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Na #boobiegate
De HvA haalde op sommige locaties
Folia weg tijdens de open dag en daar
had vrijwel iedereen een mening over.
Maar toonde dit incident de noodzaak van harde feministische actie
des te meer aan, of sloeg de Boobie
Bible de plank mis?
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Bijzondere Collecties nodigde wetenschappers uit om een object uit het
UvA-erfgoed te kiezen, en maakte er
een tentoonstelling van.
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Opera anders
Een korte experimentele opera maken en opvoeren, 250 studenten doen
het voor het Opera Forward Festival.
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Gloria Wekker weet uit eigen ervaring hoe het is: niet-wit zijn. En witte mensen snappen
dat dus nog steeds niet. ‘Er zijn nog steeds docenten die het N-woord gebruiken,’ zegt de
voorzitter van de commissie diversiteit. De UvA is veel te wit, en dat moet anders.

36
FOLIA 23

i

k
e
i
e
n
s
l
d
a ep 3 ezen
n gro
n

L

Bestuur Noeri van den Berg,

Diversiteitsgoeroe

Dyslexie in de verdrukking
slechts een verzinsel of fraudegevoelig

is volkomen arbitrair. Net als bij het

Wat chill dat jij langer overmodeverschijnsel?
je tentamen mag
doen, krijgen ze te
horen. En nu blijkt
Hoe gaan de UvA en
Arabisch en het Sanskriet hebben een
het ook nog een makkie om HvA
aan om
eenmet
dyslexieverklaring
te komen.
leuk is het
dyslectische studenten?
klankMaar
en het zo
bijbehorend
symbool
Dyslexie
geen fabeltje,
nietsmoet
wezenlijks
met elkaar te maken.’
niet, als je op je twintigste nog steeds
elkiswoord
lettermenen
voor letter
lezen.
zowel emeritus hoogleraar orthopedagogiek Aryan van der Leij
als ontwikkelingspsycholoog
Patrick Snellings. Maar wat
het dan wel precies is en
waar het door veroorzaakt
wordt, daar is moeilijk de

Er is niets aan het symbool ‘h’ dat het
verbindt aan de zachte keelklank waar
wij hem voor gebruiken.
Die willekeur vormt geen belemmering voor gewone lezers die letters en
de combinaties van letters tot woorden
14-03-16 18:17
in de loop van hun schoolcarrière op de
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Dean Murray Pratt
As the new Dean of Amsterdam University College,
Murray Pratt has a lot of interesting things to say
about the (international) education of the future in
general, and AUC-education in particular.
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at was me het weekje wel, inderdaad.
Afgelopen vrijdagmiddag kwam er een tip binnen op de
redactie van Folia dat op twee HvA-faculteiten ons magazine
werd weggehaald. Bezoekers van een open dag zouden de
cover met vrouwenborsten wel eens aanstootgevend kunnen
vinden.
Voor wie de overvloedige publiciteit en de hoog oplopende
discussies daarna heeft gevolgd, zou ik de hele zaak af
kunnen doen met de dooddoener: ‘En de rest is geschiedenis’
– zaak gesloten.
Het punt bij geschiedenis en geschiedschrijving is dat
denkfouten en misverstanden zich soms als feiten vastzetten in
het geheugen, en één van die misverstanden zou ik toch graag
de wereld uit helpen.
Uit enkele reacties kwam het beeld naar voren dat wij,
als redactie van Folia, aan de kant zouden staan van de
feministische actievoerders van FemCom. We hadden toch
aandacht besteed aan hun Boobie Bible?
Dat hadden we zeker. Ons viel op dat een groep studenten
aan de UvA een originele en prikkelende manier had bedacht om
seksisme aan de kaak te stellen. Journalistiek reden genoeg om
een reportage te laten maken, en de feiten en beelden voor zich
te laten spreken.
Dat dit voor mij persoonlijk niet gelijk staat aan een
steunbetuiging aan de feministen van FemCom, is mij
andersom óók verweten. Foto’s van borsten hebben op mij
helaas geen de-seksualiserende werking, schreef ik hier
vorige week, op nogal losse toon en met de excuses alvast
erbij.
Actievoerster Matilda Medard van FemCom liet weten
dat de hoofdredacteur van Folia ‘ook iets problematisch’
heeft. ‘Zijn hoofdredactioneel commentaar was ontzettend
seksistisch en macho’.
De schrijfster van een ingezonden stuk wist na enkele
dagen alle feiten en argumenten zelfs zo te combineren dat
ik – ‘net als Geert Wilders’ – ‘ongegeneerd over de rug van
vrouwen én moslims mijn eigen belangen nastreef.’
Dan toch even for the record.
Folia doet verslag van de feiten en geeft vervolgens ruim
baan voor discussie over deze feiten. Daar hoort iets bij wat
raakt aan de kern van zowel de vrijheid van meningsuiting als
aan de vrije pers: jouw idealisme hoeft het mijne niet te zijn.
Zelfs niet als we er vele pagina’s aan wijden in Folia. ↙
www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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Cijfers

4

landen hebben meer universiteiten dan Nederland in de door Times Higher Education top 200 van
Europese universiteiten. Nederland laat het Verenigd
Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Italië wel achter zich
als het gaat om de mediaan score; daarop is Nederland
het beste van Europa.

De economie van
de kunstsector

W

ie altijd al heeft willen weten hoe hij een fortuin
kan maken door zijn kindertekeningen te verkopen, moet donderdag 17 maart Room for Discussion
bezoeken. Want Axel Rüger, directeur van het Van
Gogh Museum, en Jop Ubbens, directeur van veilinghuis Christie’s, zullen op de chesterfields plaatsnemen
en deelnemen aan wat een ‘kunstzinnige sessie’ belooft te worden, aldus de organisatoren. Met daarin
aandacht voor de zin en onzin van de 160 miljoen
euro die het Rijksmuseum samen met het Louvre betaalde voor twee schilderijen van Rembrandt van Rijn.
Ook aan bod komt de vraag hoe musea en veilinghuizen binnen de kunstbubbel kunnen functioneren. Kom
en luister, en leer de kneepjes van het vak voordat die
bubbel knapt. ↙ Willem van Ewijk

Axel Rüger & Jop Ubbens
over de wereld en markten van kunst
Room for Discussion
Donderdag 17 maart, 13:00-14:00 uur.
Centrale hal gebouw E (Roeterseiland)
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stilteruimtes worden er de
komende weken aan de UvA ingericht:
naast de bestaande op het AMC
komen er stilteruimtes op het Science
Park, op de Roeterseilandcampus, in
het P.C. Hoofthuis en op een nog nader
te bepalen locatie.

6

weken mag je stalen ros

voortaan nog op dezelfde plek staan
in het centrum van Amsterdam.
Binnen de ring worden fietsen na die
periode verwijderd.

7

minuten speelde UvA-student Tessel Middag voor
het Nederlands elftal tijdens het Olympisch Kwalificatietoernooi. Nederland werd uiteindelijk tweede van de vier,
niet genoeg voor een ticket naar Rio.
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Break the HvA

De Week
Emancipatiemotor

D

e Hogeschool van Amsterdam
is op veel dingen trots, maar
het meest trots is de HvA over het
algemeen op het feit dat ze de
emancipatiemotor van Amsterdam
is. Dubbeltjes worden bij de HvA
futureproof kwartjes. Vanuit die
gedachte is het dan ook niet vreemd
dat verschillende decanen, met Jean
Tillie voorop, wiens onderzoek al vaker
is bestempeld als allochtonenknuffelend, besloten dat vrouwenborsten
geen plek hadden op een ‘neutrale’
open dag van de Hogeschool van
Amsterdam.
Je moet immers niet willen dat
tere kinderzieltjes geconfronteerd
worden met iets onalledaags als
vrouwelijke borsten. Nee, die komen
het best tot hun recht wanneer
ze bedekt worden en onzichtbaar
blijven, moet men gedacht hebben

Folia 23_1611_4.indd 7

bij de emancipatiemotor van de stad.
Dat is blijkbaar de emancipatie waar
de HvA voor staat: de vrijheid van
de één inperken om ervoor te zorgen
dat anderen zich niet ongemakkelijk
kunnen voelen. Iedereen weet immers even goed dat het verwijderen
van blote borsten te maken heeft
met de vrees preutse eerstejaars mis
te lopen.
Het is dan ook opvallend dat twee
dagen voordat de Folia-edities strategisch uit het zicht werden gelegd
er een poëziefestival plaatsvond aan
de HvA waar een studente openlijk
vertelde hoe ze inspiratie haalde ‘uit
de kont van Kim K.’ ‘Zij is erachter
gekomen wat er van haar verwacht
wordt - zoals geld verdienen met
haar reet - en speelt daar heel slim
op in,’ vertelde dichter Joana Munha
Freire over de kont waarvan we op dit

moment niet weten of die bloot was
of niet.
De HvA heeft blijkens alle ophef
wat meer moeite om te ontdekken
wat er van haar wordt verwacht.
Wellicht kan men er wat leren van de
Excellentie Vereniging Amsterdam,
de studievereniging voor excellente HvA-studenten die vorige week
jubileerde. Daar zegt men na drie
jaar brainstormen onder excellente
gelijkgestemden te weten wat excellentie is. ‘Eigenlijk gaat het erom dat
je naast je studie bewust bezig met
zelfontplooiing,’ vertelde de voorzitter. Wij wensen de HvA na deze week
veel zelfontplooiing toe. ↙

tekst Henk Strikkers
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Bugra Veiligheid eerst
Hij heeft nooit begrepen waarom mensen die
strakke leren cirkels om hun hals trekken.
Hoe kunnen ze blijven ademen. En hoe kan het dat
iedereen zo op elkaar lijkt.
De mens scheidt zich af met de vormpjes op het
voorhoofd. Daar is het bijzonder. Daar gebeurt
het. Kijk hoe ze vier oren hebben, waarvan twee
lange tentakels.
Waarom dat stalen lijstje voor de luchtpijp?
Waarom begreep niemand zijn vragen? Eens kwam
een vrouwmens naast hem staan bij het stoplicht.
Hij was onderweg naar een sollicitatie. De vrouw
had een hond aan de lijn. De hond een strakke leren
cirkel om zijn nek. Vreemd.
Hij is niet aangenomen. Alleen maar omdat hij zijn
broek anders droeg.
‘Op uw enkels, meneer? Is dat normaal?’
Hij wilde alleen maar ademen.
Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

Navraag
Maarten
Vogelaar
Afgelopen week bleek uit het onderzoek God in Nederland dat een kwart van
de ondervraagden zichzelf ziet als atheist, in 2006 was dat nog 14 procent. Ook
de opmars van spiritualiteit lijkt gestuit:
tien jaar geleden beschouwde 40 procent
van de ondervraagden zichzelf nog als
spiritueel, nu 31 procent. Studentenpastor
Maarten Vogelaar reageert.
Er is geen werk meer voor je.
‘Er is juist heel veel werk voor mij. Ik kom veel studenten tegen die met zingevingsvraagstukken zitten. Ik geef
momenteel een module religie & spiritualiteit aan de Bildung Academie en in die colleges komen veel levensvragen aan de orde. Die passen misschien niet direct onder
het kopje “religie”, maar dat is een taalkwestie: de kerk
spreekt een heel andere taal dan veel jongeren. Daaruit
kun je niet concluderen dat de zingevingsvragen die de
kerk opwerpt niet belangrijk zijn voor jongeren.’

Dus spiritualiteit is voor jongeren toch
belangrijk?
‘Religie en spiritualiteit hebben van oorsprong een
sterk sociologische component: er hangt een gezamenlijk verband of instituut omheen. Ik denk wel
dat als spiritualiteit een sterk individuele aangelegenheid wordt, het gemakkelijk kan uitdoven.’

Juist nu gaat de UvA stilteruimtes inrichten. Mosterd na de maaltijd?
‘Helemaal niet, integendeel. Ik denk dat de UvA er
juist veel te laat mee komt. Het tekent de huidige
universiteit. Die lijkt een instituut van spirituele
armoede te zijn geworden, waar te weinig ruimte
is voor het mens-zijn. We hebben alles efficiënt
gemaakt. Begrippen als “goed zijn” en “lief zijn”
missen richting, maar de behoefte daaraan bestaat
wel. Als centrum van zingeving en meditatie kan
zo’n stilteruimte een heel goede functie vervullen.’
…Boobietrap…

tekst Dirk Wolthekker

Ô i donÕ t know who that guy is,
but his wife looks hotÕ
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OP Z’N DUITS

OmbuigT

propaganda

egen de tijd dat jullie dit
lezen is het alweer een
herinnering geworden. ‘Weet
je nog die keer dat de HvA
blote boobies verbande?’ ‘Oh
ja, lol, hoe dom was dat!’ Zo
is de aard van ophef in tijden
van hijgerige media. We zijn
allemaal buitengewoon ontstemd totdat er
weer iets nieuws
komt. Het is een
kort moment
van verbintenis
voor de verontwaardigden,
waarin het
medialandschap
even niet zo gefragmenteerd voelt. Waar het
over gaat is ondergeschikt aan dat fijne gevoel.
Jean Tillie weet dat.
Tillie zat dan ook goed gewapend aan tafel bij
Pauw. Als politicoloog voorzag hij welke frames
gehanteerd zouden worden (policor denken voor
anderen, verpreutsing) en zijn strategie was die
af te wenden met lege woorden. Tillie pareerde
de suggestie dat hij bang was voor ontstemde
moslimouders door simpelweg te herhalen dat
hij niet wist wie er zouden komen. Ja, ‘allerlei
mensen’, ‘heel veel mensen’. Dat is sowieso een
punt van zorg (hoe bereid je een voorlichtingsdag voor als je geen benul hebt van wie je publiek is?), maar zijn weigering invulling te geven
aan zijn woorden maakt vooral iedere discussie
onmogelijk.
Ook de rest van de besluitnemers van de
HvA grossierde in lege termen. ‘We willen geen
storing op de lijn.’ Wat zou dat in hemelsnaam
betekenen? ‘De mensen die verantwoordelijk zijn
voor het onderwijs mogen ook bepalen wat ze

met hun ruimte willen,’ was er
ook zo een. Een uitleg van wat
ze dan willen op basis van welke
overwegingen bleef uit. Dat is het
voorrecht van een dictator.
Folia is voor distributie afhankelijk van de HvA. Als de HvA Folia
uit de bakken haalt, blokkeert zij
dus de vrije pers. Censuur voor één
dag is nog steeds
censuur. Maar ook
dat wist Tillie om te
buigen. ‘Het laat
zien dat we een
open gemeenschap
zijn waarin we met
elkaar discussiëren
en waarin dat ook
mogelijk is,’ zei hij in gesprek met AT5. Censuur
als indicatie van open debat. De Turkse autoriteiten, die dit weekend voor de zoveelste keer
sociale media lieten blokkeren, kunnen zo bij
Tillie in de leer.
Als je bij de verdediging van je proefschrift
niet tot inhoudelijke antwoorden komt, mag je
gewoon ergens anders over lullen tot het tijd is.
Bij deze kwestie is er echter geen pedel die hora
est roept. Zolang Folia nog niet volledig aan
de leiband van bureau communicatie loopt,
moeten we om verduidelijking blijven vragen. In
juni 2000 schreef ik in een paper: ‘Juist bij een
zo gevoelig en ingewikkeld issue als de multiculturele samenleving, is het belangrijk duidelijk te
weten waar men staat.’ Dat was voor een vak
bij Tillie. Dus, Jean en de HvA: waar staan jullie
nou? ↙

Bij deze kwestie is er geen
pedel die hora est roept

Folia 23_1611_4.indd 9

Linda Duits is een weggelopen wetenschapper,
gespecialiseerd in populaire cultuur. Ze schrijft om en
om over seks en de universiteit.
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BAAS IN
EIGEN BH?
Folia 23_1611_4.indd 10
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De cover van Folia zorgde vorige week voor een storm
aan publiciteit. De cover verwees naar een artikel
over de Boobie Bible; een verzameling foto’s van de
ontblote torso’s van studenten van het Amsterdam
University College. De HvA besloot de Folia’s tijdens
de open dag afgelopen weekend op drie van de zeven
faculteiten weg te halen. ‘Mijn zorg is dat bezoekers
van de open dag worden afgeschrikt,’ zei Ietje
Veldman, voorzitter van de Faculteit Onderwijs &
Opvoeding. Heerst er nog steeds een taboe op borsten
en zijn initiatieven als de Boobie Bible inderdaad
nodig?
tekst Willem van Ewijk, Fabienne Meijer, Henk Strikkers
en Dirk Wolthekker

foto Daniël Rommens

Matilda Medard
AUC-student en initiatiefnemer van
de Boobie Bible

Folia 23_1611_4.indd 11

‘In de media en op reclameposters wordt
het vrouwenlichaam nog altijd geseksualiseerd. Door die lading verbergen veel vrouwen
hun lichaam: ze schamen zich ervoor. Door het
vrouwenlichaam naakt af te beelden zonder dat
daar per se een lading aan kleeft, willen we borsten uit
de taboesfeer halen. We hebben de vrouwen gefotografeerd
op de manier waarop zij dat zelf fijn vinden en we hebben ze
zelf hun favoriete foto laten kiezen. Natuurlijk is dat ook weer
problematisch want we leven nu eenmaal in een maatschappij waarin seksistisch gedrag normaal is. Voor mensen die de
Boobie Bible bekijken kunnen die foto’s dus ook een lading
hebben. Afgelopen weekend kreeg ik berichten van mensen
die zeiden dat ik mooie borsten had. Ze dachten dat ze het
recht hadden mijn lichaam te becommentariëren: die seksuele
lading hangt er dus nog steeds aan. Dat de hogeschool de
Folia’s weghaalde laat dat nog eens zien. Welke boodschap
wil de HvA daarmee aan haar studenten geven? Is het een
boodschap van bevrijding? Kennelijk niet. Ik denk dat het wel
gaat lukken om borsten uit de taboesfeer te halen. Vroeger
mochten vrouwen niet eens hun knieën laten zien. Nu is dat
heel normaal.’

14-03-16 18:18
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Lyle Muns
UvA-student politicologie en voorzitter van Dwars,
de jongerenorganisatie van GroenLinks
‘We kunnen ontzettend preuts zijn in Nederland. Daarin lijken we een
beetje op de Verenigde Staten waar iedere tepel die in beeld komt meteen
geblurd wordt. Daar heb ik niet zoveel mee, want het laat zien dat we met
een dubbele moraal leven. We zien overal naakt om ons heen, we lopen in ons
blootje door het huis en zoeken het naakt ook op als we porno kijken. Maar naar
buiten toe camoufleren we het en tikken we elkaar op de vingers. In 2016 kunnen we
nog steeds niet volwassen over naaktheid praten, de Boobie Bible is dus absoluut nodig. Hetzelfde
zou voor mannen kunnen: dat ze hun penissen laten fotograferen. Toen Matilda Medard met ontbloot
bovenlichaam Folia’s uitdeelde stond ik naast haar. Journalisten vroegen haar wat ze ervan vond om
daar met blote borsten te staan en ze zei: “Niet zo veel. Het is een deel van mijn lichaam, net als een
oor of een voet, die ga ik ook niet verbergen.” Dat vond ik moedig.’

‘Ieder paar borsten heeft
een eigen verhaal’
Fatima Bourri
HvA-docent culturele
en maatschappelijke
vorming
‘De blote-borstencase is een mooi voorbeeld van
het nieuwe, activistische feminisme dat momenteel
boven komt, waarin fysieke aspecten van vrouwen gedeseksualiseerd worden. Het gaat dan om
genderneutrale toiletten, maar ook om het deseksualiseren van borsten. Dat er op deze manier aandacht komt voor het feminisme vind ik heel goed.
Het gaat om het debat en dat kun je pas voeren als
het in alle openheid wordt gevoerd. Daarom zal ik
dit voorbeeld ook gaan behandelen in het college
vrouw & emancipatie dat ik in het vierde kwartaal
ga geven. We leven in een masculiene samenleving
waarin vrouwen en meisjes worden uitgedaagd om
bijvoorbeeld hun borsten te laten zien als symbool
van seksualiteit. Het is goed om dat bespreekbaar te
maken. En dat kan op de manier die we afgelopen
weekend hebben gezien. Ieder paar borsten heeft
een eigen verhaal, zullen we maar zeggen, en het is
goed om dat in alle openheid en van alle kanten te
belichten in een debat.’

Folia 23_1611_4.indd 12

Asis Aynan
HvA-docent en
schrijver
‘Iemand zei tegen me dat Folia
alleen maar wil scoren door borsten op de cover te
zetten. Maar ik hoop dat mensen de moeite nemen
om over de Boobie Bible te lezen en dat ze beseffen
dat er een boodschap achter zit. Er is in Nederland
een soort paradox omtrent bloot ontstaan. Als je op
straat loopt zie je de posters van SuitSupply waarop
je bijna alles ziet. Volgens mij is internet helemaal
niet ontstaan om met elkaar te communiceren,
maar om porno te kijken. Anderzijds willen mensen steeds meer controleren, ook in de openbare
ruimte. Ik geef les bij de opleiding sociaaljuridische
dienstverlening, waar de Folia’s voor de open dag zijn
weggehaald. Decaan Jean Tillie zei dat hij dat had
gedaan omdat er een “heel gemêleerd gezelschap”
op bezoek zou komen. Juist de studenten aan wie
ik lesgeef zijn dat gemêleerde gezelschap waar Tillie
het over had. Of zij aanstoot zullen nemen aan die
Boobie Bible of de Folia-cover? Nee joh. Zij staan
hartstikke stevig in hun schoenen.’
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Justine van de Beek
UvA-student sociologie
en medeoprichter van
feministisch weblog
stellingdames.nl
‘De Boobie Bible vind ik een heel mooi
statement in de discussie over de seksualisering van
de vrouw. Seksualisering is niet per se fout, maar we
doen heel problematisch als borsten worden getoond
voor andere dingen dan seksgerelateerde onderwerpen. Vrouwen die in het openbaar borstvoeding
geven, krijgen bijvoorbeeld erg vaak afwijzende
reacties. Dat is iets heel fundamenteels en ik steun
de makers van de Boobie Bible van harte in die strijd.
Ik zou zelf de ballen niet hebben om zo op de foto te
gaan. Of het nu meer of minder nodig is dan in het
verleden, of dat we preutser zijn dan voorheen, weet
ik niet. Dankzij internet en sociale media hebben
veel mensen een podium gekregen om hun mening
te verkondigen. Dat zag je ook toen Kim Kardashian
rond Internationale Vrouwendag een naaktselfie
postte op Instagram. Ze werd uitgemaakt voor hoer
en nog veel meer, terwijl niemand haar vertelt wat ze
moet doen.’

Bert Brussen
Hoofdredacteur van
The Post Online
‘Natuurlijk is die Boobie
Bible nergens voor nodig. Je
kunt honderd tieten op de foto
zetten, maar daar worden ze
niet normaal van. Mijn lul is ook geen
normaal lichaamsdeel als ik naakt over straat ga lopen.
Ik snap niet waar dit vandaan komt. Tieten worden toch
niet bedreigd of zo? Een stelletje zure feministen gaat
klagen over het feit dat borsten geseksualiseerd worden.
Welkom in de eenentwintigste eeuw, zou ik zeggen! Het
hele evolutionaire ontwerp van borsten is niets meer dan
dat een man er seksueel door geprikkeld raakt. Het is de
grote, rode kont van een baviaan. De bedenkers hiervan
zijn verschrikkelijke zeurfeministen die waarschijnlijk
gewoon nooit aandacht voor hun borsten krijgen en er
daarom maar foto’s van maken. Hier in Nederland is
feminisme voor 99 procent af. Ongelijk betaald worden,
daar moeten ze inderdaad wat aan doen, maar verder
worden vrouwen hier niet onderdrukt. Ja, in de islam wel,
maar daar mogen we het van diezelfde feministen niet
over hebben.’

‘Tieten worden
toch niet bedreigd of zo?’
Hadjar Benmiloud
UvA-student filosofie en oprichter van vrouwenplatform Vileine
‘Waar de Boobie Bible volgens mij over gaat is body positivity voor vrouwen zelf,
maar je ziet dat het dan direct weer gaat over hoe we naar vrouwen als objecten kijken.
Wat belangrijk is om in gedachten te houden is dat we allemáál last hebben van conditionering. Die genderconditionering is de laatste jaren steeds sterker geworden. Dat zie
je bijvoorbeeld in de marketing van speelgoed: alles voor meisjes is roze en gaat om mooi
en beroemd worden, terwijl jongens juist stoer moeten zijn. Dat wordt steeds extremer. Je
ziet die conditionering ook in de reacties op de Boobie Bible, bijvoorbeeld in het redactioneel
van Folia van vorige week. Altan Erdogan benoemt dat hij vooral vlinders krijgt bij de foto’s: dat
benoemen is al een eerste stap, maar inzien dat je last hebt van de male gaze een tweede. Want het gaat er niet
om dat “mannen een randje vet ook mooi vinden” zoals hij goedbedoelend schrijft. We moeten bij dit soort acties
de kans aangrijpen om een dieper gesprek aan te gaan. Als we ingesleten patronen maar ook de effecten die die
conditionering op ons dagelijkse leven hebben kunnen blijven benoemen, dan zijn we op de goede weg.’
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EEN
KAFKAKNOP?
OVER MY
DEAD BODY!
Na de VU overweegt de HvA ook om een
kafkaknop te installeren op het intranet,
waar studenten en medewerkers overbodige
bureaucratie kunnen melden. Martin
Haring, programmamanager bij de HvA,
ziet een kafkaknop niet zitten.
illustratie Marc Kolle

O

p 13 februari twitterde @sgvdl (Fieke van
der Lecq) over de installatie van een kafkaknop op het intranet van de VU. Hiermee
kunnen studenten en medewerkers die geconfronteerd worden met overbodige bureaucratie hun
grieven melden. In april 2015 meldde bestuurder
Jaap Winter dat de knop er zou komen, maar nu
is het dan zover (het heeft tien maanden geduurd

Folia 23_1611_4.indd 14

voordat de knop er was – over bureaucratie gesproken!). Meteen mengden de usual suspects zich op
Twitter om dit toe te juichen en suggereerde Paul
van de Water aan Paul Helbing en Huib de Jong om
op de HvA ook zo’n knop te laten installeren. Hier
werd voorzichtig positief op gereageerd (ik schat in:
installatie in april 2017).
Als initiator van ondernemende programma’s en
experimenten krijg ik regelmatig met de bureaucratie van de organisatie te maken. In mijn vorig leven
op het ROC van Flevoland bevocht ik deze bureaucratie met verve en ging als een Don Quichot tekeer
tegen de windmolens om mij heen, met als gevolg
dat ik in 2000 lichtelijk overspannen het onderwijs
verliet om mijn heil elders te zoeken. Datzelfde
jaar kwam ik toch tot de conclusie dat ik vooral blij
word van het opleiden van jonge mensen en zo kon
het dat ik in 2001 in dienst trad bij de HvA.
Mijn ondernemende houding was ik echter niet
kwijtgeraakt en door de jaren heen zocht ik dan ook
de randjes van het systeem op en experimenteerde
daar waar mogelijk om het adagium van de HvA
(Creating tomorrow) vorm te geven.
Heeft u wel eens tien trainees van de SNS
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Bank voor een traineeshipprogramma laten
invoeren in SIS? Nee? Ik wel. Enig idee hoeveel
bureaucratische lagen van de organisatie hierbij
betrokken zijn? Enig idee hoe lang het duurt
voor deze tien trainees in het systeem zijn
ingevoerd en bijvoorbeeld op eduroam kunnen
inloggen? Inmiddels weet ik hoe dit moet en
ben ik ook blij met de mensen die mij geholpen
hebben om dit voor elkaar te krijgen, want het
is gelukt! Moet ik nu van de kafkaknop gebruik
gaan maken om te stellen dat dit makkelijker,
sneller en efficiënter kan?
Heeft u weleens een poging gedaan om
het mogelijk te maken kippen te houden in de
buurt van de HvA in het kader van buurtparticipatie en ondernemerschap? Vast niet. Ik wel.
Was daar veel bureaucratie mee gemoeid? Ging
dat van een leien dakje? Vast niet, maar dankzij
de inzet van de collega’s van de facilitaire dienst
is het toch maar mooi gelukt. Had het sneller
gekund? Vast wel. Had ik de kafkaknop moeten
gebruiken? Ik denk het niet.
Op vrijdag 19 februari om 17:30 uur bereikte
mij een uitgebreide mail over een aantal financiële
perikelen waar ik bij betrokken ben. Onduidelijkheden die onder andere te maken hadden met het feit
dat in 2015 mijn financiële rechten verdeeld waren
over kostenplaats
102111, 102813,
s10107, X10114 en
nog een nummer
dat me even niet te
binnenschiet. In
die mail kreeg ik
te horen dat mijn
leidinggevende
geadviseerd werd
om mijn budgetbevoegdheden in te trekken.
Ik schrok hiervan en moest denken aan de
kafkaknop, maar tegelijk ook aan de strip Asterix
verovert Rome, waarin Asterix verward raakt in het
bureaucratische systeem van de Romeinse overheid.
Uiteindelijk verzint hij een list: hij creëert een
nieuw formulier dat het hele systeem in de war
brengt en er uiteindelijk voor zorgt dat hij geholpen
wordt op zijn zoektocht.
De mensen die mij kennen weten dat ik te pas en
te onpas sta te zingen voor een groep. Het nummer
dat ik het meest zing voor mijn studenten en col-

lega’s is Crazy little thing called love. Kafkaknoppen
gaan er niet voor zorgen dat een bureaucratisch systeem gaat veranderen. Maar daar waar mensen naar
elkaar blijven luisteren, de dialoog zoeken en zich
durven te verplaatsen
in de schoenen van
een ander kunnen
fantastische dingen
gebeuren! Ik hoop dan
ook dat de menselijkheid in onze organisatie steeds meer de
overhand zal krijgen,
met de intentie om
elkaar te stimuleren tot grote hoogten en mee te
werken aan een betere toekomst.
Ik weet inmiddels dat ik mijn budgetbevoegdheid zal behouden en ben blij met het in mij
gestelde vertrouwen door mijn leidinggevende. Wat
mij betreft: lobi da basi (liefde is de baas) en een
kafkaknop? Over my dead body! ↙

Ik ging als een Don
Quichot tekeer tegen de
windmolens om mij heen
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Martin Haring is programmamanager
ondernemerschap bij de HvA en manager van het
Amsterdam Center for Entrepeneurship (ACE).

Discussieer
mee op
Folia.nl/opinie
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Out of the box
Notities over vogelgeluiden, een gigantisch hersenmodel en rekenmachines uit de jaren
vijftig. Acht hoogleraren kregen samen met een student of promovendus de mogelijkheid
om het erfgoed van de UvA af te struinen op zoek naar objecten die hen fascineren. Het
resulteert in de tentoonstelling Out of the box, een initiatief van Bijzondere Collecties van
de UvA. Vier wetenschappers lichten alvast hun keuze toe. tekst Daan van Acht

Rens Bod (hoogleraar Digital Humanities)
en Bas Cornelissen (student Master of Logic),
mechanisch hoofdstel voor fonetisch
onderzoek (1898).
‘Bijna een martelwerktuig,’ noemt Rens Bod dit mechanische hoofdstel. Het meet en registreert exact
de beweging van de mond, kaak en luchtstroom en
is daarom decennialang van grote waarde geweest
voor fonetici, die zich stortten op het testen van
stemklanken. ‘Voor de tentoonstelling is dit object
extra relevant, want het laat zien dat alfawetenschappers – taalkundigen in dit geval – niet alleen
historisch onderzoek deden maar ook experimenteerden met en gebruik maakten van instrumenten.
In zekere zin staat het hoofdstel voor de eenheid der
wetenschappen,’ vertelt Bod. Niet alleen droeg het
hoofdstel bij aan de basis van de fonetiek zoals we
die nu kennen, het heeft ook geleid tot de ontwikkeling van spraakherkenningssystemen. Bod: ‘Het
hoofdstel is voor mij een historische sensatie.’
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Jeroen van Dongen (hoogleraar
wetenschapsgeschiedenis) en
Chaokang Tai (promovendus
wetenschapsgeschiedenis), tekeningen van
astronoom Anton Pannekoek (circa 1897).
Het erfgoed van Anton Pannekoek paste Tai
als een handschoen; hij doet zelf onderzoek
naar zijn objecten. ‘Het mooie aan deze
tekeningen van de Melkweg,’ vertelt hij, ‘is dat
ze laten zien dat het idee van wat wetenschap
precies is, verandert met de tijd. Als ik nu aan
astronomen deze tekeningen laat zien, dan
zullen ze Pannekoeks onderzoek niet per definitie als wetenschap bestempelen.’ Ondanks
dat Pannekoek, zo geeft Tai aan, hard aan zijn
onderzoek heeft gewerkt en met een duidelijk
eindresultaat kwam, is hij ingehaald door de
tijd. Wetenschappers ontdekten dat een tekening van het aanzicht van de Melkweg geen
inzicht geeft in het hele systeem erachter,
waarmee Pannekoeks tekeningen plotsklaps
een stuk minder nuttig werden.
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Damiaan Denys (hoogleraar
psychiatrie) en Eva Tolmeijer
(student Social Sciences), model van
de loop van de zenuwbanen (1885).
Denys en Tolmeijer wilden de splitsing
tussen mind en brain, die in vakgebieden als de psychiatrie, psychologie en
neurowetenschappen een rol speelt, in
de tentoonstelling naar voren brengen.
‘Natuurlijk zijn de hersenen uiteindelijk
het orgaan dat alles draagt, daar is
geen twijfel over mogelijk, maar de
vraag blijft hoe mijn geest, mijn gedachten, zich verhouden tot mijn hersenen,’ stelt Denys. Dit imposante model, zo’n halve meter hoog, van de loop
van de zenuwbanen in de hersenen en
ruggengraat is gemaakt in Zwitserland
en verbeeldt de hersenkant van het
verhaal. Het is in 130 jaar tijd langs
vele universiteiten gegaan, en wordt
zelfs nu nog gebruikt op het AMC. ‘Dit
model laat natuurlijk een zeer versimpeld beeld zien van de hersenen, maar
geeft in al zijn eenvoud gemakkelijk
weer hoe de hersenen werken.’
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Lisa Kuitert (hoogleraar boekwetenschap) en Eline
Kortekaas (masterstudent boekwetenschap en
handschriftkunde), boek en affiche De Rijn. Van
zijn oorsprong tot aan zee (1875-1880).
Kuitert en Kortekaas richten zich op merkwaardige
reclamevormen uit de negentiende eeuw waarin boeken een prominente rol speelden. Want, zegt Kuitert,
‘er zijn wel een aantal mooie boeken in de collectie
van de UvA, maar een boek alleen is toch beperkt. We
wilden er echt een verhaal bij vertellen.’ Zoekend naar
het merkwaardigste negentiende-eeuwse fenomeen
in de boekenwereld, kwam Kuitert uit bij de opkomst
van reclame. Boeken werden in die tijd frequent
ingezet om reclame mee te maken, door prijsvragen te koppelen aan de aankoop van een boek. ‘De
gekste reclames waren die waarbij producten die niets
met het boek te maken hadden, werden verloot.’ Zo
stuitten Kuitert en Kortekaas op De Rijn. De prijs die
je bij aankoop van het boek kon winnen: een villa in
Arnhem. ‘De klap op de vuurpijl,’ volgens Kuitert.
Out of the box is van 18 maart tot en met 4 september te zien
aan de Oude Turfmarkt 129
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Opera Vooruit!
Experimenteren met opera, dat is het Opera Forward Festival. De organisatie
nodigde een breed scala aan studenten uit om samen met professionele zangers en
musici een voorstelling van een kwartier te maken.
tekst Fabienne Meijer foto’s Bram Belloni

H

et begint al op de trap. Gegrom, gekreun, gegorgel. Het trilt door lijf en leden, tot de dirigent in
de groene trui tot stilte maant. Dan is het abrupt
stil. De regisseur, Stephen Liebman, rent met uitgestoken
handen naar het meisje dat maar één schoen aan heeft.
Even lijkt het of hij haar op gaat tillen, maar hij stopt net
op tijd en wijst naar haar gehakte voet. ‘Je moet langzamer lopen,’ en hij doet het voor: voetje voor voetje.
Als een argeloze voorbijganger de gelegenheid zou
hebben Nationale Opera & Ballet binnen te stappen vandaag, had hij dit tafereel waarschijnlijk met open mond
staan bekijken. 250 studenten van het Conservatorium
van Amsterdam, de Theaterschool, de Filmacademie en
de Universiteit van Amsterdam hebben voor het Opera
Forward Festival hun koppen bij elkaar mogen steken.
In de zomer zijn ze benaderd voor het project dat ze
naast hun gewone studie-activiteiten in elkaar zetten.
Maar wat een mooie kans is het, om hier, in een van de
bekendste operahuizen van Nederland, een eigen opera
in première te mogen laten gaan.
‘Dus als het gromt, dan moet jij.’ De zangeres zet een
stem op waar je kippenvel van krijgt. ‘Ja, dat.’ De regisseur is niet zichtbaar onder de indruk van de longinhoud
van het verder zo tengere blonde meisje, dat nog steeds
in die ongemakkelijke, enkelgeschoeide houding naar
hem staat te kijken. De jongen achter haar – lang, met
lichte blouse en puntschoenen – is het volgende slachtoffer. ‘Je moet niet voor haar uit lopen, nog niet.’ Een snelle
blik op de jongens van techniek. ‘Kunnen we het oppakken vanaf het grommen?’

Onwereldse klanken
Het Opera Forward Festival heeft als doel de toekomst
van de opera te verkennen, in de vorm van vier ‘grote’
opera’s – twee wereldpremières – en vijf studenteno-
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pera’s. De studenten kregen vijftien minuten speeltijd. De
opera die hier wordt gespeeld heet Over en vindt plaats
in de foyer van het tweede balkon. Daar zullen ze ook
spelen straks. Andere opera’s vinden plaats op de brandtrap, of zelfs in het gemeentelijke deel van de Stopera.
Zo wil de organisatie de jonge dramaturgen, acteurs en
dansers buiten de gebaande paden laten denken.
De zon schijnt, het water glinstert in de Amstel. Het
weerkaatst op de glazen platen aan het plafond, vormt
golfjes die breken in de gezichten van de acteurs. Niels
Gooijer, de mannelijke acteur en oud-student van de Toneelschool, is een passagier op een schip met onbekende
bestemming. Elizaveta Agrafenina, de tengere blondine,
is een mysterieuze schipper. Ze spreekt eigenlijk geen
Nederlands; in haar mond klinkt het als een gorgelende
taal, met onwereldse klanken.
‘We wisten van tevoren dat het lastig zou zijn de
teksten goed verstaanbaar te krijgen,’ zegt Niels Nuijten
(24), dramaturg van het stuk en masterstudent dramaturgie aan de UvA. Hij is de brug tussen theorie en praktijk: ‘Dramaturgen hebben altijd één poot binnen en één
poot buiten,’ legt hij uit. Nuijten moet zorgen dat alles
klopt, dat het beeld dat de acteurs, muzikanten en dansers proberen te creëren, de juiste effecten teweegbrengt
bij het publiek. ‘Die schoen bijvoorbeeld, dat verzint de
regisseur ter plekke. Maar ik moet nadenken of we het
eigenlijk wel kunnen verantwoorden. Klopt het binnen het
verhaal dat we willen vertellen?’

Mythische wezens
Over is een mythisch, bijna magisch stuk. ‘In eerste
instantie discussieerden we over de vluchtelingencrisis,
maar dat is een moeilijk onderwerp om in zo’n korte
opera goed te vertellen. Bovendien: wat willen we erover
zeggen? Willen we mensen beschuldigen? Wie dan,
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Dramaturg Niels Nuijten (links) en regisseur Stephen Liebman (rechts)
overleggen over de voorstelling

De zestien dansers oefenen de broken walk

en waarom?’ Lastige vragen om in vijftien minuten te
beantwoorden, dus ging het roer om. Richting de Hades,
richting Charon. Nu klopt het eigenlijk ook wel, dat zowel
Agrafenina als mezzosopraan Itzel Trejo Medecigo, die
de rol van Zee op zich neemt, de Nederlandse taal niet
machtig zijn. ‘Het zijn mythische wezens. Nu is Gooijer
de enige Nederlander op het podium die het contact met
het publiek legt. Hij is theaterzanger en dus juist goed
verstaanbaar.’
‘Ik spreek vanuit een diep… ver… langen.’ Oog in oog
staan Schipper en Passagier. Liebman zet zijn handen in
zijn zij, zijn ‘Stilte!’ is ironisch maar wel effectief. Hij doet de
opleiding toneel & kleinkunst aan de Toneelschool en is duidelijk in zijn element hier. Agrafenina draait zich om, steekt
haar handen in de lucht. Haar vocale bereik is zo hoog dat
je verwacht dat de ruiten uit de sponningen trillen.
Een halfjaar zijn de studenten hier nu bezig. In de
zomer zijn ze benaderd door het Opera Forward Festival,
of ze dit er nog bij wilden doen. Stuk voor stuk zeiden ze
ja, ook al krijgt niemand betaald – ook de professionele
acteurs niet. ‘Maar je doet het, want het is een fantastische kans om ervaring op te doen met het vakgebied
waar je straks in wil werken.’ Nuijten is vanaf het begin
intensief betrokken geweest bij het stuk; toen om te ad-
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viseren over de koers die gevaren moest worden, nu om
aantekeningen te maken voor de regie en te fungeren als
eerste toeschouwer.
Saar Ponsioen, student aan de Filmacademie, schreef
het libretto, ofwel de tekst. Componist Rick van Veldhuizen is ook meteen intensief aan de slag gegaan, vertelt
Nuijten. Dat was hard nodig, want de groep had als
muziekgenre ‘elektronisch’ meegekregen, en dat was
een behoorlijke uitdaging. ‘Elektronische muziek is heel
technisch, heel precies,’ vindt Nuijten. Omdat Van Veldhuizen ervaring heeft met het genre, is het uiteindelijk
wonderwel gelukt. ‘Nu is de muziek eigenlijk een acteur
op zichzelf geworden.’ De inspiratie voor de opera’s moest
komen vanuit het Japanse No-theater. ‘Daarin komt
altijd een figuur voor die zich tussen het hier en nu en het
hiernamaals beweegt. We zijn na gaan denken hoe hij
dat precies doet. Wanneer ben je dood, wanneer niet?’
In het theater spreekt iedereen zijn eigen taal. De taal
van de muzikanten, de acteurs, de dansers. Nuijten: ‘We
hebben tijd nodig gehad om iedereen op dezelfde golflengte te krijgen. De één praat in personages, de ander in
tempo. Dansers geven bewegingen een naam, bijvoorbeeld. Dus nu hebben we de zogenaamde broken walk.’

Unheimische melodie
Tijdens die broken walk mag Trejo Medecigo haar talent
laten zien. Ze lijkt op te stijgen te midden van de dansers,
die zich even daarvoor nog zijig aan haar voeten hebben
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Mezzosopraan Itzel Trejo Medecigo vertolkt de rol van de Zee

gevleid. Het zijn er zestien in totaal en ze zitten allemaal
in dezelfde klas van de Hogeschool voor de Kunsten. Ze
zijn jong, een beetje giechelig, maar luisteren wel naar
Liebman. Bovendien geven ze Itzel een bepaalde dreiging
mee die ze in haar eentje nooit zou hebben gehad. Trejo
Medecigo is nu niet zomaar een Zee, ze is een duistere
zee, die nietsvermoedende passagiers zomaar mee naar
de bodem trekt. Haar dansers, haar golven, sluipen op
Gooijer af, die onbeweeglijk toekijkt. De trombones begeleiden met een zware, unheimische melodie. Gooijer bezingt de zee en de zee zingt mee. ‘Ho! Niels, je zingt een
terts te hoog.’ Van Veldhuizen doet het voor. ‘Een terts?’
Er zitten studenten op de tribunes die op dit moment niet
hoeven te repeteren voor hun eigen stukken. Handig om
af te kijken hoe de andere groepjes het doen. Ze kijken
elkaar met grote ogen aan. ‘Dat hij dat kan horen.’
Liebman wil meer spanning, meer dynamiek en meer
tempoverschillen. De dansers zijn wat hem betreft nog
niet krachtig genoeg. Toch gaat alles eigenlijk heel soepel, vindt dramaturg Nuijten. ‘Het moment dat er écht
iets misgaat moet nog komen,’ zegt hij en klopt het meteen af. Ze zijn wat betreft begeleiding op de universiteit
veel vrijer gelaten dan bij de verschillende hogescholen.
‘Dat verschil merk je. De hogescholen voeren elke week
voortgangsgesprekken met hun studenten. Ik ben blij dat
ik dat niet hoef te doen. Het enige wat ik jammer vind, is
dat de UvA verder geen rekening heeft gehouden met de
praktische planning. Mijn colleges gaan gewoon door, en
ik moet zelf maar zien hoe ik dit ertussen prop.’
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Waarom zou je naar een opera gemaakt door studenten willen gaan kijken? Misschien omdat het een
nieuw licht op een verder zo in traditie geworteld genre
werpt. Over is een abstracte en experimentele opera, en
dat is precies waar het festival naar op zoek is. Opera
opnieuw willen uitvinden is wellicht ambitieus, maar als
het betekent dat straks meer jonge mensen zich ervoor
interesseren, dan is de opzet geslaagd. ‘Onze opera
heeft wel een boodschap, maar misschien gaat het nog
veel meer over het feit dat ook dit opera kan zijn,’ legt
Nuijten uit. ‘We hopen te kunnen laten zien hoeveel werk
erin heeft gezeten.’ Een halfjaar zijn ze nu bezig, straks
is het in twee voorstellingen afgelopen. Maar alles is leerzaam geweest, en heeft zelfs voor wat meer waardering
voor opera gezorgd bij de studenten. ‘Het was niet per
se mijn favoriete genre, maar ik heb er veel over bijgeleerd. Wanneer is iets opera? Het begrip is omkleed met
grandeur, maar het kan eigenlijk alles zijn.’ Opera heeft
wat hem betreft zeker toekomst, maar vooral ook veel
verleden. Nieuwe inzichten brengen nieuwe vertelvormen, zelfs buiten het karakteristieke rode pluche. ‘Steeds
weer omarmen nieuwe mensen het genre. Zo houdt het
zichzelf in stand.’ ↙
Het Opera Forward Festival loopt van 15 t/m 25 maart. De opera
Over speelt op donderdag 17 maart in de foyer van het Tweede
Balkon van Nationale Opera & Ballet, om 16:30-16:45 en 18:4519:00 uur. Tickets voor deze opera zijn gratis te verkrijgen via
operaforwardfestival.nl/tickets.

14-03-16 18:18

24

FOLIA 23

ADVERTENTIES

STAGE
Sander Nanne (26)
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‘Ik kom zelf ook uit Alkmaar en ik heb
al vijftien jaar een seizoenkaart bij
voetbalclub AZ. In augustus begon ik als
stagiair bij de media-afdeling van AZ.
Toen ik ook een afstudeerstage moest
gaan zoeken wilde ik dat eveneens bij
AZ doen. Het supportersmagazine van
de club is onlangs gedigitaliseerd en ik
onderzoek hoe supporters de redactio-

‘Er werken hier veel oudinternationals als Arthur
Numan en Barry van Galen’
nele en grafische formule ontvangen en
hoe die kan worden verbeterd. Daarvoor spreek ik met supporters en ga ik
kijken bij de redacties van magazines
van andere voetbalclubs zoals Ajax en
Feyenoord. Binnen mijn studie volg ik
de richting nieuws & media. Ik werkte
bij de lokale omroep en freelancete als
sportverslaggever bij het Noordhollands
Dagblad. Als journalist werk je vaak in je
eentje aan een artikel. Maar nu, bij AZ
Media, ben ik deel van een team en werk
ik aan een proces. Dat vind ik heel leuk.
In plaats van erover te schrijven bepaal
je zelf het nieuws. Wat ook leuk is: er
werken hier veel oud-internationals als
Arthur Numan en Barry van Galen. Dan
is het best bizar als je daar ineens mee
aan de lunchtafel zit.’ ↙ Willem van Ewijk

01-10-15 10:20
14-03-16 18:18
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ASIS
AYNAN
Nationalist
V

orige week ging ik met de Vlaamse historicus Bruno de Wever in
gesprek over geschiedenis en identiteit. Het debat vond plaats
in Antwerpen. Voorafgaand aan het gesprek las ik een essay voor,
waarin ik betoogde dat migratie altijd een veelheid aan misverstanden oplevert.
Maatschappelijke misverstanden leiden vaak tot misstanden en
die denkt men op te lossen door het verbeteren van de economische
en sociale omstandigheden. En dat is maar deel van de oplossing. Te vaak wordt het verleden, dat vandaag en morgen richting
geeft, vergeten. In het essay dat ik voorlas hield ik het dicht bij huis
en schreef vanuit mijn achtergrond. Ik formuleerde op krachtige
toon: De Marokkaanse gemeenschap, waarvan ik deel uitmaak,
wordt gekweld door schizofrenie, ziekelijke orthodoxie,
religieus geweld, maffiagedrag,
en zedenverwildering.
Onderzoek doen naar je geschiedenis is niet dé oplossing,
maar toont wel je plek in deze
wereld. En als ik iets heb geleerd
van de gemigreerde Marokkaanse gemeenschap is het dit: het gemis van een identiteitsanker heeft
collectieve stuurloosheid tot gevolg. Die stuurloosheid is geen straf
van een hogere macht en bij een voldoende historisch besef wordt
de wal bereikt.
De hoogleraar ging niet in gesprek. De kortlont zei dat ik een nationalist was. De man doelde niet op de liefde voor en de nood aan een
geschiedenis, maar vond dat ik mij afkeerde van andere identiteiten.
Nu weet ik dat het tegenwoordig weer in is om je opponent voor
nationalist uit te maken. Maar toch, hij is een gerespecteerd professor – die het overigens niet naliet zijn nationalistische broer, de
burgemeester van Antwerpen, belachelijk te maken. Ik keek naar de
Vlaamse hoogleraar, zag hoe laag-bij-de-gronds het eraan toeging
en was dolblij dat ik in de Hollandse polder woonde.
Wat mij het meest schokte was zijn stokpaardje dat geschiedenis niets
anders dan een constructie was. Zelden heb ik zo veel leegte gezien. ↙

De hoogleraar vond
dat ik mij afkeerde van
andere identiteiten
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‘HOE IS
HET MOGELIJK
DAT DE UVA
ZO WIT IS?’
tekst Steffi Weber
foto’s Martijn Gijsbertsen

Hoog tijd voor een duidelijk signaal vanuit het bestuur, vindt Gloria Wekker.
De voorzitter van de commissie die de diversiteit van de UvA onderzoekt,
denkt dat harde maatregelen onvermijdelijk zijn. ‘Ik kan me voorstellen dat alle
bachelorstudenten een cursus diversiteit moeten volgen, zoals aan veel Ivy Leagueuniversiteiten ook het geval is.’

T

oen bekend werd dat sommige
HvA-faculteiten tijdens de open
dag afgelopen zaterdag Folia
uit hun gebouwen hadden verbannen, duurde het niet lang of er werd
een connectie gemaakt met de
islam. Op de cover stonden naakte
borsten en de HvA wilde potentiële
moslimstudenten niet voor het hoofd
stoten, vermoedden sommigen. Een
mechanisme dat Gloria Wekker, kersverse voorzitter van de commissie

Folia 23_1611_4.indd 26

diversiteit, heel kwalijk noemt.
‘Er wordt een scheiding aangebracht tussen een progressief ‘wij’
en een conservatief ‘zij’, namelijk
de moslims. Terwijl veel mensen
van ‘wij’, dus de medewerkers en
studenten van de HvA en de UvA,
met inbegrip van de progressieve,
misschien ook helemaal niet gediend
zijn van blote borsten op de cover
van Folia,’ zegt de emeritus hoogleraar genderstudies aan de Uni-

versiteit Utrecht. ‘Andersom geldt
dat ook natuurlijk. We slaan onszelf
op de borst voor onze progressieve,
open houding, maar de werkelijkheid
is veel complexer.’
Ze vindt het besluit van de HvA,
om Folia tijdelijk uit de bakken te
halen, legitiem – zij het om andere
redenen dan zij het misschien gedaan zou hebben. ‘Begrijp me goed:
ik ben niet tegen blote borsten, maar
ik vraag me af waarom de verto-
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Gloria Wekker HEEFT EEN
GROOT DEEL VAN HAAR LEVEN BESTEED
AAN HET BESTUDEREN VAN DIVERSITEIT.
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ning daarvan de opperste staat van
emancipatie zou vertegenwoordigen,’ meent Wekker, die als voorzitter van de commissie diversiteit
de komende maanden onderzoek
gaat doen naar de
mogelijkheden van
een cultureel, etnisch
en religieus meer
diverse universiteit.
Met de presentatie
van het werkplan en
de begroting is de
commissie afgelopen
maand van start
gegaan, maar voor Wekker loopt
het onderzoek naar diversiteit aan
universiteiten al veel langer.‘Dit is
wat ik al mijn hele leven formeel
en informeel bestudeer,’ zegt de
innemende Surinaams-Nederlandse.
Ze heeft lange zwarte dreadlocks
en een grijze haarlijn. ‘Het begon al
tijdens mijn studie antropologie hier
aan de UvA’, vertelt Wekker, terwijl
ze aan een van de eettafels in De
Brug tussen de studenten een kop
koffie drinkt.
Haar onderzoek leidde haar onder
meer naar de Verenigde Staten, waar
ze aan de University of California in
Los Angeles (UCLA) promoveerde,
en naar Utrecht waar ze aan de slag
ging als hoogleraar genderstudies.
‘In al die jaren heb ik ervaringen opgedaan met verschillende manieren
van onderzoek en onderwijs en heb
ik geleerd wat werkt en wat mij aangesproken heeft.’ Zo was ze overweldigd door de overvloed aan cursussen die ze aan de UCLA tegenkwam
en die gingen over haar achtergrond,
over zwarte cultuur in de diaspora,
over zwarte muziek, geschiedenis
en literatuur. ‘Ik volgde zo ongeveer
alle cursussen die ik in mijn rooster
kon persen, niet om er punten voor
te krijgen, maar gewoon omdat ik
zo droog stond en al die kennis tot
mij wilde nemen.’ Na een korte stilte:
‘Dat heb je hier niet, hè.’
Wekker steekt haar mening niet

onder stoelen of banken en dat
komt haar soms op kritiek te staan.
‘Ah de commissie awmab: All White
Males Are Bastards’, viel te lezen
op Folia.nl onder het artikel waarin

nu minder thuis voelen aan de UvA
dan anderen. En daar moeten we
verandering in brengen.’

Hoe komt het dat ze zich minder
thuis voelen?
‘Door een geïnstitutionaliseerde cultuur die misschien
op papier voor iedereen
dezelfde uitgangspunten en
mogelijkheden biedt, maar
in de praktijk meer van
toepassing is op bepaalde
groepen studenten. Witheid
is daar een – of misschien
wel hét – voorbeeld van. Zo is het
bijvoorbeeld vanzelfsprekend dat het
curriculum wit is, dus dat je boeken en
artikelen leest van witte heren, maar
niet van de mensen die buiten het
centrum van de macht staan.
Docenten kijken ook anders aan
tegen zwarte studenten dan tegen
witte; dat blijkt uit onderzoek en
dat heb ik ook in mijn eigen leven
ondervonden. In het begin van mijn
studie schreef ik een heel goede
samenvatting van een boek van
communicatiewetenschapper Paul
Watzlawick, en de docent wilde niet
geloven dat ik die opdracht zelf had
gemaakt. Hij dacht dat ik het had
overgeschreven of dat iemand mij
had geholpen, omdat hij zich niet
kon voorstellen dat iemand als ik tot
zoiets in staat was.’

‘Alle boeken en artikelen in
het curriculum zijn
van witte heren’
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de commissieleden bekend werden
gemaakt. ‘Ik weet heel goed dat
de reaguurders op Folia.nl alweer
klaarstaan om te zeggen: “Dat is
geen objectief onderzoek, zij is geen
echte wetenschapper.” Het punt is:
er zijn verschillende manieren om
wetenschap te bedrijven,’ zegt ze, en
legt haar armen over elkaar.
Het meest wijdverspreide is een
positivistische wetenschapsopvatting, dus het idee dat de persoon
van de wetenschapper er niet toe
doet. In die optiek zou iedere onderzoeker, ongeacht zijn klasse, etniciteit, ras of seksualiteit tot hetzelfde
resultaat moeten komen. ‘Daar ben
ik niet van’ zegt Wekker. ‘Ik denk
dat onze kennis wordt beïnvloed
door wie wij zijn. We zien bepaalde dingen, en laten andere buiten
beschouwing – zo heeft iedereen zijn
eigen beeld van de werkelijkheid. Die
beelden moet je naast elkaar leggen
om zo tot een completer inzicht
te komen.’

Waarom heeft de UvA een diversiteitsbeleid nodig?
‘Omdat dat uiteindelijk iedereen
aan de UvA ten goede komt – het
gaat dus zeker niet alleen om zwarte
studenten of andere minderheden.
Om te beginnen gaat het erom dat
bepaalde groepen, bijvoorbeeld allochtonen van niet-westerse afkomst
of studenten met een beperking, zich

Als u een witte, mannelijke student
was geweest had hij niets gezegd?
‘Ik betwijfel het zeer. Docenten hebben een bepaald beeld bij niet-witte
studenten en dat heeft invloed op
het beeld dat die studenten van
zichzelf krijgen. Voor witte studenten
is het vanzelfsprekend dat ze een docent voor de klas hebben die op hen
lijkt. Dat is ongelofelijk belangrijk.
Het geeft je het idee van: “wow, dat
zou ik ook kunnen worden, docent.”
Dit gevoel wordt niet-witte studenten dus onthouden. We rekruteren
mensen die op onszelf lijken, blijkt uit
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onderzoek. Dus als er bijvoorbeeld
geen Turkse of Marokkaanse mensen
in de sollicitatiecommissie zitten,
krijg je die straks ook niet op de
werkvloer, althans niet in de wetenschappelijke staf.’

Moeten we denken
aan quota?

Sommige docenten gebruiken nog
altijd het N-woord, ze zeggen tijdens
het college “neger” zonder daar een
spier bij te vertrekken of het gevoel
te hebben dat dat misschien niet zo
gepast is. Zelf herinner
ik me een opdracht in
het methodologiecollege in het tweede jaar
van mijn studie antropologie. Dan hebben we
het over 1971, de tijd dat
veel Zuid-Europeanen,
Turken en Marokkanen
naar Amsterdam kwamen. We werden erop uitgestuurd
om met “echte Amsterdammers” te
gaan praten over wat zij vonden van
de aanwezigheid van zoveel buitenlanders. Dat zat me helemaal niet
lekker. Ik zat er niet op te wachten
om allerlei vervelende dingen over
me heen te krijgen dus ik zei: dit ga ik
niet doen, ik wil een andere opdracht. De docent kon zich daar niets
bij voorstellen. Die vond het onzin.
Daar is dus niet over nagedacht,

‘Een zwarte docent heeft
meer obstakels overwonnen
dan zijn witte collega’

‘Ik vind het een beetje
ellendig dat het daarvan
moet komen, maar ik
vrees dat het anders
niet opschiet. Daarbij is
het belangrijk om aan
te voeren dat dit niet ten koste gaat
van de kwaliteit. Sommige mensen
leggen – expliciet of impliciet – een
verband tussen meer diversiteit in
staf en studenten en een daling van
de kwaliteit. Dat is heel kwalijk. Je
moet je voorstellen: een zwarte docent, een migrant of een vluchteling,
heeft veel meer obstakels moeten
overwinnen om daar te komen
dan zijn witte collega. Zo iemand
beschikt over de wendbaarheid
om zich in minstens twee culturele
domeinen staande te houden; hier,
maar ook in de groep waar hij of zij
vandaan komt.’

In het werkplan van de commissie
staat: ‘Diversiteit is een aspect
van, preciezer een voorwaarde
voor, academische excellentie.’ Wat
bedoelt u daarmee?
‘Universiteiten leiden de leiders van
de toekomst op, maar UvA-studenten krijgen in hun curricula heel
weinig te maken met aanbod dat
over de hele bevolking gaat en
niet alleen over wat ze al kennen.
Hierdoor worden ze onvoldoende
voorbereid op hun rol in de uiterst
diverse maatschappij waar ze straks
in terecht komen. Ik zou me kunnen
voorstellen – en dat is op veel Ivy
League-universiteiten in de VS al
het geval – dat alle bachelorstudenten verplicht een cursus diversiteit
moeten volgen, waarin ze leren hoe
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de samenleving eruit ziet en welke
mechanismen daarin werkzaam zijn;
hoe werkt gender? Hoe werkt ras?
Hoe werkt klasse? Studenten moeten
sjoege hebben van de assen van

verschil die aan ons waarde toekennen of juist onthouden en van hoe de
machtsmechanismen werken in onze
instituties en onze maatschappij.’

Hoe was het voor u aan de UvA
destijds en hoe denkt u dat het voor
studenten nu is?
‘Ik heb inmiddels al wat gesprekken
met studenten gevoerd, en eerlijk
gezegd sta ik ervan te kijken hoeveel
dingen hetzelfde zijn gebleven.

DIVERSITEIT EN DEKOLONISERING
De commissie diversiteit & dekolonisering bestaat naast Gloria Wekker uit Hans Jansen, Rolando Váquez, Rosalba Icaza Garza en Marieke
Slootman. Het is een subcommissie van de commissie democratisering & decentralisering, die voorstellen moet gaan doen voor ‘modernisering van het UvA-bestuur’. De commissies zijn onderdeel van de
beloftes die het UvA-bestuur deed aan de protesterende studenten
en staf tijdens de Maagdenhuisbezetting afgelopen voorjaar.
Ze zijn samengesteld door afgevaardigden van Amsterdam United,
University of Colour, New Urban Collective, Humanities Rally, de
Nieuwe Universiteit, de vakbonden, ReThink UvA en de medezeggenschap. De subcommissie diversiteit en dekolonisering was oorspronkelijk niet gepland maar kwam er op aandringen van de actiegroepen. De commissie richt zich niet alleen op verschillen in etniciteit,
maar ook op man-vrouwverhoudingen, seksuele voorkeur, gezond
versus gehandicapt en seculier versus religieus. De commissie heeft
vier hoofddoelen: de bestaande diversiteit onder staf en studenten in
kaart brengen, in kaart brengen hoe in- en uitsluiting wordt gevoeld
en ervaren, hoe het onderwijs en onderzoek momenteel wordt ingevuld en hoe dat beter kan. De commissie presenteerde eind februari
haar werkplan en de begroting, die ruim twee ton bedraagt. Het
rapport moet einde van de zomer klaar zijn.

14-03-16 18:18

30

FOLIA 23

over hoe het voelt voor niet-witte
studenten om aan witte Amsterdammers te gaan vragen: hoe vind
je het dat ik hier ben? Ik vertelde dit
laatst aan een jonge socioloog en
die zei: dat gebeurt nog steeds. Dus
die vanzelfsprekendheid van: alle
studenten zijn wit en hebben hier
geen probleem mee, die moet echt
veranderen. Ik was vrijdag op de VU
en als je daar de geweldige diversiteit
ziet van studenten dan ben je echt
even geschokt: my god, hoe is het
mogelijk dat de UvA erin slaagt om
zo wit te blijven? En dat een andere
universiteit binnen een straal van
twee kilometer er volslagen anders uitziet?’

De VU voert al jaren een duidelijk
diversiteitsbeleid. Waarom de UvA
niet?
‘In een Asva-rapport werd door de
UvA bij monde van twee mensen
uit de staf van het Maagdenhuis
gezegd: wij hoeven geen actief diversiteitsbeleid te voeren want iedereen
is hier gelijk. Als dat representatief is
van hoe er aan de top gedacht wordt
– daarover moet ik zelf nog een
aantal gesprekken voeren dus laten
we voorzichtig zijn – dan moet daar
echt wel een omslag in het denken
plaatsvinden. Het is heel fijn om te
zeggen dat we allemaal gelijk zijn,
maar als er één cultuur dominant is
terwijl die poseert als algemeen en
neutraal, dan breng je daar andere
mee in de problemen en zet je ze
automatisch op achterstand. Het is
duidelijk dat het idee van gelijkheid,
die kleurblindheid, niet werkt, er
moet iets gebeuren en dat moet ook
top-down gebeuren, niet alleen van
de bodem omhoog. De UvA-leiding
moet zich duidelijk uitspreken voor
diversiteit en een bestuurslid moet
het in zijn portefeuille krijgen en
het aanjagen.’

In de VS is deze discussie al langer
gaande en daar zie je dat men-
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heten trigger warnings voordat ze
potentieel gevoelige onderwerpen
bespreken of bijvoorbeeld artikelen
behandelen die geschreven zijn
door imperialisten en voorstanders
van slavernij.

GLORIA
WEKKER
1950: Geboren in Paramaribo,
Suriname
1981: Master culturele
antropologie aan de UvA
1992: Promotie UCLA SocioCultural Antropology
2001: Hoogleraar Genderstudies
Universiteit Utrecht
2001 - 2010: Directeur van het
Expertise Centrum GEM (Gender,
Etniciteit en Multiculturaliteit in
Hoger Onderwijs) aan de UU
2007: Ruth Benedict Prize van
de American Anthropological
Association voor haar boek
Politics of Passion: Women’s
sexual Culture in the AfroSurinamese Diaspora
Dit jaar verschijnt White
Innocence: Paradoxes of
Colonialism and Race

sen zich zorgen maken over een
overdreven politieke correctheid en
vrezen dat de vrijheid van meningsuiting aan universiteiten wordt
beperkt. Zo waarschuwen sommige
docenten hun studenten met zoge-

‘Zelf heb ik nog nooit van het begrip
trigger warning gehoord, maar je
wordt er toch ook niet goed van als
zwarte student als je stukken moet
lezen waarin slavernij wordt verdedigd? Er wordt gedaan alsof iedereen
gelijk is, dus waarom zou iemand zich
daaraan storen? Maar ik wil er juist
op wijzen dat de uitgangspositie níet
voor iedereen hetzelfde is. Ik vind het
eerlijk gezegd nogal ver gaan om dan
te spreken van “overdreven politieke
correctheid”. Daarmee ontken je
namelijk je eigen machtspositie en
maak je die tegelijkertijd normatief.
Daarover gaat trouwens ook mijn
nieuwste boek, White Innocence, dat
eind april verschijnt. Als ik kijk naar de
presentatie van het werkplan van de
commissie, dan was het merendeel
van de reacties heel positief, daar
ben ik natuurlijk blij mee. Maar er zijn
ook mensen die heel erg zuur zijn,
die het helemaal niet zien zitten en
die het een modeverschijnsel vinden
en meestal wordt dat ook gekoppeld
aan niet-wetenschappelijk zijn.
Het is vermoeiend om daar
aandacht aan te moeten besteden.
Het houdt me af van het positieve
werk en de taken die er liggen voor
beide commissies. Als mensen met
open vizier een mening verdedigen,
dan wil ik best met hen in discussie,
maar ik ga niet reageren op anonieme reaguurders. Ik wil niet dat
mensen mijn wetenschappelijkheid
in twijfel trekken of al bij voorbaat
een vooropgezette mening hebben,
zonder dat ze ooit iets gelezen of
zich afgevraagd hebben. Daar heb
ik geen tijd voor en daarvoor ben ik
ook te chique. Ik heb het niet nodig
om iemand ervan te overtuigen dat
ik een goede wetenschapper ben. Ik
weet dat ik dat ben.’ ↙
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LINDA
VAN DER POL
De Airfryer
‘T

wintig bitterballen passen erin. Twintig!’
Opgetogen troont mijn vader me mee naar de keuken. Daar
verzwelgt het aanrecht onder een gevaarte dat nog het meest op een
stofzuiger zonder slang lijkt. Zijn geluid komt dan weer verbluffend
overeen met dat van mijn föhn.
‘Groentes, kunnen ook. Cakejes. Vooral patat. En gezond! Véél beter
dan uit het vet.’
Pa springt op en neer en demonstreert iedere modus, mijn broers
rollen met hun ogen.
‘Maar wat ís het?’
‘Een Airfryer! Frituren met hete lucht! Gekocht voor m’n
eenenzestigste verjaardag.’
Ja, een nieuw pronkstuk in ouderlijk huis Van der Pol. Dat moet
ook wel: de vrouw smeerde ‘m jaren geleden al, dochter is er heel
sporadisch. De oudste zoon zoekt naarstig naar een appartement en
de jongste vertrekt na de zomer naar de andere kant van Nederland om
‘iets met milieu’ te studeren.
Het ding piept.
‘En mijn vrienden,’ zegt papa hoofdschuddend, ‘maken het ieder
feestje minder bont. Ze vertrokken al om half één! En ze dronken niet
eens hé. Eén glas wijn, hooguit.
Onder de plak, stuk voor stuk.’
Een langere piep.
Moeiteloos verdeelt pa
de frieten over vier borden.
Na een tijdje: ‘Dit ding is er
tenminste de hele nacht.’ Ik
weet een schampere lach niet
te onderdrukken. Troost van een
machine, echt waar?
Verbolgen kijkt hij me aan. ‘Wat doe jij over veertig jaar?’
Scherp. Diezelfde avond nog spit ik een folder van de Blokker door.
Plastic voorraaddozen, een 30l-prullenbak. Maar mijn oog blijft hangen
op de Espresso volautomaat. Die wil ik wel, voor mijn vierentwintigste.
Want nu al dienen zich onder mijn vrienden de eerste huwelijken
aan - er is zelfs een baby op komst. Ik zie mezelf, gewapend met twintig
bitterballen en een homp kaas op een slap feestje, opeens haarscherp
voor me: dat zal geen veertig jaar meer duren. ↙

De vrouw smeerde ‘m jaren
geleden al, dochter is er
heel sporadisch
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HvA Onderwijsc

Studentbetrokkenheid 7 APRIL 20

WAT?

OCHTENDPROGRAMMA – CARRÉ

M

Elk jaar organiseert de HvA de Onderwijsconferentie. De HvA

Een spectaculair en gevarieerd programma met lezingen, film,

N

Onderwijsconferentie is een dag van, voor en met HvA-medewerkers

muziek, gesprekken met studenten en de Docent van het Jaar

v

en studenten. Het is een dag om elkaar te ontmoeten én een dag

Verkiezing.

s

om onze kennis over een actueel onderwijsthema te delen en

a

vergroten.
Lector Louise Elffers geeft een inleiding op

R
C

Dit jaar gaat de Onderwijsconferentie over studentbetrokkenheid.

studentbetrokkenheid. In haar keynote ‘Ik haal je op,

Je

Wat is dat en waarom vindt de HvA dat belangrijk? Hoe betrek je
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studenten bij hun opleiding, faculteit, hogeschool of stad? Bestaat
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WAAROVER?

studentbetrokkenheid zonder betrokken medewerkers?
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studenten vooral een kwestie van doen is: direct vanaf

VOOR WIE?

het eerste moment dat studenten zich melden aan de

Studenten en medewerkers zijn van harte uitgenodigd voor de HvA
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MIDDAGPROGRAMMA – AMSTELCAMPUS
Na een lunch kun je kiezen uit meer dan 50 interactieve workshops,

OP DE STOEL VAN DIRECTEUR ‘EVENT AGENCY’
AMSTELCAMPUS? –BUREAU NIEUWBOUW

vraagstukken en masterclasses. Laat je inspireren door collega’s en

Wat trekt jou als student naar de campus, wat wil je leren, zien,

studenten. Enkele voorbeelden lichten we hieronder uit. Het totale

horen, proeven of beleven? Wat is kansrijk, wat niet? En passen de

aanbod vind je op www.hva.nl/onderwijsconferentie.

huidige faciliteiten daarbij?
Onder begeleiding van professionals strijd je tijdens deze workshop

RADICALISERING OP DE HVA? ACCEPTEREN,
CONTROLEREN, CORRIGEREN OF NEGEREN?

als ‘evenementenbureau’ tegen andere teams om het beste idee.

Jean Tillie verzorgt een masterclass over radicalisering. Wat betekent
het voor medewerkers en studenten als zij te maken krijgen met

WORKSHOP DE INTRODUCTIE: WATSKEBURT EN MOET
’T BETER? – PAUL VAN DE WATER

geradicaliseerde studenten? Wat moet of kan de HvA doen?

De workshop Watskeburt en moet ’t beter? gaat over de rol van de

Met medewerking van Margalith Kleijwegt, Jim Jansen en Paul

eerstejaars-introductie bij studentbetrokkenheid. Uiteraard is er

Goossens.

volop gelegenheid om mee te praten. Uitgangspunt is dat
de introductie eigenlijk al begint bij de

HOE BETREK JE STUDENTEN BIJ ONDERZOEK?
Onderzoekers en docenten binnen het Amsterdam Creative
Industries Network (FDMCI) geven voorbeelden hoe zij studenten bij
onderzoek betrekken en delen inspiratie.
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Studiekeuzecheck.

AANMELDEN?
Kijk voor meer informatie of
om je aan te melden op
hva.nl/onderwijsconferentie
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Bij de les
Hoorcollege evolutiebiologie
theorie door dr. Astrid Groot,
vrijdag 11 maart, 11.00 uur,
Science Park (UvA)

Handgebaren van docent 2 per woord
Klikkervragen 6
Goed gegokte klikkervragen 1
Scrabblewoorden unidirectionale
cytoplastische incompatibiliteit,
postzygotische barrières, operational
taxical units

tekst en foto’s Max Rozenburg

‘Z

oals wij allemaal weten,
delen we onze voorouders
met bacteriën,’ begint
docent Astrid Groot. ‘Maar wij zijn
duidelijk geen bacteriën meer. Hoe
is die evolutionaire soortvorming uit

Reineke van Tol

22, Future Planet Studies
(UvA)
‘Ik vind de colleges van Astrid
altijd wel leuk, omdat ze lekker
enthousiast is. Ze is heel streng,
maar dat maakt ze goed met
haar passie. Die klikkervragen die
ze altijd stelt heb ik bij geen enkel ander vak gehad. Het houdt
mensen bij de les. De materie is
best ingewikkeld, want dit is de
laatste week van de cursus. We
hebben dus al heel veel langs
zien komen.’
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te leggen?’ Een interessante vraag, al
wordt het antwoord op deze vraag
nooit echt duidelijk. ‘Genetische differentiatie gebeurt aan de hand van
allopatrische, viceriaanse, peripatische en sympatrische soortvorming.
Zoals jullie weten is de biologische
status van de gedivergeerde populaties mogelijk bij secondair contact via
een uitbreidend areaal van wegconcurrerende soorten, het versmelten
van differentiërende populaties en
stabiele hybride zones,’ stelt Groot
druk gebarend, terwijl de aanwezige
studenten enthousiast meetikken op
het ratelende ritme van onbegrijpelijke woorden.
De stroom van ondoorgrondelijke
informatie wordt zo nu en dan verbroken door klikkervragen, waarbij de
studenten hun kennis kunnen demonstreren door op uitgedeelde afstandsbedieningen een keuze tussen a, b en

Glenn Kreffer

21, leraar biologie (HvA)
‘Ik vind de klikkervragen iets
bijdragen, maar dan moeten ze
wel goed zijn gesteld. Soms heb
je een vraag waarbij alle drie
de antwoorden correct zijn – de
een natuurlijk iets meer dan
de ander, maar toch. Het zet
je wel even aan het denken: je
kan soms een heel college lang
denken dat je het snapt, maar
als je dan een vraag krijgt besef
je dat je geen idee hebt waar het
over gaat.’

c te maken. ‘Als hybriden optreden, is
deze selectie tegen individuen die hun
gameten verspillen in de productie
van slecht nageslacht a: prezygotisch, b: postzygotisch of c: beide?’
‘Uhm… a – nee, nee, b!’ ‘Het
goede antwoord is natuurlijk c,’ zegt
Groot achteloos, terwijl de toehoorders beamend knikken. ‘Zo te zien
heeft 93 procent van jullie dat ook
door, goed zo. En dan nu door met
moeilijkere stof!’ De les is twintig
minuten te vroeg afgelopen: ‘Zo
hebben jullie de tijd om rustig naar
je volgende les te gaan. Daarbij,
dit onderwerp was toch ook niet
zo ingewikkeld?’ vraagt ze aan de
studenten op de eerste rij. Zij halen
hun schouders op: ‘Het is allemaal
wel te doen.’ ↙

Klaas Land

22, leraar biologie (HvA)
‘Ik mis wat basiskennis, dus als
ik een paar seconden niet oplet
ben ik soms het verhaal kwijt.
De docent gaat soms wat snel,
maar over het algemeen is ze
goed. Ik doe zelf een docentenopleiding, dus ik kijk er natuurlijk
ook iets anders tegenaan: je kan
wel zien dat ze geen docente
van opleiding is. Ze heeft biologie gestudeerd en kan daar goed
over vertellen, maar soms lijkt
ze niet genoeg te doen om de
studenten erbij te betrekken.’
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Donderdag 17/03

10.00 uur: Laura Müller-Pinzler – Neurowetenschappen
The Social Emotion of Embarrassment. Modulations of
Neural Circuits in Response to Own and Others’ Social
Predicaments (Agnietenkapel)
14.00 uur: Ratna Bechan – Geneeskunde

Bram
Eidhof

Vrijdag 18/03

10.00 uur: Nicole Petrus – Geneeskunde
Advances in Diagnosis and Treatment of Intracranial
Aneurysms (Agnietenkapel)
Studies in Cow’s Milk Allergy: Results from the Dutch
EuroPrevall Birth Cohort (Agnietenkapel)
11.00 uur: Abdullah Cihangir – Wiskunde
Nonobtuse Simplices & Special Matrix Classes (Aula)
12.00 uur: Lauren Tingey – Antropologie
A Community-Based Mixed Methods Approach to
Developing Behavioral Health Interventions with
Indigenous Adolescent Populations (Agnietenkapel)
14.00 uur: Verena Kornmann – Geneeskunde
Optimization of Peri-operative Care in Colorectal Surgery
(Agnietenkapel)

Dinsdag 22/03

10.00 uur: Zoé Christoff – Logica
Dynamic Logics of Networks. Information Flow and the
Spread of Opinion (Agnietenkapel)
12.00 uur: Marten Boekelo – Antropologie
Of Citizens and Ordinary Men. Political Subjectivity and
Contestations of Secrtarianism in Reconstruction-era
Beirut (Agnietenkapel)

Woensdag 23/03

10.00 uur: Anick Vollebergh – Antropologie
Strange Neighbors. Politics of ‘Living Together’ in Antwerp
(Agnietenkapel)
12.00 uur: Fleur Hansen – Geneeskunde
Complicated Rhinosinusitis (Agnietenkapel)
14.00 uur: Hanneke Basart – Geneeskunde
Robin Sequence. The Road to Evidence Based
Personalized Treatment (Agnietenkapel)

Donderdag 24/03

10.00 uur: Hanneke Borgdorff – Geneeskunde
The Vaginal Microbiome. Associations with Sexually
Transmitted Infections and the Mucosal Immune
Response (Agnietenkapel)
14.00 uur: Oda van Cranenburgh – Geneeskunde
Patient Reported Outcomes in Chronic Skin Diseases:
eHealth Applications for Clinical Practice (Agnietenkapel)

Dinsdag 15 maart, 14:00 uur, Agnietenkapel

Bevinding

‘Mijn onderzoek gaat in essentie over wat
goed democratisch burgerschap inhoudt en hoe het onderwijs hieraan kan bijdragen via generieke factoren, elementen
die al in het onderwijs zitten. Ik stel een onderscheid voor
tussen zogenaamde consensusdoelen en school-specifieke
doelen. Die eerste gelden voor iedere school en leid ik af uit
de grondwet en democratie, zoals de vrijheid van meningsuiting, het respecteren van gelijke rechten en de tolerantie van
diversiteit, terwijl de tweede set doelen afhankelijk is van de
waardeoriëntatie van de school.
In mijn proefschrift komt naar voren dat taalvaardigheid en
taalontwikkeling een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van goed burgerschap. Uit eerdere wetenschapsliteratuur blijkt namelijk dat taal een belangrijk instrument is voor

‘In de praktijk ging het finaal mis’
betekenisgeving, reflectie en het overtuigen van mensen.
Daarnaast vergroot het lezen van literatuur je empathisch
vermogen – handig voor sociale interactie, dat een belangrijke rol speelt in burgerschapssituaties. Mijn eigen onderzoek
bevestigt deze relatie. Ik concludeerde dat basisschoolleerlingen die een hoog taalniveau hadden in groep 5 én leerlingen die een taalniveaugroei doormaken tussen groep 5 en 8,
in groep 8 hoger scoren op burgerschapscompetenties.’

Leuk ‘Wat ik gaaf vind, is dat dit proefschrift voor zowel

de wetenschap als scholen en beleidsmakers tot belangrijke
inzichten heeft geleid. Scholen voelen zich vaak overladen
met doelen. Voor hen is het fijn om erachter te komen dat
verschillende doelen, zoals taalontwikkeling en burgerschapsonderwijs, gecombineerd kunnen worden.’

Moeilijk

‘Ik wilde mijn promotietraject afsluiten met
een computerexperiment op middelbare scholen. In de
voorbereiding ging dit goed, maar in de praktijk ging het
finaal mis, omdat die scholen allemaal verschillende ICT-instellingen hanteerden.’ ↙ Daan van Acht

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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Lezen als
een kind in
groep 3
Onlangs toonde Rambam aan hoe makkelijk je aan een
dyslexieverklaring komt en dus extra tentamentijd krijgt
en geld terug bij studievertraging. De UvA vraagt bij
twijfel om een nieuw onderzoek, vertelt decaan
Claudia Flüggen. ‘Maar ik geloof niet dat studenten
zomaar dyslexie faken of dat er op grote schaal
met de verklaringen wordt geknoeid.’
tekst Marieke Buijs

H

et drijft UvA-student Marthe
Nieuwland (23, schakeljaar
geschiedenis) dikwijls tot wanhoop: medestudenten die terloops laten
weten dat ze goed wegkomt met haar extra tijd op het tentamen. ‘Dan zeggen ze:
“Chill! Ik ga ook doen alsof ik niet kan
lezen, zodat ik langer over m’n toetsen
mag doen,” alsof ik me aanstel,’ verzucht
ze. ‘Ze hebben er geen idee van hoeveel
moeite het me kost om te studeren.’
Helaas voor Nieuwland toonde
tv-programma Rambam vorige maand
precies het scenario dat haar medestu-

Folia 23_1611_4.indd 37

denten beschrijven. Presentator Nesim
Ahmadi hakkelde wat bij twee testbureaus en kreeg prompt de dyslexieverklaringen toegestuurd. De Rambam-crew
weet zelfs een derde verklaring te
krijgen zonder überhaupt langs te gaan
voor tests. De hogeschool waar Ahmadi
zich inschrijft, accepteert de verklaring
klakkeloos en kent hem onder meer
extra tentamentijd toe. Zo komt hij bij
DUO ook in aanmerking om 1200 euro
terug te krijgen als hij kan aantonen studievertraging te hebben opgelopen door
zijn dyslexie. Hoe zit dat? Is dyslexie

14-03-16 18:18
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slechts een verzinsel of fraudegevoelig
modeverschijnsel? Hoe gaan de UvA en
HvA om met dyslectische studenten?
Dyslexie is geen fabeltje, menen
zowel emeritus hoogleraar orthopedagogiek Aryan van der Leij
als ontwikkelingspsycholoog
Patrick Snellings. Maar wat
het dan wel precies is en
waar het door veroorzaakt
wordt, daar is moeilijk de
vinger op te leggen. ‘Het is
een coderingsprobleem,’ stelt
Van der Leij. ‘Veel dieren communiceren via geluid: dolfijnen, apen en
olifanten bijvoorbeeld. Als mensen zijn
we daar uitzonderlijk goed in, al heel erg
lang.’ Praten zit in onze natuur, zegt hij,
maar het in schrift weergeven van dat
gepraat is een heel ander verhaal. ‘Het is
handig om dingen vast te leggen, zodat
informatie ook in de toekomst beschikbaar is.’ Ooit tekenden we dieren op de
wand van een grot en langzaamaan is
schrijftaal geraffineerder en ﬂexibeler
geworden. Zo zijn we in Europa op ons
alfabet uitgekomen. ‘Maar dat schrift

Folia 23_1611_4.indd 38

is volkomen arbitrair. Net als bij het
Arabisch en het Sanskriet hebben een
klank en het bijbehorend symbool
niets wezenlijks met elkaar te maken.’
Er is niets aan het symbool ‘h’ dat het
verbindt aan de zachte keelklank waar
wij hem voor gebruiken.
Die willekeur vormt geen belemmering voor gewone lezers die letters en
de combinaties van letters tot woorden
in de loop van hun schoolcarrière op de
automatische piloot leren verklanken.
‘Maar voor mensen met dyslexie wordt
het ontcijferen van die symbolen nooit
een automatisme,’ aldus Van der Leij.
Student Nieuwland merkt dat bij ieder
woord dat ze leest. ‘Het maakt niet
uit hoe eenvoudig het is, ik moet eerst
bewust de individuele letters benoemen
en kan ze dan pas achter elkaar plakken. Zoals kinderen in groep drie: ‘b’
‘a’ ‘l’, ‘bal’. Dat duurt eindeloos en vergt
veel inspanning.’

Oneerlijk
In hersenonderzoek zien wetenschappers een aantal verschillen tussen

14-03-16 18:18
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dyslecten en normale lezers. Duidelijk
is dat genetische aanleg een rol speelt bij
het ontwikkelen van de stoornis. Verschillen manifesteren zich in de snelheid
van informatieverwerking binnen en
tussen hersengebieden en in de mate van
activering van de taalgebieden in het
brein. Maar wat die verschillen precies
betekenen en waar ze door veroorzaakt
worden is nog onderwerp van onderzoek
en discussie.
Dyslexie is dus deels genetisch
bepaald en terug te vinden in het brein.
Maakt dat het tot een handicap waar
universiteiten en hogescholen hun studenten in
tegemoet moeten komen
met speciale voorzieningen?
Ook intelligentie is erfelijk
bepaald en de hersenen van
slimme en domme mensen
zijn niet identiek. Toch doen
universiteit en hogeschool er
niets aan domme studenten
tegemoet te komen. Is dat niet oneerlijk?
‘Nee,’ vindt Patrick Snellings die bij
het Rudolph Berlin Center voor leerproblemen en de vakgroep ontwikkelingspsychologie (UvA) onderzoek doet naar
dyslexie. ‘Je hebt domme, gemiddelde en
slimme kinderen met dyslexie. Wat je als
universiteit of hogeschool wilt bereiken
is dat studenten met een bepaald leer- en
analytisch vermogen een diploma kunnen halen. De toetsvorm die je daarbij
kiest is arbitrair en als die toetsvorm
aanzienlijk moeilijker is voor student A
dan voor student B en je daar redelijkerwijs iets aan kunt veranderen, dan moet
je dat doen.’ Het toekennen van extra
tijd voor een tentamen is de beste maatregel, vindt Snellings. ‘Uit onderzoek
blijkt dat alleen dyslecten baat hebben
bij uitloop. Voor gewone studenten is
een goed tentamen namelijk eenvoudig
af te ronden binnen de beschikbare tijd.
Als je zeven van de tien vragen weet,
dan heb je er niet ineens acht goed als
je langer mag nadenken.’ Dat extra tentamentijd voor studenten met dyslexie
verschil maakt beaamt de dyslectische
Philippe Cornelisse (24, master Neu-

roscience). ‘Doordat ik langer over het
tentamen mag doen weet ik dat ik niet
hoef te stressen en de vragen rustig kan
lezen. Dat alleen al bespaart me fouten.
Anders gebeurt het al snel dat ik bijvoorbeeld het woordje “niet” over het hoofd
zie in de opgave: “Welk van onderstaande beweringen klopt niet?’’ Dyslectische
studenten extra tentamentijd ontzeggen is alsof je slechtziende studenten
verbiedt een bril te dragen op tentamen,
omdat de andere studenten nu eenmaal
ook geen bril dragen, vindt Snellings. ‘Je
ontzegt ze de mogelijkheid te laten zien

dyslectisch te zijn. Hoewel de UvA en
HvA onder hetzelfde bestuur vallen,
hanteren de twee instellingen daar
een andere procedure voor. Bij de HvA
kunnen studenten bij aanvang van hun
opleiding een dyslexieverklaring van
een GZ-psycholoog of orthopedagoog
uploaden om aanspraak te maken op
tentamenduurverlenging, tentamens
op A3-formaat en een cursus ‘Studeren met dyslexie’. Bij de UvA dien je
naast een dyslexieverklaring ook het
onderliggend onderzoeksrapport aan
te leveren. ‘Dat vragen wij al jaren
van studenten, zodat
we na kunnen gaan
of de verklaring is
afgegeven op basis van
deugdelijke tests,’ licht
studentendecaan Claudia Flüggen toe. Geen
overbodige maatregel,
in het licht van de Rambam-uitzending. Toch
is met het opvragen van het onderzoeksrapport fraude niet uitgesloten,
waarschuwt een woordvoerder van het
Nationaal Referentiecentrum Dyslexie
(NRD). ‘Er zijn ook diagnostiekcentra
waar ze een rapport van drieëntwintig
kantjes schrijven terwijl er maar één
testje is afgenomen, of waar standaard
onderzoeksrapporten klaarliggen en
ze alleen een nieuwe naam invullen na
betaling door de student.’ Studenten-

‘Ik kreeg zonder
problemen uitstel
voor mijn
masterscriptie’
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wat ze kunnen. Dyslectische studenten
zijn niet dom. Ze zijn misschien zelfs
gemiddeld slimmer dan gewone lezers
omdat ze ondanks de lees- en schrijfproblemen toch het hbo of de universiteit
hebben gehaald.’

Fraude
Wie aanspraak wil maken op extra tentamentijd en eventuele kwijtschelding
van 1200 euro lening, moet aantonen

PRIVACY
De UvA vraagt studenten niet alleen een dyslexieverklaring, maar ook het
onderliggend onderzoeksrapport aan te leveren. Tornt ze daarmee niet aan
het recht op privacy? De autoriteit Persoonsgegevens wil geen uitspraak
doen in deze specifieke zaak omdat ze die niet heeft bestudeerd, maar
laat via een woordvoerder weten dat scholen op beperkte schaal medische
persoonsgegevens mogen verwerken. Namelijk als het noodzakelijk is voor
het organiseren van speciale begeleiding of bijzondere voorzieningen in
verband met de gezondheidstoestand van de student in kwestie. De wet
stelt grenzen aan de aard en omvang van gegevensopslag en aan de kring
van personen die deze gegevens mag inzien. Decaan Claudia Flüggen laat
weten studenten vooraf om toestemming te vragen als ze het onderzoeksrapport voor overleg wil voorleggen aan een orthopedagoog.
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decaan Daan Verhamme van de HvA
licht toe dat de instelling daarom heeft
besloten studenten niet om meer dan
de dyslexieverklaring te vragen. ‘Ik
denk dat fraude voorkomen kan worden door betere regels over en toezicht
op de diagnostiek. Wie kwaad wil kan
de boel net zo goed bedonderen met
een onderzoeksrapport als met de dyslexieverklaring alleen.’ Het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
lijkt die mening te delen. Naar aanleiding van de Rambam-uitzending bezint
het zich momenteel op een manier om
de kwaliteit van dyslexieverklaringen te waarborgen,
onder meer door ze alleen
door erkende dyslexiezorgverleners te laten opstellen
en ze in een register op te
nemen. ‘Maar - zoals bij
alles in de politiek - het zal
nog wel even duren voordat
die maatregelen concreet
worden,’ tempert het NRD
de verwachtingen.
Tot die tijd is er volgens Flüggen
geen reden voor paniek. ‘Afgelopen jaar
kregen we 246 verklaringen binnen.
Twintig daarvan hebben geen extra tijd
toegekend gekregen, ofwel omdat we het
rapport niet vertrouwden, ofwel omdat
de aanvraag niet volledig was. Ik geloof
niet dat studenten zomaar dyslexie
faken of dat er op grote schaal met de
verklaringen wordt geknoeid.’ In geval
van twijfel over de rapportage kunnen
studenten zich laten herkeuren bij een

expertisecentrum waar de UvA mee
samenwerkt.

Voorleesprogramma
Intussen zijn studenten Nieuwland en
Cornelisse tevreden met de erkenning
van hun dyslexie. Hoewel op de UvA
formeel namelijk alleen extra tentamentijd de norm is, merken de studenten dat
docenten op meer vlakken begrip tonen
voor hun situatie. ‘Toen ik mijn scriptiebegeleider uitlegde dat ik door mijn
dyslexie na het lezen van drie onderzoeksartikelen compleet uitgeput ben,

A
2
C
Ia

den en zijn vooral zelf op zoek naar manieren om goed te studeren ondanks hun
handicap. Cornelisse: ‘Voor mij is dyslexie moeite met lezen en schrijven, geen
onvermogen daartoe. Ik daag mezelf dus
altijd uit goed te lezen en correct te spellen, zodat ik er hopelijk toch steeds iets
beter in word.’ Nieuwland heeft op eigen
houtje een ontdekking gedaan die haar
studie in een stroomversnelling heeft
gebracht. Ze gebruikt sinds kort een
computerprogramma dat bestanden voor
haar voorleest. ‘Dat is ideaal! Vroeger
kon ik op een goede dag in de UB misschien tien bladzijden lezen.
Met dat voorleesprogramma
zijn het er zestig of zeventig.’
Het is wel een gedoe, want
Nieuwland moet haar boeken
naar de UB brengen om ze te
laten ontbinden en scannen.
Na een paar weken krijgt ze
de pdf’s retour. Die zet ze
om in word-bestanden en
dan kan ze pas aan het leren
slaan. Toch is ze dolenthousiast. ‘Mijn cijfers zijn omhoog geschoten,
van een krappe zes naar soms zelfs een
negen.’ En dat geeft Nieuwland het vertrouwen haar droom te volgen. ‘Ik wilde
altijd al geschiedenis studeren, maar was
bang dat ik dat niet zou kunnen vanwege
het vele lezen en heb toen maar besloten
archeologie te doen. Nu ben ik niet bang
meer. Ik doe een schakeljaar en begin
hopelijk in september aan de master
geschiedenis. Daar ben ik hartstikke
trots op.’ ↙

‘Ik heb het idee
dat docenten
spelfouten bij
mij door de
vingers zien’
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kreeg ik zonder problemen uitstel voor
mijn masterscriptie,’ aldus Cornelisse.
Nieuwland zet ‘DYSLEXIE’ boven alle
tentamenvellen die ze inlevert. ‘Ik heb
het idee dat docenten spelfouten bij mij
daarom door de vingers zien, terwijl
ze bij de opleiding wel aangeven dat
ze correcte spelling belangrijk vinden.
Ik neem dus aan dat ze daarmee een
uitzondering voor mij maken.’
Maar beide studenten willen niet dat
er te veel rekening met ze wordt gehou-
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ITEA WELCOMES
INTERNATIONAL STUDENTS
FROM AMSTERDAM.
ARE YOU JOINING US?
April 15
2016
CASA 400
Iamsterdam.com/itea
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International

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

UNDERSTANDING
IS THE PURPOSE
OF HIGHER
EDUCATION
text Max Rozenburg
photos Mats van Soolingen

As the new dean of the Amsterdam University College (AUC),
Murray Pratt aims to promote individualised education, a
strong international focus and a tight partnership between the
management and students. ‘The purpose of higher education is to
expand learning opportunities and horizons on a very personal level.’

M

urray Pratt’s office is empty.
It’s been a month since the
Scottish humanities scholar
with a specialism in French language
and culture took his office as AUC’s new
dean, but apparently a month isn’t enough
time for his desk to become cluttered with
papers. Nor does it seem enough time for
Pratt to have hung pictures on the wall
or to have placed the usual office trinkets
on his shelves. His filing cabinet is also
still (largely) empty. He could easily walk
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out of his office with all of his belongings
in his pockets and it would be like he
never worked there. But as empty as
Murray Pratt’s office might be, his vision
for education, or rather, his approach to
education, is overloaded: ‘To have a vision
is to be too rigid — an “approach” better
mirrors the ﬂexibility that is necessary in
higher education’.

What do you believe the purpose of
higher education to be?

‘There is more to it than just knowledge:
there is understanding. Knowledge does
not exist independently of the people
that learn. I think it is fair to say that the
purpose of higher education is to expand
learning opportunities and horizons on
a very personal level. It could be argued
that real, pure knowledge only exists in
the realm of the natural sciences, but
understanding also exists in the social
sciences and the humanities. These
disciplines can extrapolate from what
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we know already, take these trends and project them forward.
This is not something that can be converted into the algorithms
that serve big businesses or corporate politics. But for us,
individuals that are living through rapidly changing societies,
it is important to explore
the dangers of what we
are doing and to discover
the growing buds that we
can nurture. Harnessing
creativity and analysis is
central to the humanities
and social sciences — this
trains us to think outside the box. It inculcates a spirit of enquiry
that comes into play when faced with challenges that are not yet
identified by science or society. To me, this is understanding
— not knowledge — and serves as the fundamental purpose of
higher education.’

think this is one of the reasons that an interdisciplinary enquiry
in academia is so valuable. Concretely, this means that students
should be able to shape their own learning trajectory. At AUC
we aid this by having individualised curriculum pathways
that students can shape
for themselves. A student
can pick any course that he
or she feels aids his or her
understanding. But what
would happen if we were to
ask students what they’d like
to learn during the course?
I think it would force them to think about what they want and
need to learn. I would be really interested in working with the
AUC community to explore not only what we teach, but also why
we teach what we teach. I would like to pilot this suggestion to
see if it is viable.’

What are the aspects of education that can optimise
one’s understanding?

Individualised education — noted. What else?
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‘For higher education to really
succeed, it should always have
an international focus’

‘Whatever the discipline studied, context is key. Context informs
the decisions that are taken regarding how knowledge is used. I
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‘For higher education to really succeed, it should always have an
international focus. This is for a number of reasons. First of all
it helps you to learn to ask how applicable what you’re learning
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is globally — to explore any
competing types of knowledge.
For example, Western medicine
is very different from Chinese
medicine. Not to say that one is
right and one is wrong, but to say
that there is a lot to learn from
looking at different approaches
to the same topic. Secondly, on
a more personal level, student
learning really takes off when
they are able to evaluate the value
of their discipline in a different
cultural context. It promotes
an intellectual and personal
interest in cultural differences
and counters any assumption
that there is only one right way
of doing things. Lastly, diversity
in the student population
creates a strong commitment to
plurality, difference and equity
of opportunity. It stimulates
students to open up to a diversity
of views and values.’
Murray Pratt has put his
money where his mouth is,
and big words need big deeds. At
his previous position as Dean of
Humanities at Nottingham Trent
University in the United Kingdom,
he built bridges between students
and civic partners by creating strong
ties between the university and local
cultural initiatives. He has extensively promoted online learning
environments and actively encouraged online collaboration
between students from all over the world. When he worked as
head of European Studies at University of Technology in Sidney,
he introduced a programme that allowed students to learn a
language, explore the corresponding culture and gave them the
opportunity to study their discipline in that culture — effectively
promoting the internationalisation of education.

AUC initiative Right2Education,
which teaches refugees Dutch,
is a great example of students
finding a way to intervene in one
of the big political events of our
time while defending the values
that they stand for — all of this
in a very local context. I think
this is an excellent demonstration
that students, far from being out
of touch, can take a hands-on
role in the city’s commitment
to widening participation,
building cohesion and creating
opportunity, and is something
that needs to be encouraged
and promoted.’

How do you think students
should be represented in the
institutional organisation of
their university? Are student
councils enough?
‘I think there needs to be
a partnership between the
management and students.
There is a balance to be struck
between making sure that, as an
institution, a university is coherent
and sustainable, while allowing for
the student voice to be heard. There
are regulatory processes that need to
be obeyed, but there is definitely a
role to be played by students within
these processes. I think students need to make sure that they
have good representatives in these structures, but there is also a
responsibility for the management to engage students.
At AUC we recently had a discussion about our regulatory
structure that demonstrated the partnership that I think is
important. The student voice has played a helpful part in
the discussion, and AUC-management aided the process by
explaining the importance of the decision and providing all the
relevant facts to the student body so they have an informed view.
On top of that I think it is important to get students involved in
their learning — which might take the shape I described earlier,
but can also come in different forms. Student participation then
happens formally, but informally too — through discussion and
creating a strong sense of community.’ ↙

‘Whatever the
discipline studied,
context is key’

Couldn’t it be argued that the internationalisation of
education creates the risk of students being out of touch
with local reality?
‘I think students can be ambassadors of the values they represent
in a local context as well, whether this is because they study,
do internships, or generally engage with the city. Students
engage with communities, neighbourhoods and schools in lots
of ways and can demonstrate their key values there. Students
also have the agility to operate as pop-up ambassadors. The
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Opinions, questions, suggestions, or want to share your
‘Keys to the city’? Email willem@folia.nl.
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Keys to
the city
IAN KENNY

(23, Cultural Analysis, UvA)
From: Ottawa, Canada

Favourite haunt ‘De Doelen is a lovely traditional brown café near the Oudemanhuispoort
campus of the UvA. Its smokey windows, sand-strewn wooden floors and
traditional Delft ceramics make this the perfect after-class place to meet
with friends.’

Space to think ‘P96 is a small café near the Anne Frank Huis on the Prinsengracht with sunny views of the canals, big tables to spread out and work on, and excellent
and affordable food. The coffee is good and the music is soft so your concentration can be at an all-time high!’

Great outdoors ‘Amsterdamse Bos is a planted-wilderness on the Southeast edge of the city
full of forested paths, open fields, hobby-farms and a pancake house: perfect
for a day’s getaway on bike or foot.’

‘The P.C. Hoofthuis
is the best library
at the UvA’

Feels like home ‘The P.C. Hoofthuis is the best library
at the UvA. Overlooking the Singel on the first and second floors, the light is
great and you can watch the city go by. I have most of my classes here, and
can be found there most days with a coffee and some books.’

Best bite ‘The best fire-roasted chicken ever is to be found at Van ’t Spit. Go with a
group and order some sides and great local beers to experience gezelligheid
at its finest. After, go explore Amsterdam West: it’s a really unique neighbourhood.’

Hidden treasure ‘Rough around the edges, connected with its past, and important to the
future of the city: NDSM Werf is an open space in Amsterdam-Noord and
is a site of resistance and community; combining ateliers, cafés, urban art
projects. It goes by the motto of “planned chaos”.’

Guilty pleasure ‘The Rijksmuseum may not seem guilty but it is when you have papers to
write! Buy a Museum Card and wander around the beautifully renovated
complex, and take the time to engage with some Dutch treasures!’
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Op de tong

THE STUDENT
HOTEL
In 2013 opende de
eerste vestiging van
The Student Hotel in
Amsterdam aan de Jan van Galenstraat
met 707 kamers. Vanaf september 2015
doet ook het getransformeerde Trouwgebouw aan de Wibautstraat dienst
als Student Hotel (312 kamers) en het
belendende oude Paroolgebouw is sinds
begin 2016 eveneens deel van dit nieuwe
hotel (262 kamers). De twee gebouwen
zijn aan elkaar verbonden door de centrale entree.

KOL BOREGI
Dit van origine uit Turkije afkomstige gerecht
wordt gemaakt met
baklavadeeg. Daardoor
ontstaat een massief stuk brood met
vulling, die vaak bestaat uit spinazie en
witte kaas. Maar ook gehakt, aubergine
of aardappelen kunnen dienen als vulling.

DE ZIJDEROUTE
The Pool baseert zijn
menukaart op de zijderoute, een netwerk van
handelswegen dat het
westen met het oosten verbond vanaf de
eerste eeuw voor Christus tot de vijftiende eeuw. Op het menu staan daarom
onder andere gerechten uit China, India
Noord-Afrika, en Zuid-Europa.

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

The Pool
Wibautstraat 131A
Het restaurant van club Trouw heeft plaatsgemaakt voor The Pool.
Naast de wc’s in de kelder zie je de graffiti van Trouws garderobe nog.
Op een druilerige avond besluiten we een kijkje te nemen. Gelukkig is
het binnen lekker droog.

D

e inrichting is warm maar strak. Verwijzingen naar een zwembad zien we
onder andere in de felgekleurde zwembadkleerhangers (kent u ze nog?).
Ook staan er twee hoge badmeesterstoelen met daartussen een klein tafeltje.
Helaas is deze hoge romantische plek niet voor ons. Aan lager wal pluizen
we de menukaart uit, wat nog niet makkelijk is. De vriendelijke Australische
ober legt ons uit dat de gerechten bedoeld zijn om te delen.
We beginnen met mini-empanadas (€ 5) en brochetta de pulpo (inktvisspiesjes, € 9). Het eerste gerechtje zou volgens het v’tje op de kaart vegetarisch moeten zijn, maar we proeven vlees. Een foutje op de kaart. We krijgen
kol boregi als vervanging, een deeghapje met spinazie. Een beetje flauw, maar
met wat peper en zout best lekker.
Als hoofdgerechten nemen we tijgergarnalen (€ 16), zwarte linzen met een
gepocheerd ei (€ 10), patatas bravas (€ 4) en een salade van radijs met gorgonzola (€ 6). De gerechten zijn te groot voor tapas, maar echte hoofdgerechten
voor één persoon zijn het ook niet. De garnalen zijn desondanks erg lekker, de
linzensalade is (zoals het menu voorspelde) een beetje simpel maar lekker en de
patatas bravas en de salade zijn matig.
Door de grote porties zitten we te vol voor een nagerecht. De mix tussen kleinere en grotere porties is verwarrend en zorgt (zonder dessert of koffie na) al voor een
flinke rekening: inclusief een kleine karaf rode wijn komen we uit op € 69. Ons advies: bestel niet te veel. En vergeet niet de v’tjes (vegetarisch) even te checken… ↙

tekst Lieven Heeremans en Tessa de Swart
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Arts

‘I

n 2007 startte ik met geneeskunde, omdat ik een grote
fascinatie heb voor hoe
het menselijk lichaam werkt.
Ik wilde als arts een verschil
maken door bij te dragen aan
de gezondheidszorg en deze
efficiënter te maken. In mijn
eerste jaar zat ik in het bestuur
van een internationale medische studentenvereniging. Ik was
benieuwd hoe geneeskundestudenten in het buitenland werken en hoe
de gezondheidszorg in andere landen
is geregeld. Ik vind het menselijk
lichaam nog steeds geweldig, maar
tegen het einde van mijn studie veranderden mijn gedachten over welke
richting ik later op wilde.
Vier jaar geleden – ik studeerde
toen nog – werd ik uitgekozen om
een TEDx Talk te geven in Delft. Dat
was een bijzondere ervaring; er zaten
meer dan duizend mensen in de zaal
en het evenement werd live gestreamd. De kracht van mijn verhaal
was dat ik op een simpele manier
kon uitleggen welke levenslessen ik
tijdens mijn coschappen heb geleerd
van kinderen, en hoe volwassenen
hiervan kunnen leren. Daarna ging
het snel; in de afgelopen drie jaar
heb ik meer dan veertig lezingen en
mediaoptredens gegeven. Als dokter
kun je maar één persoon tegelijkertijd helpen, maar als spreker bereik je
veel meer mensen.
De eerste paar maanden na mijn
afstuderen dacht ik nog: ik ga op
zoek naar een baan als basisarts.
Maar dat bleek toch net niet wat ik
wilde. Ik besloot om mijn kennis van
geneeskunde op een andere manier
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‘Ik heb meer
dan veertig
lezingen
gegeven’
Naam Nupur Kohli
Leeftijd 26
Studie geneeskunde
(UvA)
Afgestudeerd oktober
2014
Is zelfstandig arts en
eigenaar eigen bedrijf
Lead in Shape
Salaris tussen de 3000
en 4000 euro netto per
maand

in te zetten en ging onderzoek doen
naar mogelijkheden om de omgang
met stress te verbeteren. Hoe kun
je, bijvoorbeeld onder studenten en young professionals die
lijden onder een hoge werkdruk,
de productiviteit verhogen en
stress verminderen? Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat ik
een boek ben gaan schrijven,
genaamd Chill! How to survive
stress and improve personal
& professional productivity.
Hiervoor interviewde ik succesvolle
mensen met verschillende beroepen
over hoe zij met stressvolle situaties omgaan.
Tijdens het schrijven bedacht ik
me dat als ik alleen een boek schrijf,
ik mensen niet direct aanzet tot actie. Daarom heb ik mijn eigen bedrijf
Lead in Shape opgezet. Ik vorm de
schakel tussen mensen en bedrijven die hulp nodig hebben bij het
managen van stress en de personen
die geschikte hulp aan hen kunnen
bieden. Als dokter heb je niet veel
kennis over het opstarten van een
bedrijf. Daarom heb ik na geneeskunde de studie The Fundamentals of
Business aan Harvard gedaan. Met
mijn bedrijf kan ik nu op een bredere
schaal mensen bereiken en helpen.
Aan studenten wil ik meegeven
dat ze hun hart moeten volgen.
Durf risico te nemen om iets anders te doen dan waarvoor je hebt
gestudeerd. Of het nu goed of slecht
uitpakt, je kunt achteraf zeggen: dat
heb ik toch maar mooi gedaan.’ ↙
tekst Daan van Acht
foto Mats van Soolingen
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WORD NU GRATIS LID EN SHOP IN ONZE

G-STAR RAW OUTLETS
• TOT 70% KORTING OP DE ORIGINELE PRIJS
•HET HELE JAAR DOOR SPECIALE KORTINGSACTIES
• ONLINE ACCOUNT VOOR ONZE WEBSHOP
• 10% KORTING OP JE EERSTE INSTORE EN ONLINE AANKOOP
Ga naar www.g-star.com/outlet, klik op ‘registreren’, vul onderstaande company code
in en ontvang je gratis G-Star RAW Outlet member card!

UW COMPANY CODE IS:

NLD2134

G-Star RAW Outlet
Amsterdam + Footwear
Zuidermolenweg 60
1069 CG Amsterdam
Open: Mon-Fri 10:00-21:00
Sat 10:00-18:00
Sun 11:00-18:00
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G-Star RAW Outlet
Spijkenisse
Ouverturelaan 67
3208 CM Spijkenisse
Open: Mon-Fri 13:00-21:00
Sat 10:00-18:00

G-Star RAW Outlet Nijmegen
(Andelst)
Hoofdstraat 64
6673 BH Nijmegen (Andelst)
Open: Mon-Fri 13:00-21:00
Sat 10:00-18:00

G-Star Footwear Outlet
Batavia
Bataviaplein 27
48242 PV Lelystad
Open; Mon-Fri 13:00-21:00
Sat 10:00-18:00
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