00 uur in de OBA (Oosterdokskade 143)

Uit de inzendingen kiest een professionele jury de beste ideeën. Tien
geselecteerden mogen hun VSI in SPUI25 ten gehore brengen op
vrijdag 29 november en hun verhaal krijgt een plekje op de website.
Geef je op voor 10 november!

FeeSTje...?

SloT

FeeST!

Live te beluisteren op AmsterdamFM
(106.8 in de ether en 103.3 op de kabel)

Vanaf 7 november terug te luisteren op

www.foliaweb.nl

13 november • Han Boels
voorzitter centrale medezeggenschapsraad HvA

Slotfeest! Maandag 9 december 2013
(19.30 uur), sluiten de Studentenartsen hun
75-jarig jubileumjaar af met een groot feest.
Je vindt alle informatie op:
www.75jaarStudentenartSen.nl

Folia het platform voor hoger opgeleid Amsterdam
Amsterdam FM.nl de stem van de hoofdstad

wat ik zelf ook heb ervaren op de HvA, er is
interactie tussen docent en student en goede
begeleiding. De studenten hebben een aanspreekpunt, zoals de studieloopbaanbegeleider.
Dat mis ik op de UvA. Daar heb je helemaal
geen begeleiding en worden de studenten geacht
volledig zelfstandig te zijn. Ik wil hierna fulltime
lesgeven aan de HvA.’

Maaike vonk (37) geeft sinds vijf jaar toegepaste psychologie aan de HvA. Ze doet nu
de deeltijdopleiding filosofie aan de UvA.
‘Op het moment dat ik naar de Oudemanhuispoort fiets begint de overgang van docent
naar student. Tijdens de presentaties van mijn
medestudenten op de UvA moet ik mijn innerlijke docent nog wel onderdrukken. Ik ben
gauw geneigd om ze te beoordelen of om ze
een schouderklopje te geven. Het verbaast me
soms hoe goed de studenten op de UvA kunnen
presenteren. Als ik moet presenteren als student
voel ik me eerst zenuwachtig, maar zodra ik

‘Je hoofd zit op een
gegeven moment vol’
begin te praten ebt het weg. Dat is het voordeel
van mijn ervaring met lesgeven.
Als student moet ik nu ook stil in de banken zitten en luisteren, daardoor merk ik de behoefte
aan een korte pauze tussendoor. Soms kunnen
de docenten op de UvA heel lang doorgaan. Je
moet echt na drie kwartier een pauze inlassen.
Je kan niet vijf kwartier door blijven gaan en
verwachten dat de studenten blijven luisteren. Je hoofd zit op een gegeven moment vol.
Deze ervaring kan ik direct toepassen in mijn
eigen lessen.
Ik merk dat ik minder bang ben om fouten te
maken als ik op de UvA presenteer voor de klas.
Ik kan soms volledig de plank misslaan, maar
dat geeft niet als je maar laat zien dat je iets met
de stof hebt gedaan. Als docent vind ik het na
deze ervaring op de UvA ook minder erg als

studenten de materie niet hebben begrepen.
Studenten die zichzelf uitdagen krijgen bonuspunten van mij. Ook al hebben ze de stof niet
helemaal begrepen. Ze laten zien dat ze risico’s
durven te nemen. Dat is zeer waardevol.
Ik las een keer op een mok: “To teach someone

is to touch their life forever.” Dat hou ik in mijn
achterhoofd als ik lesgeef. Het is prachtig als
je je studenten weet te raken. Toch, als ik zou
moeten kiezen dan kies ik het lesgeven boven
het studeren. Als docent leer je ook heel veel
van je studenten. Het werkt dus wederzijds.’ yyy

ondersteuning
Nora Brouwers is beleidsadviseur en maakt deel uit van de staf van Personeel & Organisatie.
‘Vanuit de HvA wordt er gestimuleerd dat docenten hun masterdiploma halen. Dat mag
zowel aan de universiteit als aan de hogeschool. De kosten voor het collegegeld en de reisen verblijfskosten worden volledig vergoed. De HvA houdt ook rekening met het rooster. Er
wordt afgesproken op welke dagen de docent niet wordt ingeroosterd. De opleidingsmanager
bepaalt welke masterstudies relevant zijn voor de opleiding. Docenten die een
masteropleiding willen volgen die niet relevant is voor de opleiding waar zij lesgeven, krijgen
bij toestemming van de leidinggevende 23 procent betaald verlof. Dat is onderdeel van het
professionaliseringsplan. Momenteel heeft 66,7 procent van de docenten een masterdiploma.
Het doel is om daar eind 2015 ten minste 72 procent van te maken.’

FoliaMagazine

25

Brief
vals gevoel
In het ‘artikel’ Bijna gratis of onbetaalbaar:
studeren doen ze toch wel, in Folia Magazine 9
(30-10-2013) wordt beargumenteerd waarom
de stelling dat een leenstelsel studeren voor de
rijken maakt, niet klopt. Het argument is eenvoudig: vergelijk deelname aan het hoger onderwijs in een vijftal zeer verschillende contexten.
Conclusie: het percentage studenten ontloopt
elkaar niet veel ondanks extreem uiteenlopende
kosten voor hoger onderwijs.
Er is een wijsheid die stelt dat er voor complexe vraagstukken geen eenvoudige oplossingen bestaan. Zoiets gaat hier ook op. De
originele stelling was dat studeren onder

een leenstelsel weer voor de rijken wordt. Er
wordt door de schrijver echter geen onderscheid gemaakt tussen arm en rijk in deelnamecijfers. Voorts wordt niet gekeken naar de
invloed van kosten van hoger onderwijs op
sociale mobiliteit. Dit terwijl onderzoek uitwijst dat hoge inkomensongelijkheid (waarop
studiefinanciering een nivellerend effect heeft)
samenhangt met lage sociale mobiliteit. Google maar eens ‘Great Gatsby Curve’ (http://
krugman.blogs.nytimes.com/2012/01/15/thegreat-gatsby-curve/?_r=0).
De VS en het VK, beiden in het artikel uit
de bus als zeer dure landen, scoren slecht op
sociale mobiliteit (de VS zelfs vrij extreem).

Duitsland komt in het midden uit en Denemarken (het goedkoopste land om te studeren)
scoort erg goed. In een tijd dat inkomensongelijkheid hoog is, economische crisis een rem
legt op mogelijkheden en zelfs Moody’s zich
zorgen maakt (http://www.scienceguide.nl/
media/647526/moody%20on%20student%20
loans.pdf) over torenhoge studieschulden als
mogelijke nieuwe bubble, vind ik het artikel
inhoudelijk ernstig tekort schieten en een vals
gevoel van ‘niks aan het handje’ uitdragen. yyy
Laura Wagenaar
UvA-student master sociologie (deeltijd)
en medewerker HvA
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WIN ÉÉN JAAR
COLLEGEGELD!

Essaywedstrijd: Schrijf jij het
beste essay over de zorg? Dan win je
ÉÉN JAAR COLLEGEGELD (€1.835)!
Je vindt alle informatie op:
WWW.75JAARSTUDENTENARTSEN.NL
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Een kilo plofkip is
geen stuntartikel.

overigens

De PvdA maakt zich zorgen over scholieren die uitvallen omdat ze geen stageplek kunnen vinden
en wil dat opleidingen een stagegarantie geven.

Onzinnig. Een opleiding stoomt je klaar voor het echte leven en
daar hoort het vinden van een werk- of stageplek ook bij.
Martha Meerman
lector Human
Resource
Management

Wilma Scholte
op Reimer
lector Evidence
Based Nursing

peter Sloot
hoogleraar
Computational Science

Martha Meerman
‘Oneens! Een stage vormt onderdeel van de
opleiding en dus is de opleiding verantwoordelijk voor het vinden van een hoogwaardige
stageplek, waar studenten een eerste stap in hun
loopbaan kunnen zetten. De opleiding is juist
nog niet de echte wereld, en bij het vinden van
een stageplek kun je studenten een laatste zetje
in de goede richting geven.
De zoektocht naar een stage legt ook sociale ongelijkheid bloot. Je hebt het gauw voor elkaar als je
vader, tante of buurman econoom is bij een groot
bedrijf, maar zonder netwerk is het lastig. Veel
eerste-generatie studenten missen een netwerk
en kunnen geen goede plek vinden, omdat ze
niet in de bedrijfscultuur passen. Dus kunnen die
studenten hun opleiding niet afronden. Dat zie ik
bij de economische opleidingen gebeuren en dat is
doodzonde. Docenten gaan daar verschillend mee
om. Sommigen vinden dat studenten zo vroeg
mogelijk moeten leren omgaan met de harde
beroepswerkelijkheid, terwijl anderen zelf de
telefoon pakken en hun netwerk afbellen op zoek
naar een geschikte stage voor hun studenten.’

peter Sloot
‘Totaal oneens. De PvdA heeft het specifiek over
hbo-studenten en in een beroepsopleiding is het
essentieel praktijkvaardigheden te leren die nog
jaren waardevol zijn op de arbeidsmarkt. Er liggen bij ieder bedrijf wel korte-termijn-klussen
klaar waar niemand zin in heeft en waar vaak
een stagiair op wordt gezet. Of dat aan de orde
is, is voor een student moeilijk te beoordelen.
Docenten moeten plekken dus kritisch toetsen
op basis van eerdere ervaring en voorbereidende gesprekken.
Een wetenschappelijke stage is een ander verhaal.
In de toetsing van wetenschappelijke projecten
zit al een kwaliteitsgarantie. Bovendien werken
onderzoeksgroepen wereldwijd in grote lijnen
hetzelfde, waar de cultuur tussen verschillende
niet-wetenschappelijke instellingen sterk kan verschillen. Ik stel als stagedoel altijd een publicatie.
Daarmee garandeer je zinvol wetenschappelijk
werk. Daarin ben ik geen uitzondering, maar wellicht gebeurt dat niet overal. Het is dus zaak ook
wo-studenten gedurende de stage te begeleiden,
maar niet zozeer tijdens het selectieproces.’

Wilma Scholte op Reimer
‘Oneens. Als praktijkervaring een belangrijk
onderdeel is van je curriculum, moet je al je
studenten een stageplek kunnen bieden. Je kunt ze
wel stimuleren zelf op zoek te gaan, maar je moet
genoeg plekken achter de hand hebben voor als dat
niet lukt. Bij verpleegkunde is dat de voornaamste
reden dat we komend jaar een numerus fixus instellen: het werkveld kan niet genoeg stageplekken
bieden. Nu lukt het met veel passen en meten nog
om iedereen onder te brengen, maar de rek is eruit.
We stoppen met werven en gaan terug van ruim
vijfhonderd naar driehonderdvijfig studenten.
Wij investeren veel in contact met het werkveld,
stemmen het curriculum af op hun behoeftes en
bieden intensieve begeleiding bij stages. Op die
manier lukt het om iedereen onder te brengen, ook studenten die nog geen professionele
attitude hebben. Te laat komen of weinig assertiviteit tonen zijn geen redenen om een stage
af te breken. Studenten zijn nog zo jong; met de
juiste coaching, dus niet alleen op vaardigheden
en kennis, maar ook op werkhouding, komt dat
meestal wel goed.’ yyy Marieke Buijs

FoliaMagazine

27

Folia vond
Kleine en grote nieuwtjes van buiten de muren van de Universiteit en
Hogeschool van Amsterdam. Zie ook foliaweb.nl/vond. samenstelling Maartje Geels

Botox AlS pijNREMMER
Nog niet genoeg rimpels voor botox? Binnenkort kun je ook een dosis ook bestellen als je last hebt van
ontstekingspijn. Onderzoekers van
de universiteit van Sheffield pasten
de biomedische eigenschappen van
het goedje succesvol aan. De toepassing is volgens wetenschappers
een doorbraak in de neurologie. In
de toekomst hopen zij het nieuwe
molecuul te kunnen inzetten tegen
chronische pijn

WEtENSChAp
& oNdERzoEk

kAttEN MAkEN
RARE SpRoNGEN
Wie denkt dat zijn kat of hond af en
toe verrassend uit de hoek kan komen, zit er niet ver naast. Onderzoek
aan de universiteit van Deakin (Australië) toont aan dat dieren onvoorspelbaar kunnen zijn. Tot dusver werd
aangenomen dat dieren consistent
zijn in hun gedrag. Het onderzoek
toont echter aan dat de onvoorspelbaarheid van het gedrag, net als bij
mensen, per dier kan verschillen.

WEREld

EtEN Bij StRESS
Terwijl sommige mensen amper
eten als ze onder druk staan, slaan
anderen juist hun slag als het om
vette snacks en snoep gaat. Terwijl
de veelvraten in het onderzoek van
de universiteit van Konstanz juist
meer aten wanneer ze gestrest waren,
compenseerden zij dit door minder
te eten in niet-stressvolle situaties. De
proefpersonen die door stress juist
hun maaltijd oversloegen, aten juist
meer na een prettige ervaring.
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viNGERSCANS
iN dE CollEGEzAAl
Twee Britse universiteiten hebben
vingerafdrukscanners geïntroduceerd
om de aanwezigheid van internationale studenten te registreren. Het
systeem werd aan de universiteiten
van Sunderland en Ulster ingevoerd
op verzoek van het ministerie van
Buitenlandse Zaken. Het ministerie
verdenkt meer dan honderdduizend
emigranten ervan op deze manier
het land binnen te komen, terwijl zij
in werkelijkheid niet studeren. Met
behulp van de scanners hoopt het
ministerie de controleren of studenten
daadwerkelijk colleges bezoeken.

liEvER FilM dAN kERk
Het kijken van films bedoeld voor volwassenen zorgt ervoor dat het geloof een minder
belangrijke rol gaat spelen in het leven van
kinderen jonger dan zeventien jaar. Onderzoek aan Baylor University toonde een
verband aan tussen het kijken van films met
een leeftijdsgrens (waarin bijvoorbeeld veel
seks en geweld voor komt) en de frequentie
van kerkbezoekjes.

Benmiloud

promoties
14.00 uur: Dion Houtman – Scheikunde

hora est

diNSdAG 12/11

15 november, 14.00 uur, Agnietenkapel

10.00 uur: Yongsak Tantipidoke – Antropologie

‘Het delen van kennis op internationale congressen is erg leuk’

MAANdAG 11/11
To Go with the Flow. Molecular Motors are a
Drag (Agnietenkapel)

Local Healing in Northern Thailand. An Anthropological Study of its Effectiveness (Agnietenkapel)

Chantal Jochemina Slor,
geneeskunde

14.00 uur: Sonja Peters – Scheikunde

Chromatographic Profiling: From Samples to
Information (Agnietenkapel)

WoENSdAG 13/11
12.00 uur: Julia Chikhovskaya – Geneeskunde

The Potency of Human Testicular Stem Cells
(Agnietenkapel)
14.00 uur: Roel Wilting – Geneeskunde

Inactive the Two-Faced HDAC-Brake: Cell Cycle
Regulation and Tumor Suppression by Histone Deacetylases HDAC1 and HDAC2 (Agnietenkapel)

doNdERdAG 14/11
10.00 uur: Eric Pouw – Rechtsgeleerdheid

International Human Rights Law and the Law of
Armed Conflict in the Context of Counterinsurgency – with a Particular Focus on Targeting and
Operational Detention (Agnietenkapel)
14.00 uur: José Francisco Paredes Rojas –
Natuurkunde

Understanding the Rheology of Yield Stress Materials (Agnietenkapel)

vRijdAG 15/11
10.00 uur: Grisell Díaz Leines – Natuurkunde

Path-Metadynamics. A Computational Study of
Conformational Transitions in Proteins (Agnietenkapel)
11.00 uur: Cindy Kunne – Geneeskunde

Mouse Models of Cholestatic Liver Disease. PFIC
revisited (Aula)
12.00 uur: Abdallah El Ali – Informatica

Minimal Mobile Human Computer Interaction
(Agnietenkapel)
13.00 uur: Erwin van Loo – Geschiedenis

‘Eenige Wakkere Jongens’. Nederlandse oorlogsvliegers in de Britse luchtstrijdkrachten 19401945 (Aula)
14.00 uur: Chantal Slor – Geneeskunde

The Wave Called Delirium, from Onset to
\Consequences (Agnietenkapel)
Voor uitgebreide informatie zie www.uva.nl/
nieuws-agenda.

Bevinding ‘Een delier
is een syndroom waarbij
acute verwardheid bij de
patiënt optreedt, vaak na
een operatie. De kernsymptomen zijn stoornissen
in het bewustzijn en de
aandacht, maar ook kunnen er veranderingen in het motorisch gedrag en psychotische
verschijnselen, zoals hallucinaties, optreden. In
mijn proefschrift onderzocht ik het postoperatief delier bij oudere heupchirurgiepatiënten.
Bij oudere patiënten kan meer dan de helft van
hen te maken krijgen met een delier na het
ondergaan van een operatie. Ik wilde meer te
weten komen over de risicofactoren, het verloop en de langetermijneffecten van een delier
bij deze groep. Een belangrijke bevinding is
dat delierpatiënten drie maanden later moeite
hebben met geheugentaken en te maken hebben met gevoelens van somberte. Het zou goed
zijn om deze mensen in een consult nog eens
te checken – dat gebeurt nu nog te weinig.’
leuk ‘Het was spannend om onderzoek te
doen op dit terrein, omdat er nog weinig over
bekend is. Het delen van kennis op internationale congressen is erg leuk, vooral als je
onderzoek goed ontvangen wordt en het leidt
tot verdere samenwerking.’
Moeilijk ‘Ik ben psycholoog en heb dus geen
medische achtergrond. Het viel niet mee om
die medische kennis eigen te maken. Daar lag
een enorme uitdaging.’ yyy Gijs van der Sanden

Superheldenvoedsel
Algemene kenmerken van de gemiddelde student:
1. We zijn superdruk met studeren, werken, een
sociaal leven opbouwen en onszelf ontdekken (lees:
onder een dekentje op de bank liggen met chips &
Netflix). 2. We eten volgens de aangepaste schijf van
vijf; pizza, patat, pannenkoeken, pepsi en pindakaas.
3. We hebben weinig geld, maar geven het toch uit
aan onzin. 4. We zijn gevoelig voor hypes die vanuit
Hollywood komen overwaaien.
Het zijn de perfecte ingrediënten voor de nieuwe
hype waaraan je als jonge Amsterdammer nauwelijks
kan ontsnappen: superfoods. Of zoals ik het liever
noem (omdat mijn vriendje anders niet meedoet):
superheldenvoedsel. Het gaat om exotische besjes, zaden, poeders en plantjes waar tot voor kort
niemand van gehoord had, die nu opeens must-eats
zijn. Of liever: Moet. Eten. (Dat is makkelijk, want
dat is mijn levensinstelling.) Aan gojibesjes, acaípoeder, chiazaad, rauwe cacao en duizend soorten
zeewier worden allemaal mysterieuze superkrachten
toegekend, maar niemand weet welke precies (want
je kan het opzoeken op het internet, dus waarom zou
je het opzoeken op het internet?). Zelfs het oubollige havermoutontbijt is nu weer hip als overnight
oats (wat gewoon inhoudt dat je het een nachtje
in de koelkast laat staan in plaats van kookt). Het
is makkelijk om cynisch te zijn, maar ik doe graag
mee, want het gemiddelde superrecept gaat als volgt:
doe twintig supergezonde dingen in een blender en
drink het daarna op. En iedereen die dat een paar
dagen doet, zal het verschil meteen merken in de
status van huid, haar en superheldenkracht. Ach, het
is sowieso heel gezond om dingen te eten die niet
uit een fabriek komen waarin alle voedingsstoffen
er op gewelddadige wijze uit zijn gehaald om ruimte
te maken voor vet, suiker en e-nummers. En het
allerfijnste is dat na havermout, een pizza nog beter
smaakt. yyy Hadjar Benmiloud

The Wave Called Delirium, From Onset to
Consequences.

FoliaMagazine

29

Een relaxte strateeg
In Folia maakt kennis deze week: econoom en decaan van de
Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Han van Dissel.
tekst Dirk Wolthekker / foto Danny Schwarz

‘H

an en ik kennen elkaar uit de
tijd dat Han hoogleraar was
en decaan van de Rotterdam
School of Management. Ik
was vicedecaan en wat ik mij van hem herinner
is dat hij niet alleen een heel goede en joviale
collega was, maar vooral een collega met een
heel duidelijke strategische agenda. Han heeft
altijd een plan, maar dat is nooit zomaar een
plan. Er zit altijd een gedachte achter,’ zegt Kees
Koedijk, hoogleraar financieel management
aan de Universiteit van Tilburg en decaan van
TiasNimbas businessschool. ‘Met de FEB heeft
Han zeker ook een plan. Hij heeft er inmiddels de financiële discipline teruggebracht en
nieuwe mensen aangenomen. Nu gaat hij van
de Amsterdam Businessschool (ABS) een grote,
sterke speler maken. Han is altijd in voor een
feestje, maar hij heeft ook altijd zijn ogen op de
bal gericht.’
Han Gert van Dissel (Amsterdam, 1956) studeerde aanvankelijk biologie in Leiden, maar
switchte na zijn kandidaatsexamen naar de
toenmalige Graduate School of Management in
Delft. Hij promoveerde daarna in Rotterdam,
waar hij een lange staat van dienst opbouwde
aan de Erasmus Universiteit (EUR). In 1985
werd hij benoemd tot universitair docent
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bedrijfskundige informatica. Hierna vervulde
hij een groot aantal professionele en bestuurlijke functies. Hij was decaan van de Rotterdam
School of Management Erasmus University
(RSM), de businessschool van de EUR, voordat
hij in 2007 vertrok naar Fontainebleau, een
voorstad van Parijs. Daar werd hij directeur van
het Centre Européen d’Education Permanente

‘Han heeft altijd een plan’
(Cedep), een particulier, aan de businessschool Insead gelieerd en door het bedrijfsleven
bekostigd scholingsinstituut. In 2011 kwam hij
terug naar Nederland om decaan te worden van
de FEB. Met zijn Italiaanse vrouw Federica en
hun kinderen Fabio en Mafalda vestigde hij zich
in Amsterdam.
Daar heeft hij sindsdien een tamelijk goede
reputatie opgebouwd: zakelijk, to the point,
inhoudelijk, maar ook relaxed. Hij staat geregeld
voor de deur van de faculteit even uit te blazen
en een sigaretje te roken, terwijl studenten in
en uit lopen of deelnemen aan een Room for
Discussiondebat in de centrale hal. De deur

van zijn werkkamer op de vijfde verdieping
van de E2-toren staat geregeld open, waarmee
niet is gezegd dat het er per se een zoete inval
is, maar wel dat hij een open en transparante
managementstijl nastreeft. Zelf noemt hij dat ‘de
participatieve managementstijl’. ‘Ik neem de beslissingen, maar in een fair proces van inspraak
en consultatie,’ zei hij twee jaar geleden in Folia
Magazine in een kennismakingsinterview.
De Poolse antropoloog en filosoof Slawek
Magala, hoogleraar crosscultureel management
aan de RSM en al dertig jaar bevriend met Han,
herkent zich helemaal in deze karakteristiek
van Han. Hij noemt Han ‘a manager by walking
around’. En juist dat maakt Han volgens Slawek
zo geschikt om leiding te geven aan moeilijk aan
te sturen types als wetenschappers. ‘Han loopt
wat rond, praat wat met de mensen, probeert de
achtergrond van hun standpunt te doorgronden, vangt roddels op, maar maakt daar niet op
een machiavellistische manier misbruik van. Hij
is wel een politiek dier, maar doet niet aan politieke machtsspelletjes. Ik noem hem een academisch ondernemer.’ Slawek bedoelt daarmee dat
Han een denker is, maar ook een doener zonder
pretenties. ‘Han is allesbehalve een primadonna
en voelt helemaal geen dwang om zichzelf te
lanceren als een superstar of zoiets. He-le-maal

Folia maakt
kennis
niet. Hij heeft daarnaast gevoel voor humor en
een flinke dosis zelfspot waardoor hij een zekere
afstand heeft tot zichzelf. Dat relativeert en dat
is prettig.’
De Engelsman Martin Flash is programmamanager bij Cedep en kent Han inmiddels een
jaar of zes. Bij Cedep werkten ze samen toen
Han daar de baas was. Martin omschrijft Han
als iemand ‘met wie je veel plezier kunt hebben
en die bovendien erg slim is’. Maar bovenal
noemt hij Han ‘a great delegator’. ‘Han stelt de
gezamenlijke doelstellingen vast en geeft daarna
alle ruimte om die doelstellingen te bereiken,’
zegt hij. ‘Het beste voorbeeld van Hans manier
van werken herinner ik me uit het begin van
onze samenwerking toen Han een keer tegen
mij zei: “Als je een probleem hebt, los dat dan
zelf op. Kom in ieder geval niet bij mij.” Zo is
Han, ten voeten uit.’ Volgens Martin is Han
‘een heel effectieve leider’ die veel voor Cedep
heeft betekent, maar die op den duur wel verder
moest gaan. ‘Toen hij kwam was Cedep een
organisatie geworden waar veel vet op zat. Dat
heeft hij er heel effectief uitgesneden en er weer
een geoliede machine van gemaakt. Maar na een
paar jaar zag ik wel in dat hij te groot was voor
Cedep: hij werd een admiraal in een roeiboot,
dus ik begrijp best dat hij verder wilde. En de
UvA bood hem die uitdaging.’ yyy

Folia Radio zendt op 6 november een interview uit met
Han van Dissel. Aan de orde zullen komen de onderwerpen economie in en na de crisis, de samenwerking
FEB (UvA)-DEM (HvA), Parijs en Italië. Te beluisteren via
Amsterdam FM, in de ether op 106.8 en op de kabel op
103.3, tussen 16.00 en 17.00 uur. Vanaf de volgende
dag terug te luisteren via foliaweb.nl/radio. De uitzending
is op zaterdagmiddag 15.00 uur terug te zien op Salto
TV. Daarna via salto.nl.
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(advertenties)

Investeer nu in je carrière

WIN ÉÉN JAAR
COLLEGEGELD!

StudiJob investeert al jaren in haar
uitzendkrachten.
Check onze gratis trainingen, workshops
en coachingsmogelijkheden.
www.studijob.nl/trainingen
folia-studijob 130228.indd 1

09-10-13 09:35

Advieswedstrijd: Heb jij het
beste advies voor de zorg? Dan win je
ÉÉN JAAR COLLEGEGELD (€1.835)!
Je vindt alle informatie op:
WWW.75JAARSTUDENTENARTSEN.NL

Send data via teleportation?

MASTER EVENT
21 NOVEMBER 2013

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

Join us on Thursday November 21 for the Master Event,
where you can find out everything you want to
know about the Master’s programme of your
choice. At this event all Master’s programmes will
be presented in information sessions. You’ll also
have the opportunity to have a personal chat at
the information fair. Present are current students,
academic counsellors and Master’s programme
coordinators.
The ideal opportunity for you to take a broad look
into the Master’s programmes TU Delft has on offer.

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

We kindly request that you register in advance
and before November 18 at:
www.masterevent.tudelft.nl
QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

Folia.indd 2

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

22-10-13 17:41

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

De bruiloft
deel 7 Waarin ik voor het eerst de
blote knieën van een Marokkaanse zie

O

ns huis werd twee jaar na het
huwelijk van mijn ouders opgeleverd. Het stond vijftig meter naast
dat van mijn grootouders. Vader
financierde de bouw met de opbouw van Nederland. Hij werkte voor de PTT: graven, telefoonkabels in de grond stoppen en alles dichten.
Het ouderlijk huis had net als de andere klassieke
huizen een grote houten poort die voerde naar
een binnenplaats waar de leefkamers omheen
waren gebouwd. Sinds een aantal jaar deed een
ander type bouwsel zijn intrede in de streek: hoge
villa’s met garage waar meerdere auto’s geparkeerd
konden worden. De huizen hadden in plaats van
een binnenplein een dakterras met balustrade
van steen. Het marmer voor de vloeren, gekalligrafeerde tegels, ornamentplafonds en ijzeren
jugendstildecoraties voor deur en trap waren niet
aan te slepen. Het waren stuk voor stuk paleisjes,
die vooral door migranten, hasjhandelaren en
hoge overheidsfunctionarissen werden neergezet.
De meeste dorpsbewoners hadden geen geld voor

zulke pracht en praal. Ook keken zij neer op de
hoogbouw, omdat het als een plek werd gezien
waar de mens zich opborg. Met het sluiten van de
voordeur ging het contact met de buitenwereld
verloren. Een huis moest deel uitmaken van zijn
omgeving, een plekje in het landschap waar niet
alleen de mens toegang tot had, maar ook het vee,
de zon en de wind.
Mijn zusje Helalia en ik lagen op het platte dak
tussen de vijgen, pompoenen en zaden die zongedroogd werden. We staarden naar de miljoenen bewegende lichtjes aan de nachthemel. “Ga
je naar de bruiloft van Azahaf?” vroeg Helalia.
“Gaat een van zijn kinderen trouwen?”
“Nee, hij. Zijn derde vrouw.” Azahaf was de
onderburgemeester van het dorp en steenrijk
geworden door de drugshandel. Azahaf was zijn
bijnaam, omdat hij mank liep. Hij was om zijn
vrijgevigheid populair bij de dorpelingen.
“Waar is de bruiloft?”
“Aan het strand van Karia.”
In de balzaal van het hotel was een dwarsdoorsnede van Marokko aanwezig; van notabelen
tot lijmsnuivers, van boeren tot studenten. In
het midden werd op het versleten laminaat
gedanst en aan de tafels om de dansvloer werd

geschransd. In de verte zat een piepjong opgemaakt bruidje op een gouden troon op haar
overjarige bruidegom te wachten.
Een achterneef fluisterde in mijn oor dat er ergens anders een beter feest gaande was. We liepen
een eindje het strand op en gingen een van de
strandhuisjes in. In het gastenvertrek lag op de tafel een gebraden lam met daaromheen tientallen
kleine groene bierflesjes. Bekende en onbekende
dorpsgenoten zaten om het gebraad. Ook waren
er meisjes. Betaald door Azahaf. Ik voegde mij
bij het gezelschap. Naast… ik heb haar naam niet
geweten. Ze sloeg haar flesje tegen die van mij en
ik nam een slok van mijn allereerste biertje ooit.
Het meisje droeg een kort rokje. Ik kon mij niet
herinneren ooit een Marokkaanse in een rokje
te hebben gezien. Ook niet in Nederland. Ik
keek naar haar knieën. Mijn eerste vrouwelijke
Marokkaanse knieën. Mijn vijfde flesje was nog
niet leeg toen ze opstond. Het meisje gaf me een
hand en we verlieten de kamer. yyy Alie Boudount
Alie Boudount (Marokko, 1984) woont sinds zijn
vierde in Nederland. Hij studeerde aan de HvA en de
UvA. Hij is vrijgezel, woont in Amstelveen en werkt in
Amsterdam als parkeerwachter.
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DMR Armoede

DMCI Zoeken

Op dinsdag 12 november om 16.00 uur spreekt lector
Armoede & Participatie Roeland van Geuns zijn lectorale
rede uit in de Kohnstammzaal. In zijn rede, getiteld ‘Every
picture tells a story’ toont Van Geuns aan dat we anders
dan gebruikelijk naar arme huishoudens moeten leren
kijken. Niet door alleen op geslacht, leeftijd en etniciteit te
letten, maar juist de aandacht te richten op feitelijk gedrag en vaardigheden.
Door naar die achtergronden van armoede te kijken kunnen hulpverleners en
betrokkenen beter gesteund worden in hun begeleiding.

Wat zijn de regels voor bronvermelding, hoe gebruik
je informatie zonder plagiaat te plegen en hoe vind je
de juiste literatuur? Veel studenten worstelen met deze
vragen. Daarom heeft de HvA-bibliotheek eenentwintig filmpjes online gezet, waarin wordt uitgelegd hoe
je betrouwbare bronnen vindt en op de juiste manier
verwerkt. Ook is er een filmpje over RefWorks, een handig systeem waarmee je je eigen databank maakt en gemakkelijk referenties invoegt. Alle
filmpjes zijn te vinden via de website van de HvA-bieb: bib.hva.nl.

DOO Dialoog

DT Maritieme

Op vrijdag 8 november vindt voor de twaalfde keer de
Dag van de Dialoog plaats. Tijdens deze dag worden er
overal in Amsterdam zogenaamde dialoogtafels neergezet
waar mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Leercentrum Floor werkt dit jaar voor de derde keer mee en
biedt in samenwerking met Platform Amsterdam Dialoog
en het Socratisch Café Amsterdam gelegenheid om de dialoog aan te gaan in
het Kohnstammhuis. Iedereen is welkom aan te schuiven. Aanmelden kan
door een e-mail te sturen naar floor@hva.nl. Zie www.amsterdamdialoog.nl.

Op woensdag 16 oktober vond in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam de feestelijke en officiële start plaats
van de Maritieme Academie Holland. Hierin werkt de
HvA samen met vijf andere onderwijsinstellingen waar
zeevaartopleidingen worden aangeboden. Door samen
te werken kan een nog beter doorlopende leerlijn tussen
vmbo, mbo en hbo tot stand komen. Ook wil de Maritieme Academie Holland investeren in innovatieve voorzieningen en de krachten bundelen om
jongeren te interesseren voor een van de vele maritieme opleidingen.

HvA Docentenlab

DEM Excellentie

Docenten gebruiken graag nieuwe technieken en media
om hun onderwijs vorm te geven, maar soms kunnen ze
daarbij wel een beetje ondersteuning gebruiken. Vanaf 1
november is er daarom het Learning Tomorrow DocentenLab. Het lab is te vinden op de eerste verdieping van de
Leeuwenburg (ruimte C1.63) en geopend op dinsdagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur en vrijdagochtend van 8.30 tot 12.30 uur. Je kunt
zo binnenlopen, of een afspraak maken via docentenlab@hva.nl. Ondersteuning op afstand kan ook via Skype: doclabhva. Zie learningtomorrow.hva.nl.

Het project EANET (Entrepreneur Alumni Network),
waar het Amsterdam Center for Entrepeneurship (ACE)
bij betrokken is, heeft een subsidie van het Europese subsidieprogramma Erasmus Tempus gekregen. Het project
bestaat uit het opzetten van EANET bij partnerinstituten
in Oekraïne, Moldavië, Roemenië en Georgië met als doel
ondernemers daar te stimuleren hun kennis te delen met studenten, wetenschappers en alumni. Het is de bedoeling dat studenten en docenten van ACE
contacten en ervaring kunnen opdoen in de regio’s.

DBSV Diabetes

DG Excellentie

Voor diabetespatiënten is het cruciaal op gezond gewicht
te blijven. Maar afvallen kan gevaarlijk zijn, omdat
daarmee vaak ongewenst spiermassa verloren gaat. Hoe
hiermee om te gaan? Daar gaan onderzoekers van DBSV
in samenwerking met onder andere Nutricia Research en
TNO, de komende 3,5 jaar intensief onderzoek naar doen.
Ze krijgen daarvoor 1,1 miljoen subsidie uit het topsectorenfonds van het Ministerie van Economische Zaken. Het project moet uiteindelijk bijdragen aan
de ontwikkeling van afvalprogramma’s voor obese oudere diabetespatiënten.

ExcellentieVereniging Amsterdam is de nieuwe studievereniging voor HvA-studenten die een excellentieprogramma volgen naast hun studie. De vereniging pleit voor
HvA-brede toegankelijkheid van alle excellentieprogramma’s en wil daarnaast de kwaliteit van de programma’s
verbeteren door ervaringen te delen. Eerder vonden al
twee borrels plaats, waarna de vereniging in september officieel werd goedgekeurd door de hogeschool. Op 13 november vindt de kick-off plaats in het
Crea Café. Aanmelding is verplicht via excellenCIE.hva@gmail.com.
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UB Draadloos

Allen Nieuwe

meubels

Goed nieuws voor iedereen die snel een printje nodig
heeft: via het draadloze netwerk in de studiecentra kan
iedereen nu documenten printen vanaf een Windowslaptop, MacBook of Android-smartphone. De printservice is beschikbaar voor eenieder met een UvAnetID. Wie
hiervan gebruik wil maken moet verbonden zijn met het
UvA- of Eduroamnetwerk en het document dat moet worden geprint op zijn
laptop of smartphone hebben. Bij de printer zelf moet worden afgerekend via
een Paycube-aanwijzing. Zie webprint.student.uva.nl.

UvA en HvA hebben een contract gesloten met Pantar,
een organisatie die zich bezighoudt met sociale werkvoorziening. De UvA en HvA gaan via Pantar mensen
met nauwelijks werkervaring een leer-werkcontract van
een jaar aanbieden, waarin zowel wordt gewerkt op een
UvA-HvA-locatie als wordt geleerd. Ook medewerkers en
studenten kunnen een bijdrage leveren aan de re-integratie van deze mensen:
van oud UvA- en HvA-hout, zoals oude kasten of pallets maken deze mensen
meubels. Die kunnen met korting worden gekocht via www.goedgemaakt.nl.

Wetenschap Socrateslezing

CvB Opvolger

Op 17 november houdt Louise Fresco in De Rode Hoed
de jaarlijkse Socrateslezing. Onder de titel ‘De nieuwe
Zijderoute’ zal ze spreken over ‘eten, weten en geweten’.
Daarbij zal ze de vraag opwerpen wat het voor ons betekent dat iedereen te eten heeft zonder het milieu te veel
te belasten. De lezing is een initiatief van het Humanistisch Verbond en wordt sinds 1984 georganiseerd. De lezing geeft commentaar op maatschappelijke ontwikkelingen vanuit humanistisch perspectief.
Eerder hielden Roger van Boxtel, Arnold Heertje en Bas Heijne de lezing.

De vicevoorzitter van het CvB van de Universiteit Utrecht
maakt de overstap naar de UvA en HvA. Econoom
Hans Amman (1957) is per 1 februari 2014 benoemd tot
vicevoorzitter van het CvB. Hij volgt Paul Doop op, die de
UvA verlaat. Amman heeft een lange wetenschappelijke
en bestuurlijke carrière achter de rug. Voordat hij naar
Utrecht ging was hij aan de TU Eindhoven onderzoeker, decaan en collegelid.
Amman zal dezelfde portefeuille beheren als Doop de afgelopen jaar onder
zijn hoede had: bedrijfsvoering, financiën, ict, onroerend goed en huisvesting.

FGw Journalistiek

Alumni Martin

Vorig jaar overleed onderzoeksjournalist en UvA-alumnus Gerard van Westerloo (1943-2012). Als eerbetoon
is de Gerard van Westerloolezing in het leven geroepen.
Die zal op 14 november voor het eerst worden uitgesproken door Wall Street Journaljournalist Alan Cullison,
hoofd van de ‘Moskoudesk’ van de krant. Cullison wist
door te dringen tot moeilijk toegankelijke extremistische netwerken. Hij licht
in zijn lezing toe hoe je van een abstract thema een concreet verhaal maakt.
Locatie: P.C. Hoofthuis, zaal 1.04. Aanvang: 19.30 uur. Kosten: € 17,50.

Fysicus Martin Frimmer ontvangt de FOM Natuurkunde
Proefschrift Prijs 2013 die hij krijgt voor zijn proefschrift
Spontaneous Emission Near Resonant Optical Antennas dat
hij eind vorig jaar verdedigde. In zijn dissertatie beschrijft
Frimmer hoe het uitzenden van licht door quantumlichtbronnen kan worden gemanipuleerd met nanostructuren.
De jury waardeerde ‘zowel de leesbaarheid als de diepte van de wetenschappelijke analyse’. De prijs van 10.000 euro – vrij te besteden – neemt hij op 21
januari in ontvangst. Frimmer werkt inmiddels bij ETH in Zürich.

Allen Essayprijs

FEB Exchange

Folia en Het Parool organiseren dit jaar voor de tweede
keer de Robbert Dijkgraaf Essayprijs. Wetenschappers,
studenten en alumni kunnen nog tot 12 november een
essay van 800-900 woorden insturen met als thema
‘Iedereen in de media; de wetenschap anno 2013’. Het
winnende essay verschijnt zowel in Folia Magazine als in
Het Parool. De prijswinnende essayist ontvangt ook een foto door beeldend
kunstenaar Elmer Driessen. De prijsuitreiking vindt plaats op 26 november,
tijdens het Gala van de Wetenschap. Essays sturen naar: redactie@folia.nl.

Op maandag 11 november vindt de Exchange Fair & Information Meeting voor FEB-studenten plaats onder het
motto ‘Get globalized and grow. Where are you going?’.
Het is een informatiebijeenkomst voor FEB-studenten die
in het buitenland willen gaan studeren. De bijenkomst
vindt plaats in gebouw-E, lokaal 0.20 en in de centrale hal
van de faculteit. Tweedejaarsbachelorstudenten moeten zich zo snel mogelijk
registreren via studyabroad-feb@uva.nl. De bijeenkomst vindt plaats van
17.00-19.00 uur, adres: Roetersstraat 11. Zie ook www.studyabroad.uva.nl.

Frimmer

fair
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wasdom
Veel oog voor
wetenschap
Pieter van der Wielen
Leeftijd 39 (geboren op 28 februari 1974)
Beroep Radiomaker en presentator
Studie Geschiedenis (UvA)
Afgestudeerd 1999
Docent ‘Willem Melching, docent cultuurgeschiedenis en Duitse geschiedenis. Ik kom hem
nog vaak tegen. Hij was als docent een leuke
verteller, die goed op de hoogte was. En als ik
een werkstuk met hem moest bespreken, dan
konden we dat gewoon in het café doen.’
Locatie ‘Het P.C. Hoofthuis, dat was waar het
gebeurde. Een vreselijk en ietwat benauwend
gebouw met allerlei kleine kamertjes, maar toch
de plek die me het meest is bijgebleven.’
Café ‘Café Kremlin zat tegenover het P.C. Hoofthuis, daar zaten we vaak overdag en soms ook
’s avonds. Ik zat denk ik vaker in Kremlin dan in
de collegebanken.’
Afknapper ‘Toen ik bij de onderwijsbalie kwam
om mijn afstuderen te regelen, dook de vrouw
die me hielp achter haar scherm en vroeg: “Van
der Wielen. Van der Wielen? Weet u zeker dat
u aan deze universiteit heeft gestudeerd?” Het
duurde een paar maanden voordat ik in het systeem gevonden was en ik mijn diploma kreeg.’
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Op 26 november presenteert Van der Wielen
het Amsterdamse Gala van de Wetenschap
in de Stadsschouwburg met onder anderen
Robbert Dijkgraaf, Erik Verlinde en Damiaan
Denys. Zie www.ssba.nl

stage

Hij studeerde geschiedenis en werd radiomaker en
presentator: Pieter van der Wielen. tekst Julie de Graaf / foto Bob Bronshoff

‘I

k was eigenlijk van plan om na
mijn eindexamen als een soort Jack
Kerouac door Amerika te gaan
liften, maar de dienstplicht kwam
er tussen. Ik moest óf het leger in, óf studeren.
Studeren betekende dat die dienstplicht er uiteindelijk niet meer van zou komen, dus koos
ik daar voor. De keuze voor geschiedenis was
snel gemaakt. Op de middelbare school was ik
goed in geschiedenis en economie, maar voor
een studie economie moest je ook wiskunde
hebben gedaan en dat had ik niet.
Toen ik begon met studeren dacht ik: nu gaat
het eindelijk beginnen. Ik had verwacht in
het intellectuele land van melk en honing
terecht te komen, maar dat viel tegen. De
eerste twee jaren bij geschiedenis bestonden
voornamelijk uit stampen: jaartallen uit je
kop kennen en heel gedetailleerde tentamenvragen beantwoorden. Ik herinner me zelfs
nog dat we in het eerste jaar al na anderhalve
maand een tentamen kregen over de geschiedenis van 1492 tot en met 1815. Na die eerste
jaren werd het leuker. Ik mocht zelf stukken
schrijven en meer gespecialiseerde onderwerpen bestuderen. Rond het derde jaar koos
ik voor de richting moderne geschiedenis,
omdat ik de twintigste eeuw heel interessant
vond en gefascineerd was door Hitler en
Stalin. Nu zou ik veel eerder voor de negentiende eeuw kiezen: een eeuw die minstens zo
bepalend is geweest voor de wereld met veel
wetenschappelijke ontdekkingen, de vorming
van staten en revoluties. Achteraf gezien vind
ik het jammer dat er zo weinig oog was voor
wetenschap in mijn studie. Er zijn zo veel
dingen belangrijk voor de geschiedenis, veel
meer dan alleen politiek en kanonnen. De

wetenschap is vermoedelijk nog veel bepalender, maar daar hoorde je in mijn tijd geen
woord over. Mijn advies aan de opleiding zou
dan ook zijn om een mooi vak wetenschapsgeschiedenis voor alfa’s op te zetten.
Ik ben mijn hele studententijd bang gemaakt
door mensen die na het horen van mijn
studiekeuze zeiden: “O, dan word je leraar”
of “O, dan word je werkloos.” Ik wist nooit zo
goed welke van de twee me erger leek. Gelukkig kreeg ik al tijdens mijn studie werk bij de
radio. Dat begon als een stage bij Teleac om te
helpen met een website over vaderlandse geschiedenis en op een gegeven moment vroegen ze mij of ik niet ook bij de radio wilde
helpen. Vanaf het begin vond ik dat ontzettend leuk en wist ik: dit wil ik doen. Radio
is een heel snel en direct medium, het is een
massamedium maar voelt op een of andere
manier toch heel intiem. Na die stage ben ik
mezelf al snel als freelancer gaan verhuren en
werkte ik als redacteur, vervolgens als verslaggever en later als presentator. Op een gegeven
moment stak een omroepbaas zijn hoofd om
de hoek en vroeg me: “Hé, Van der Wielen,
heb jij iets met wetenschap?” Ik zei ja, want ik
kon niet echt iets anders zeggen, en een week
later had ik een wetenschapsprogramma op
de radio. Zo snel kan het gaan.
Hoewel ik dus al werk had, wilde ik toch graag
afstuderen. Ik heb tijdens mijn studie zeker
een paar afhaakmomenten gekend, bijvoorbeeld toen ik moest leren over middeleeuwse
koningen, pauselijke traktaten of de ontwikkeling van de broodprijs in de zestiende eeuw,
maar ik heb volgehouden. Ik wilde graag mijn
diploma halen, al was het maar als een mooi
souvenirtje aan mijn studententijd.’ yyy

Francesca Bosselo (26)
Studie Fysiotherapie
Stage Reha Seewis Klinik in Zwitserland
verdiensten Ongeveer 380 euro
Beoordeling JJJJJ
‘Je moet deze stage niet doen als je bang bent
voor bergen. Mijn stageplaats was namelijk op
een duizend meter hoge berg vlakbij Zürich. Ik
heb hier veel ervaring opgedaan, ik was acht of
negen uur per dag bezig met het begeleiden van
patiënten. Ik heb zowel jonge als oude mensen
begeleid, het aantal jonge mensen dat hulp nodig
had verbaasde me wel. Ik behandelde jongeren
die zwaar depressief waren of een burn-out hadden. Het was af en toe best zwaar, omdat je al die
heftige verhalen hoort. Het leukst vond ik hydrotherapie. Dat is therapie in het water. Ik bedacht
een spel dat leek op Annemaria koekoek. Dat was
ontzettend gezellig en ook nog eens goed voor de
spierkracht en balans. Ik heb vijf maanden bij het
bedrijf gezeten. Soms waren de gesprekken best
heftig. Er was één zin die vaak terugkwam tijdens
mijn gesprekken: “Ik durf niet te slapen, want ik
ben bang dat ik niet meer wakker word.” Deze
mensen waren serieus bang om in hun slaap dood
te gaan. De patiënten waren na mijn stage wel een
beetje positiever geworden. Dat gaf me een trots
gevoel. Binnenkort volg ik mijn stage in Nederland, maar het wordt heel moeilijk om mijn vorige
plek te overtreffen. Wat ik tegelijkertijd mooi én
jammer vond, was het feit dat het in the middle of
nowhere was. Ik kon nergens heen, ik was steeds
afhankelijk van iemand anders om mee te rijden.’
yyy Adelaida de Cuba
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colofon

Werkcollege Taalkunde van het Duits en inleiding taalwetenschap door docent
Arjen Versloot, maandag 4 november, 9:00, P.C. Hoofthuis tekst en foto’s Mike Hofman
Aantal heidivlechten 1
Scrabblewoord Vokalviereck

B

ij binnenkomst klinkt een Duits
‘Morgen!’. Studenten die de Duitse
Pünktlichkeit nog niet helemaal onder
de knie hebben en te laat binnenkomen,
uiten een Entschuldigung. De overwegend Nederlandse studenten en Nederlandse docent blijven
goed in hun rol, het college is namelijk volledig in
het Duits. Maar dan: computerproblemen. Ineens
klinkt er een oer-Hollands ‘sodemieter op’ uit de
mond van de docent.
Op de Windows XP-computer verschijnt een afbeelding van het Internationaal Fonetisch Alfabet.
Twee uur lang wordt er vervolgens gesproken over de
verschillende klanken in het Duits. Hoe staat je tong
bijvoorbeeld als je de o of de a uitspreekt. De docent
doet het voor de zekerheid maar even voor, wat leidt
tot gelach in de kleine collegezaal.
Net als in het Nederlands heb je in het Duits lange
en korte klinkers. Denk bijvoorbeeld aan Tag en
das. De docent heeft ook een Nederlands voorbeeld
paraat: ‘Kijk eens naar de a in dak en in schaap. In
Utrecht is het trouwens andersom, daar zeggen ze
daak en schap.’
Grappen maken kan deze docent wel. Lesgeven
overigens ook. Ondanks het ongelukkige tijdstip,
maandagochtend negen uur, weet de heer Versloot
zijn studenten mee te krijgen. De studenten schrijven
fanatiek mee, antwoorden op zijn vragen en stellen
zo nu en dan zelf een vraag.
In de korte pauze – 10 minuten, pünktlich – wordt
er geheel in thema gesproken over een bar in Amsterdam waar Duitse bieren op de tap staan. yyy

Naomi Sier

(18, Duitse taal & cultuur)
‘De docent is erg goed. Alles wat
hij vertelt, doet hij ook voor. Hoe
je mond en lippen staan als je
een bepaalde klank uitspreekt
bijvoorbeeld. Hij behandelt veel
stof uit het boek dat wij gebruiken: Atlas Deutsche Sprache.
Dat boek is erg moeilijk leesbaar, ik ben blij dat we het
daarom nog eens uitgebreid in de les behandelen.’

Jasmine Benning
(20, Duitse taal & cultuur)

gaan er heel diep op in.’

‘Het vorige college heb ik gemist,
dit is dus mijn eerste college van
dit vak. Ik vind de stof erg interessant, veel leuker dan Duitse
literatuur. Ik vind overigens wel
dat we erg lang over hetzelfde
onderwerp blijven praten, we

Rosalie Blomaard
(20, Duitse taal & cultuur)

‘Ik studeer ook Nederlands. Veel
van de behandelde stof heb ik
dus al gehad, maar dat vind ik
eigenlijk wel fijn. Het is fascinerend om te zien dat ondanks
de vele overeenkomsten tussen
Nederlands, Duits en Engels, er
alsnog zoveel verschillen zijn.’
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de lezer
cultureel studentencentrum

agenda 7 - 13 november

goedkoop
cabaret
comedy - € 6 / € 9

vr

za

08 09
20:30

Het nr. 1 try out podium
voor ongecensureerd
cabaret.
Met: Harry Glotzbach, Tim
Fransen e.a.
Reserveren: 020 525 1400

war on drugs
debat- gratis / € 5

ma

11
20:00

Is de drugslegalisering in
Uruguay een doorbraak
in de ‘war on drugs’?
Spreker: José Carlos
Aguiar e.a.
I.s.m. SIB

screening
politics

movie - free / € 5

di

12
20:00

A fascinating peek behind
the curtain of today’s
complex food politics.
Movie: Food, Inc.
Speaker: Daniël Mugge

verhuur
CREA heeft een prachtig
theater, een grote
muziekzaal en een ruim
aantal studio’s. Al deze
voorzieningen zijn te huur
buiten cursustijden. En:
studenten krijgen korting!

CREAmsterdam
CREAmsterdam

www.crea.uva.nl

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

lottE vAN MEERtEN (20), MiNoR CoNFliCtStUdiES, UvA
‘Het nummer van deze week is afwisselend, qua onderwerpen zit er van alles wat in. Er staan
wat artikelen bij die wetenschappelijk van aard zijn, zoals het interview over de Asva en CSR.
Zulke artikelen zijn wel op een aantrekkelijke manier geschreven, zodat het ook jonge studenten uitnodigt om een Folia te pakken en te lezen. De opmaak draagt daar ook aan bij: grote,
kleurrijke foto’s en veel illustraties. Op de tong is mijn favoriete rubriek, het
is echt een leuke toevoeging aan het blad. Lezers kunnen op die manier
ook wat bijdragen aan de inhoud. Ik vind het trouwens goed dat in de
rubriek Overigens hoogleraren aan het woord gelaten worden, anders
draait het alleen maar om wat studenten te zeggen hebben. Grappig ook
om zomaar een opiniestuk tegen te komen van een docent waar je zelf les
van hebt gehad. De rubrieken maar vooral ook de vaste columns zorgen
voor een prima afwisseling. Een kort stuk tussendoor leest lekker weg tussen de andere, lange artikelen. Het dagboek van
de studenten in het buitenland vind ik iets te lang, maar het
prikkelt wel; zeker als je zelf ook naar het buitenland wil.
Het enige wat ik echt heel jammer vind aan deze Folia zijn
de advertenties. Heel logisch dat die er nu eenmaal bij
horen, maar de plaatsing in dit nummer is onhandig. Je
aandacht wordt erdoor afgeleid en dat is eigenlijk zonde.’
yyy tekst en foto Maartje Geels

deining
‘Hans Amman is een Amsterdammer in hart en
nieren. De portefeuilles die hij in Utrecht beheert,
komen grotendeels overeen met die hij aan HvA
en UvA onder zijn hoede krijgt.’ – loUiSE
GUNNiNG, CvB-voorzitter, over de nieuwe
functie van Hans Amman in Het Parool.
‘Geef de deelnemers de regie over hun pensioen.
Het gaat om hun spaargeld’ - lEx hooGdUiN, hoogleraar monetaire economie, over
het pensioenstelsel in Het Financieele Dagblad.
‘Niemand wil bij de verliezer horen. Ik ben ervan
overtuigd dat we het dit seizoen beter gaan doen
dan het vorige. Ik zal ook echt teleurgesteld zijn
als we de play-offs niet halen.’ - ARoN RoYé,
aanvoerder van BC Apollo, over de basketbalplay-offs in Het Parool.

‘Durven we bij die dubieuze genealogische opsporingsmethoden nog kanttekeningen te plaatsen?
Of laten we dit alles oogluikend toe, onder het
mom dat bij bepaalde groepen maatschappelijke
problemen ‘onorthodoxer’ mogen worden opgelost?’ – hUUB vAN BAAR, docent Europese
studies, over de discriminatie tegen de Roma in
Nederland in Trouw.
‘Het is de bijl aan de wortel van de ketenbepaling.
Voor de werknemer is het slikken of stikken. Die
tekent, die wil graag baanzekerheid.’- RoNAld
BEltzER, hoogleraar arbeid en onderneming,
over flexcontracten in De Telegraaf.

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

Robbert Dijkgraaf
Essayprijs
Student, oud-student of medewerker van
één van de instellingen voor hoger onderwijs
in Amsterdam? Doe dan mee aan de
Robbert Dijkgraaf Essayprijs.

u

u

Het Parool en Folia Magazine
schrijven voor de tweede keer de
Robbert Dijkgraaf Essayprijs uit.
Hiervoor roepen ze Amsterdamse
wetenschappers, studenten en
alumni op een essay te schrijven
met als thema: Iedereen in de
media; de wetenschap anno 2013.
Het winnende essay verschijnt in
zowel Folia Magazine als Het
Parool. Tevens ontvangt de schrijver
een foto van beeldend kunstenaar
Elmer Driessen. Essays, 800
tot 900 woorden, moeten vóór
12 november worden gemaild
naar: redactie@folia.nl.

illustratie mokerontwerp

Doe mee!

