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ADVERTENTIE

UvA-HvA
Vrijheidsmaaltijd 2016
Gesprek zonder grenzen?

Tijdens een lunch op 5 mei in de Amsterdamse Academische Club wordt door de Universiteit
en Hogeschool van Amsterdam een programma aangeboden met panelgesprek,
muziek en kunst. Diverse tafelgasten praten over hoe we gevoelige maatschappelijke
onderwerpen bespreekbaar kunnen maken én houden.
Meer informatie en
aanmelden via:
uva.nl/vrijheidsmaaltijd
hva.nl/vrijheidsmaaltijd
Kirsten van den Hul in
gesprek met:
• Simone

Kukenheim
(wethouder onderwijs, jeugd
en diversiteit),
• Margalith Kleijwegt
(journalist en auteur van rapport
‘2 werelden, 2 werkelijkheden’
in opdracht van ministerie OCW)
• Emile Schrijver (directeur Joods
Historisch Museum)
• Ineke Roex (antropoloog en
UvA-onderzoeker radicalisering
en anti-radicaliseringsbeleid)
• Farid Azarkan (Voorzitter Samenwerkingsverband Marokkaanse
Nederlanders).
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Dames dubbel
Een eerste gesprek met de nieuwe
rector magnificus en de nieuwe
CvB-voorzitter van UvA en HvA:
Karen Maex en Geert ten Dam.

OPINIE

16

Hermetische
tunnelvisie
HvA-studenten Achraf el Johari
en Hesam Kamkar vinden dat een
bezinningsruimte thuishoort aan
een onderwijsinstelling. En wie dat
ontkent is een moraalridder.

18
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FabCity
Er lopen enkele honderden HvAstudenten rond op de pop-upcampus
die verrezen is op de Kop van het
Java-eiland. Een duurzaam minidorp
waar alles draait om ontmoeten,
ontdekken, leren en experimenteren.
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FabCity: Lucas De Man
Een kunstenaar die jonge mensen uitdaagt om over problemen te praten, na te denken en met oplossingen te komen, zonder zichzelf daarbij af te remmen. ‘Niet bang
zijn dat het systeem omverwerpen heel moeilijk is. Fuck it, niet bang zijn.’
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Betrokkenheid
Altan Erdogan, hoofdredacteur Folia
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Gekozen rector
In Brussel doen ze het al: rectorverkiezingen. Folia
daalde af naar de Vrije Universiteit Brussel om te
kijken hoe zoiets in zijn werk gaat. Is het de echte
democratie waarnaar ook Amsterdam zo verlangt?
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40 Linda van der Pol
46 Op de tong
47 Wat doe je nu?

an de meer zweverige kant van de samenleving (die
nog behoorlijk veel zielen telt tegenwoordig) hoor je het
positiviteitsgoeroes wel eens opperen: vraag iets aan het
universum, en je krijgt het per kerende post terug.
Vorige week riep ik op deze plek een hogere macht aan met
het verzoek de doven op UvA en HvA weer te laten horen en
te luisteren, en verdomd: nog geen twee dagen later zaten
redacteur Willem Ewijk en ik aan tafel bij twee vrouwen die
het luisteren zo ongeveer tot levenskunst lijken te hebben
gemaakt (zie het interview vanaf pagina 10).
Geert Ten Dam, per 1 juni de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van UvA-HvA, en Karen Maex, de nieuwe
rector magnificus, bezwoeren ons dat hun er alles aan
gelegen is om studenten en medewerkers zo vroeg mogelijk
te betrekken bij belangrijke beslissingen. Ze worden ‘heel erg
vrolijk’ bij het idee dat ze binnenkort als nieuwe bestuurders
de ivoren toren van het Maagdenhuis kunnen verlaten om
hun oor te luisteren te leggen op de campussen.
Tot dusver geen vuiltje aan lucht, Willem en ik werden ook
wel vrolijk bij dat idee, totdat we ons ter redactie realiseerden waar Ten Dam en Maex dan precies naar gingen luisteren. Dat besef brak volledig door toen Van Ewijk twee dagen
na het interview voor Folia ging kijken bij deel twee van een
als ondernemingsraadvergadering vermomde klucht, die zich
afgelopen vrijdag – op het Maagdenhuis trouwens – afspeelde. Voor wie wil: de uitkomst is te lezen op folia.nl, maar
neem van mij aan dat het wederom vooral ging over getroebleerde verhoudingen, moties van afkeuring of wantrouwen
en het al dan niet gijzelen van vergaderingen.
Even een gedachtenoefening: naar welke betrokkenheid
gaat straks een ververst, opgekalefaterd College van Bestuur
eigenlijk luisteren? Geert ten Dam is er in het interview heel
open over: ze heeft erg veel zin in haar nieuwe reis, maar er
zullen ongetwijfeld momenten komen onderweg dat ze het
even gaat bezuren.
Mijn beredeneerde gok over de eerste keer: als ze op haar
kennismakingstour door de academische gemeenschap op
een tussenstop belandt ergens tussen afslag Conservatieve
COR en oprit Dogmatische Actievoerders.
Gelukkig is het universum soms best bereid positieve verandering toe staan. Deadline: 1 juni. ↙

www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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Cijfers

366

dagen nadat Louise Gunning
haar ontslag aanbood werd de naam bekendgemaakt
van haar opvolger. Hoogleraar onderwijskunde Geert ten
Dam wordt de nieuwe collegevoorzitter van UvA en HvA.

Sssh! De buurman kan
niet slapen!

T

errasbezoekers op tactvolle maar efficiënte wijze duidelijk maken dat hun gelach en gepraat niet zo lekker
valt bij omwonenden; het blijft een lastige zaak. De Krater,
een café op de Roeterseilandcampus, schakelde daarvoor
de hulp in van de jongens van Creatives Across Network,
opgericht door alumni van het MediaLAB van de HvA.
Hun alternatief: een lamp die oplicht wanneer je een zeker
geluidsniveau overschrijdt.
Niet de oren, maar de ogen vormden het uitgangspunt
voor het bedachte concept tegen geluidsoverlast. Vandaar
dat de lamp de naam ‘Shhh!’ draagt, See how households
hear. Een lamp die laat zien wat de buren aan lawaai te
verstouwen krijgen. Dion Gavriilidis van Creatives Across
Network vertelt dat de lamp nog in ontwikkeling is. De
vorm en de kleur moeten nog worden bepaald (de foto
toont een proefmodel), net als de vraag of de lamp uiteindelijk op tafel of juist eronder komt te staan. Volgende
week start een pilot met bezoekers van De Krater.
Natuurlijk, lallende dronkaards zul je niet zomaar
aanpakken met een lamp, beseft ook Gavriilidis. ‘Maar
er zijn ook veel bezoekers – daar schaar ik mezelf ook
weleens onder – die simpelweg niet doorhebben dat ze
geluidsoverlast veroorzaken. Die kunnen we hopelijk wel
positief beïnvloeden. Je legt meer verantwoordelijkheid
bij de gasten, in plaats van dat het personeel ze continu
moet aanspreken.’
Hij benadrukt dat de lamp slechts een onderdeel is
van het totale concept; op de lange termijn moet bijvoorbeeld de barman precies kunnen zien hoe hoog het geluidsniveau per tafel is en kan mogelijke overlast worden
doorgeseind naar de gemeente. ↙ Daan van Acht
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HvA-medewerkers hebben zich
aangemeld voor de medezeggenschapsverkiezingen. Dat is historisch weinig:
slechts voor twee van de negen raden
mogen medewerkers stemmen. Er zijn
wel veel meer student-kandidaten dan
in voorgaande jaren.

11

jaar speelde UvA-student Xavier Mous voor
Ajax. Hij doorliep alle jeugdelftallen en werd dit jaar basisspeler bij FC Oss, dat hem van Ajax huurde. Het bleek
onvoldoende; zijn contract wordt niet verlengd.

374

jaar geleden verongelukte één van de bagageschepen
van de Engelse koningin Henriette Maria bij Texel. Twee jaar geleden doken
archeologen het op en UvA-cultuurhistorici Nadine Akkerman en Helmer
Helmers schreven het deze week toe aan
de Britse koningin.
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'Banksy is heel erg van deze tijd'

De Week
Foutje, bedankt!

E

r zijn reclameslogans die zo
iconisch zijn dat ze ver na het
stopzetten van de campagne nog
gebruikt worden. ‘Even Apeldoorn bellen,’ bijvoorbeeld. Of: ‘Ik had nog zo
gezegd: geen bommetje.’ Deze week
werd vooral de gouwe ouwe ‘foutje,
bedankt’ weer afgestoft. Minister Jet
Bussemaker begon ermee toen ze,
niet weerhouden door enig reglement
of enige sympathie voor UvA of HvA,
als een ware kamikazepiloot de veel
bekritiseerde Atzo Nicolaï herbenoemde als voorzitter van de Raden van
Toezicht. Het leidde tot de kafkaëske
situatie dat de actiegroepen en medezeggenschappers met de wet in de
hand de minister ervan beschuldigden
onjuist te hebben gehandeld.
Minister Bussemaker was niet
de enige die de leus van Rijk de
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Gooyer nieuw leven inblies. Ook de
UvA was er als de kippen bij om zich
met het schaamrood op de kaken
te excuseren voor het verwijderen
van de ‘UvA-Banksy’ bij de Oudemanhuispoort. Overijverige grafitti-schoonmakers hadden in een rondje rond de UvA-panden per ongeluk
ook Balloon Girl meegenomen. De al
dan niet echte Banksy (ook namens
Folia: foutje, bedankt) symboliseerde
het belang van de hoop in de donkere alledaagse sleur. Een betere plek
dan de UvA had de maker van het
werk dan ook niet kunnen uitkiezen.
Ironisch genoeg verscheen een dag
later op dezelfde plek als het meisje
de grijns van Jet Bussemaker, die
zichtbaar lijkt te genieten van de
wegvliegende ballon.
Nog dezelfde week moest ook

Jonneke Bekkenkamp, vicevoorzitter
van de Centrale Ondernemingsraad,
terugkrabbelen. Zij dreigde vorige
week al met een motie van wantrouwen tegen de persoon met wie ze het
meest zou moeten samenwerken,
voorzitter Breanndán Ó Nualláin, en
diende deze week ook nog eens een
motie van afkeuring tegen hem in.
Bekkenkamp kondigde van tevoren
aan de motie alleen in te dienen bij
voldoende draagvlak, maar maakte
blijkbaar een rekenfout. De motie
werd met zes van de dertien stemmen verworpen, Ó Nualláin bleef
voorzitter en Bekkenkamp kondigde
zelf aan te vertrekken als vicevoorzitter. Die motie van wantrouwen liet ze
uiteindelijk zitten. Foutje, bedankt! ↙
tekst Henk Strikkers foto Daniël Rommens
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Bugra Dagje Texel

Navraag
Esther
Crabbendam
FNV Jong en vier andere jongerenorganisaties hebben minister Jet Bussemaker in een
brandbrief opgeroepen om het leenstelsel
terug te draaien. De drempel om naar de
universiteit te gaan is nu veel te hoog, zegt
voormalig Asva-voorzitter Esther Crabbendam (25), die tegenwoordig FNV Jong leidt.
Wat is er zo erg aan het leenstelsel?
‘Juist kwetsbare groepen , zoals jongeren wier ouders
weinig geld hebben of jongeren met een functiebeperking zoals een chronische ziekte, gaan nu minder
studeren. De drempel naar de universiteit is ernstig
verhoogd en dat is precies waar we bang voor waren.’

Hebben jullie al een antwoord gehad?
'En dit was op de heenweg.'

‘Nee, ik heb nog niets gehoord.’

Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

Wat als er geen reactie komt?
‘Dan moeten we goed gaan kijken wat we dan willen
doen, maar ik wil niet te veel op de zaken vooruit
lopen. Sowieso is er over een jaar een nieuwe minister
en zijn er straks verkiezingen. Dan gaan alle partijen
plannen maken op het gebied van onderwijs en ik hoop
echt dat dit een wake-upcall is geweest. Zo kan het niet
verdergaan.’

Wat kunnen studenten doen om jullie te
helpen?
COR

… Nog moties van afkeuring? Iemand? …

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

Folia 27 + FabCity_3.indd 8

‘We hebben een website opgericht, isditdetoekomst.nl,
waarop we discussiëren over de toekomst van Nederland, want de jongeren van nu zijn de toekomst van
straks. Iedereen is van harte welkom om mee te denken. Verder wil ik mensen die lid zijn van een politieke
partij oproepen om naar het partijcongres te gaan en
ervoor te zorgen dat er goede onderwijsplannen in het
verkiezingsprogramma komen te staan. Op die manier
kun je meer veranderen dan je misschien denkt!’ ↙

tekst Steffi Weber
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OP Z’N DUITS

Bezuiniging
I

n 2009 steeg het aantal inschrijvingen van studenten
sterk. De UvA profiteerde
daarvan: NRC noemde ons
een populaire universiteit.
De stijging werd toegeschreven aan de economische
crisis. Omdat jonge mensen
weinig kans maakten op de
arbeidsmarkt zouden ze langer willen doorleren. Voor de
uni’s was dat reden tot paniek.
De financiering was namelijk
gebaseerd op de
studentenaantallen van 2007.
Meer studenten
zouden grote
organisatorische
en financiële
problemen betekenen.
Het aantal klanten nam toe zonder dat er
meer geld binnenkwam. We zaten immers in een
financiële crisis en de universiteit is geen bedrijf,
maar een publieke instelling gefinancierd uit
schaarse belastinggelden. Er moest dus bezuinigd worden. Dat leidde tot volle werkgroepen
en hoge werkdruk bij docenten, die voor de extra
studenten geen extra uren kregen.
Sindsdien is het aantal inschrijvingen gedaald. Vooral de UvA zit hiermee. Je zou dan
logischerwijs verwachten dat de druk van de
ketel gaat. Eindelijk wat ademruimte, tijd om
meer aandacht te besteden aan studenten. Dat
is niet het geval. Ook dalende inschrijvingen
leiden aan de UvA tot bezuinigingen. Zozeer
zelfs dat studies met voortbestaan worden
bedreigd, wat een van de aanleidingen was voor
het Maagdenhuis-protest.
In Orwells roman 1984 verkeert de wereld in
permanente staat van oorlog. Hoofdpersoon
Winston kan zich niet herinneren dat er ooit

is verkwisting

geen oorlog was. Die oorlog zorgt
voor angst onder de burgers, terwijl hij er tegelijkertijd voor zorgt
dat zij niet in opstand komen.
Oorlog is vrede, is de doublethink
van De Partij uit de dystopische roman. De UvA verkeert in
permanente staat van bezuiniging.
Kan iemand zich herinneren dat er
niet versoberd moest worden?
Medewerkers van de universiteit
buigen soepel mee. Bezuinigingen
omdat er meer studenten komen,
bezuinigen omdat
er minder studenten
komen. Maar onafgebroken besparen
leidt er uiteindelijk
toe dat de koek op
is. Je kunt maar zo
ver de broekriem
aantrekken: op een
gegeven moment houdt het op. Bovendien kan
de universiteit zelf niets doen om bezuiniging
af te wenden. Meer studenten binnenhalen is
niet mogelijk en studenten afschrikken is niet de
bedoeling.
De individuele docent heeft daar al helemaal
geen invloed op. Hij is noch oorzaak van het probleem, noch kan hij bijdragen aan de oplossing.
Als een marionet van de bestuurders voert hij
uit, totdat hij op is. ↙

Kan iemand zich herinneren
dat er niet versoberd
moest worden?

Folia 27 + FabCity_3.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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Actueel Laatste dagen Maagdenhuis

‘WE GAAN ONS
RUIMHARTIG
MET ELKAAR
BEMOEIEN’
tekst Altan Erdogan en Willem van Ewijk
foto’s Daniël Rommens

Na een rumoerige benoemingsperiode mogen UvA en HvA eindelijk met ze
kennismaken in hun nieuwe functies van respectievelijk rector magnificus en
bestuursvoorzitter: Karen Maex en Geert ten Dam. ‘Draagvlak moet je verwerven,
dat heb je niet zomaar.’

‘J

ullie doen iets wat ik ook altijd
doe: meteen een vangnet organiseren. Je weet maar nooit wat
er mis kan gaan,’ zegt Geert ten Dam
als de interviewers niet één maar twee
opnameapparaatjes neerleggen.
Het gesprek met Ten Dam en Karen
Maex vindt plaats in de werkkamer van
bètadecaan Maex, met uitzicht op het
spoor bij het Science Park.
Op tafel staat een bos met witte en rode
rozen. Felicitatiebloemen. Twee dagen
eerder is bekend geworden dat Maex per

Folia 27 + FabCity_3.indd 10

1 juni de nieuwe rector magnificus van
de UvA zal worden. Ten Dam is vanaf
die datum de nieuwe voorzitter van het
College van Bestuur van de UvA en de
HvA. Ze staat bekend als een ‘polderaar’
met een brede carrière in het onderwijs.

Jullie gaan UvA en HvA leiden.
Door welke wetenschappers zijn
jullie geïnspireerd?
Ten Dam: ‘De Russische psycholoog
Lev Vygotski is een mooie denker over
onderwijs en opvoeding. Die zegt dat

je het beste kunt leren door te handelen, door mee te mogen doen en dan
te groeien. Dat heeft mijn denken over
onderwijs erg geïnspireerd.’
Maex: ‘Toen ik twintig was, ging ik bij
natuurkunde-professor Jan Sengers op
bezoek in de Verenigde Staten. Dat was
een mijlpaal in mijn leven; ik kwam
voor het eerst in een universitair lab
voor onderzoek. Een wereld ging voor
me open. Dat was van grote invloed bij
mijn besluit om later een academische
carrière te beginnen.’

22-04-16 17:51
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KAREN MAEX (LINKS) EN GEERT TEN DAM
WAREN OP DE MIDDELBARE SCHOOL SLECHT IN GYMNASTIEK EN SCHEIKUNDE
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eerst: o jee. Maar de UvA en de HvA zijn
mijn biotoop en ik draag beide een warm
hart toe. Als we kunnen bijdragen aan
het terugbrengen van de rust ben ik daar
ongemeen blij mee. De blik weer richten
op onderwijs en onderzoek, ervoor
zorgen dat studenten en medewerkers
trots zijn op UvA en HvA. Maar ook:
de afstand verkleinen tussen bestuur en
medewerkers en studenten – want die is
te groot. Ik zou het echt een eer vinden
als dat lukt. Ik heb altijd onderwijs gegeven. Van studenten kreeg ik vorige week
de prijs voor de beste docent, fantastisch.
In de Onderwijsraad en de SER heb ik
steeds gezocht naar verstandig onderwijsbeleid, onderwijs is ook nog eens
mijn onderzoeksterrein. Maar er zullen
heus momenten komen waarop ik deze
stap ga bezuren. Ongetwijfeld.’

GEERT TEN DAM
1958 Geboren te Eindhoven
1984 Afgestudeerd in de andragogie (UvA)
1989 Promotie in Groningen
1998 – 2009 rector universitaire
lerarenopleiding UvA (ILO)
1999 – heden Hoogleraar onderwijskunde UvA
2005 – 2014 Lid en (vanaf 2011)
voorzitter Onderwijsraad
2015 - heden kroonlid Sociaal-Economische Raad (SER)
2016 bestuursvoorzitter UvA en
HvA

TD: ‘Scheikunde. Ik heb ergens de
beginschakels gemist, en ik
realiseerde me achteraf als onderwijskundige pas het belang
van een goede start. Als daar
gaten ontstaan, mis je de boot.’
M: ‘Ik heb twee negatieve
ervaringen vanuit mijn jeugd.
Wij hadden sport op school…’
Geert ten Dam onderbreekt. ‘Ik ben
turnjuf geweest, dus dat lossen we op!’
(Gelach.)
M: ‘Soms had ik ook leraren die niet
tegen een spontane opmerking konden.
Sommigen konden dat gewoon niet
hebben. Mijn leerkracht aardrijkskunde
heeft me daar zelfs nog een onvoldoende
voor gegeven. Dat vond ik echt ongepast.’

Waar ligt voor u de grens tussen
democratie en slagvaardig bestuur?

ring, samenwerking en discussie met de
academische gemeenschap. Ik heb in
mijn hele leven nog nooit zo veel debatten
georganiseerd als de laatste twee jaar. Dat
wordt geapprecieerd.’

TD: ‘Ik zou zeggen: slagvaardig bestuur
betekent dat je de inspraak vroeg de
ruimte geeft. Je moet direct het gesprek
aangaan met studenten en medewerkers
en dat laten meewegen in je besluiten.’
M: ‘Om daar een voorbeeld van te geven:
bij de FNWI hebben we in moeilijke
dossiers zoals de samenwerking met de
VU afgesproken dat er verkenningscommissies komen met studenten. Niet met
duizend studenten, maar met twintig.
Daarmee voer je de eerste discussie. Je
moet per onderwerp bekijken of
dat ook op de hele universiteit
of hogeschool kan.’
TD: ‘Let wel: Je kunt niet
altijd tot consensus komen.
Soms moeten er ook knopen
worden doorgehakt, als je
iedereen hebt gehoord. Je kunt
zaken ook niet oeverloos laten lopen,
maar we hebben de dure plicht om te
laten zien wat onze afwegingen zijn
geweest en hoe we zijn omgegaan met
alle meningen.’

Bij de Maagdenhuisbezetting ging
het er heftiger aan toe. Hoe kijken
jullie naar de actiegroepen?

In Leuven en Brussel wordt de rector gekozen. Is dat voor UvA-HvA
een optie?

TD: ‘Dat ze luid en duidelijk aandacht
hebben gevraagd voor onvrede die
veel breder leeft, is heel belangrijk. De
kwaliteit van het onderwijs, een stevig
sociaal personeelsbeleid, administratieve
lastenvermindering en meer aandacht

M: ‘In Leuven heb ik jaren in dat systeem gewerkt. Het is precair om dat zomaar over te plaatsen naar Amsterdam,
met een heel andere bestuurscultuur.
Het is ook niet zo dat er alleen maar
goede bestuurders uit zo’n verkiezing

Karen Maex, Arthur Berkhout van
Humanities Rally zegt dat u van het
ancien-regime bent. Begrijpt u dat?

In welk vak was u op de middelbare
school het slechtst?

voor onderwijs en onderzoek. Dat heeft
een onomkeerbare beweging in gang
gezet, dat is winst.’
M: ‘Met de betrokkenheid van de actiegroepen ben ik bijzonder blij, ook al ben
ik het niet altijd met hun acties en toon
eens. Dat protest is typisch Amsterdams.
Zo heb ik de stad leren kennen, en ik
vind dat op zich prettig. ‘
TD: ‘Ook de actiegroepen willen goed
onderwijs en onderzoek. En een sterk en
sociaal personeelsbeleid. Ze brengen het
soms polemisch, maar mij gaat het erom
wat de motieven zijn.’

M: ‘Natuurlijk. Ik ben vanuit Leuven
gekomen op verzoek van een bestuur
dat er nu niet meer is. Dus dat snap ik.
Maar niet als je kijkt naar wat ik hier
aan de FNWI heb gedaan aan verande-

Ten Dam:
‘Ik ben geen bestuurder
van een koekjesfabriek’

Geert ten Dam, uw voorganger
Louise Gunning is opgestapt, en
toch zegt u: geef mij die kluif maar?
TD: ‘Nou, toen ik in februari werd uitgenodigd om te komen praten, dacht ik
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komen. En draagvlak bij studenten en
medewerkers is ook niet gegarandeerd.’
TD: ‘Draagvlak is trouwens iets wat je
verwerft, niet iets wat je zomaar hebt.’
M: ‘Bij verkiezingen speelt persoonlijke profilering een rol. Dat polariseert
de discussies.’

Geert ten Dam, critici zeggen dat u
een gebrek aan managementervaring heeft.
TD: ‘Dat klopt niet. Ik heb vooral een
vakinhoudelijk profiel op onderwijs
en onderzoek. En ik neem voldoende
bestuurlijke kennis en managementervaring mee om dat te ondersteunen. Ik
lig trouwens niet wakker van dat soort
kritiek, hoor. Ik ben géén bestuurder
van een koekjesfabriek, laat ik dat klip
en klaar zeggen. Ik bestuur vanuit de
inhoud, altijd gedaan ook.’

Hoe is het met de managementervaring van Karen Maex?
M: ‘Haha. Ik hou al niet van het woord
manager. Besturen is een grote groep
mensen begeleiden in hun ambities.’

Het was een roerig jaar met de
Maagdenhuisbezetting. Jullie
komen niet bepaald in een
gespreid bedje. Waarom ga je
toch dat avontuur aan?
M: ‘Mijn ervaring in Amsterdam
is dat je dan toch zaken kunt regelen. Ik had mijn handen vol, dus
ik was eerst niet eens getriggerd
om deze functie te gaan doen.’

Waarom later wel?
M: ‘Door gesprekken. Dan krijg je het
idee dat je iets kunt betekenen.’

Komen jullie straks niet in elkaars
vaarwater?
TD: ‘Dat kun je niet afbakenen. We gaan
allebei over onderwijs en onderzoek. Ik
word, nogmaals, geen bestuursvoorzitter
van een koekjesfabriek. We gaan ons
ruimhartig met elkaar bemoeien.’

Zijn jullie al eens goed met elkaar

Folia 27 + FabCity_3.indd 13

uit eten geweest? Een weekendje
weg?
TD: ‘Een weekendje weg!’
M, verbaasd: ‘Daar heb ik nog niet aan
gedacht.’
TD: ‘Nou eet ik persoonlijk heel graag
thuis. Maar ik kook al twintig jaar niet
meer.’ Schaterlachend: ‘Daar maken
m’n kinderen vaak flauwe grapjes over.
Als mijn man niet thuis is, zeggen ze:
“Geert, wat doen we nu?” Wat ik ook
hoorde, en daar word ik heel erg blij van,
is dat we als College van Bestuur uit het
Maagdenhuis vertrekken. Gewoon het
bestuur in een faculteit, zodat je ook medewerkers en studenten tegenkomt. Dat
lijkt onbelangrijk, maar het is cruciaal.’

Wat ziet u liever, de UvA of de
HvA?
TD: ‘Dat is een volstrekte onzinvraag.
Het zijn twee takken van sport in het
hoger onderwijs die elk heel belangrijk
zijn, voor studenten en voor de omgeving, voor de samenleving.’
M: ‘Je hebt ze in de maatschappij even
hard nodig, dus je moet ze allebei
waarderen.’

Maex:
‘Ik hou al niet van
het woord manager’
Toch is het een actuele discussie.
Er komt een versnelde evaluatie
van de samenwerking tussen UvA
en HvA. Heeft die samenwerking
voldoende opgeleverd?
TD: ’Kijk, de samenwerking tussen
hbo en wo hier in Amsterdam is heel
belangrijk. Net als die tussen basis- en
voortgezet onderwijs en middelbaar
beroepsonderwijs. Studenten die dat
ambiëren moeten verder kunnen. We
moeten kijken waarom de doorstroom van
HvA naar UvA niet lukt. Welk bestuurlijk
jasje daaromheen zit, volgt uit de inhoud.
En niet andersom. Daarom moeten we

KAREN MAEX
1959 Geboren te Leuven (België)
1982 Afgestudeerd als burgerlijk
ingenieur (KU Leuven)
1987 Promotie (Leuven)
1998-2001 Hoofddocent Natuurkunde (Leuven)
2001 Hoogleraar natuurkunde
(Leuven)
2005-2013 Vicerector KU Leuven
2014-heden Decaan van de FNWI
(UvA), en twee bètafaculteiten
van de VU
2016 Rector magnificus UvA

zorgvuldig evalueren, en een bestuurlijke
structuur vinden die niet hindert. Dat
zijn we aan onze stand verplicht. Als wij
dat al niet kunnen, wie dan wel?’

Er zit ontzettend veel druk op.
TD: ‘Dan gaan we toch tempo maken? Snelheid mag zorgvuldigheid
nooit in de weg zitten. We weten
al veel. Beide instellingen vragen
ook om een besluit.’

Karen Maex, u kwam naar de UvA
om als decaan de fusie van de
bètafaculteiten van UvA en VU te
begeleiden. Hoe pak je dat aan?
M: ‘Wij hebben onderzocht wie toegevoegde waarde ziet in samenwerken op
onderwijs en onderzoek. Laat het me
weten, kom met een voorstel, dan gaan
we ermee aan de slag, zei ik. Dat heeft
goed gewerkt.’

Ligt voor de UvA samenwerking
met de VU niet veel meer voor de
hand dan met de HvA?
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M: ‘Hoezo is dat een tegenstelling?
Laten we kijken waar voor UvA, VU en
HvA kansen liggen en die aangrijpen.’
In koor: ‘Maar samenwerking is dus
niet hetzelfde als een fusie!’
TD: ‘Hoe collegiaal wil je het hebben!’
M: ‘Nu al!’
TD: ‘Omdat we met z’n allen gebruik
maken van enorm veel publieke middelen, moeten we daar verstandig mee
omgaan. Daar ben ik streng in. Niet onnodig concurreren, elkaar versterken.’

Hadden jullie anders gereageerd
dan Louise Gunning op de acties
en bezettingen?
TD: ‘Dat is geen vraag. Ik ga me niet
vergelijken met mijn voorganger, daar
begin ik niet aan. UvA en HvA hebben
ijzersterk onderwijs en onderzoek, daar
heeft Louise Gunning zich meer dan
100 procent voor ingespannen.’

Het gaat ook over bestuursstijl.
Gunning is afgetreden omdat ze
het vertrouwen verloor van de medezeggenschap, en daarom zitten
jullie nu hier.
M: ‘Aan ons kunnen jullie vragen hoe
wij het vanaf juni gaan doen, vanuit
onze ervaring en persoonlijkheid.’

Toch: hoe hadden jullie de Maagdenhuisbezetting aangepakt?
TD: ‘Lastig. Dat weet je nooit. Achteraf kun je zeggen dat de bezetting
en de ontruiming de aandacht hebben
weggetrokken van waar het in de kern
om gaat: wat is er nodig voor goed
onderwijs en onderzoek en hoe hou je
studenten en docenten bij je instelling betrokken?’

Grootste actiepunt, naast democratisering, was het rendementsdenken en het financiële beleid.
Gaat er inderdaad te veel geld
naar gebouwen en te weinig naar
onderwijs?
M: ‘Die tweedeling tussen gebouwen
en de academische gemeenschap is er
helemaal niet. Het is óók belangrijk
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dat er goede werkplekken zijn voor
studenten of goede onderzoeksfaciliteiten voor wetenschappers. Ik heb hier
op FNWI honderdeneen vragen gehad
over betere werkplekken.’
TD: ‘In de jaren negentig is alle huisvesting van het rijk naar de onderwijsinstellingen gegaan. Dat leek toen een
cadeautje, maar dat is uiteindelijk een
ingewikkeld geschenk geworden. Oude
gebouwen kosten ook heel veel geld,
daar moet je toekomstplannen voor
hebben klaarliggen. Rendementsdenken gaat niet alleen over geld maar ook
over de vraag welke criteria je gebruikt
bij het bewaken van de kwaliteit van
onderwijs. Wat we hebben afgeleerd, de
afgelopen jaren, is het goede gesprek
over onderwijs te voeren.’
M: ‘Eens. Omdat we te snel zijn afgegleden naar het reken- en cijferwerk.
Het juiste gesprek over onderwijs en
onderzoek gaat ook over wat het onderwijs en onderzoek voor de stad en de
samenleving, en voor mensen betekenen. Of de toegankelijkheid van hoger
onderwijs. Want we leiden niet alleen
de toppers op.’

Studenten en docenten moeten uiteindelijk in het outputsysteem wel
voldoen aan alle regeltjes en cijfers.
TD: ‘Het is ook niet vrijblijvend, het
gaat erom doelen te stellen.’

Jullie zijn voorzichtig met het aankondigen van grote veranderingen,
zo voor jullie aantreden. Wat gaan
jullie zeker níet veranderen?
TD: ‘De UvA is een brede universiteit,
versmallen wil niemand. En je hebt
tegelijkertijd te maken met een budget,
daar hebben we geen keuze. Op de
faculteiten kunnen ze bedenken hoe ze
bijvoorbeeld kleine studies in de lucht
houden, al dan niet in samenwerking
met de VU of een andere instelling.
Dat gaan we niet vanuit het CvB opleggen, maar we willen ze daar uiteraard
wel bij helpen. Bij letteren zijn andere
oplossingen mogelijk dan op een
bètafaculteit of een lerarenopleiding.

One size fits all is de grootste valkuil
voor besturen.’

Jullie komen allebei uit het Zuiden, Vlaanderen en Brabant...
(Hard gelach.)
TD: ‘Amsterdam vindt het onder de
rivieren al snel het Zuiden.’

...vinden jullie het leuk om als relatieve buitenstaanders in Amsterdam aan de slag te gaan?
TD: ‘Sinds mijn achttiende woon ik
hier! Nee, Amsterdam is mijn biotoop.’
M: ‘Ik ben hier nu ruim twee jaar.
Men heeft mij oeverloos gewaarschuwd
voor hoe ingewikkeld Amsterdam zou
zijn. Ik heb het hier altijd enorm naar
mijn zin gehad. De diversiteit, cultuur,
geschiedenis. Ja, fantastisch toch.’

U zegt diversiteit: moet de UvA
niet veel diverser worden?
M: ‘Nou ja, in principe moet de universiteit een afspiegeling zijn van de
omgeving waar ze staat. Diverser is ook
beter, dat blijkt uit alle onderzoeken.’

Maar die diversiteit is er op de UvA
niet.
TD: ‘Nee. En hoger onderwijs moet
toegankelijk zijn voor studenten die
daarvoor de bagage en de motieven
hebben – ongeacht de achtergrond. Dat
is een academische waarde waar we pal
voor moeten staan. Voor UvA en HvA
zijn de relaties met het middelbaar
onderwijs dus heel belangrijk. En dan
niet alleen de relaties met de witte, wat
elitaire scholen, de gymnasia, ook met
brede scholengemeenschappen. Daarnaast: wat doen wij in de instellingen
zelf om studenten van verschillende
achtergronden zich thuis te laten
voelen? Gymnasia hebben een paar jaar
geleden onderzocht waarom zij zo weinig allochtone studenten trekken. Dat
proberen ze te veranderen. Nu komt de
ellende: degenen die daar gewoon goed
de eindstreep halen, struikelen in het
hoger onderwijs vaak alsnog. Dat vind
ik beschamend.’ ↙
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ADVERTENTIES

Wil jij werken bij het leukste toeristische bedrijf in
Amsterdam? Wij hebben de mooiste bijbaan voor jou!
Bij Canal Company geloven wij dat Amsterdam het mooist is vanaf het
water. Wij zijn dan ook hét toonaangevende bedrijf in toerisme en
entertainment op de Amsterdamse grachten, met de merknamen Holland
International Rondvaart, Gray Line en Canal Company. Zeven dagen per
week zijn wij hier te vinden met onze waterfietsen, partyschepen,
rondvaartboten, salonboten en sloepen. Wij hebben op diverse locaties in
de stad shops en een shop in Utrecht. Daarnaast ontplooien wij ook andere
activiteiten als Amsterdams toeristisch bedrijf.
Voor het seizoen zijn wij weer op zoek naar enthousiaste

Leuk als het mooi weer
is, maar wat als het
gaat regenen?!
In de CREA voorfabriek kan je
als studentenorganisatie droog
en warm werken en vergaderen.
Het kost echt weinig en er is een
grasveld voor de deur voor de
mooie dagen. Interesse? Kijk op:
crea.uva.nl/studenten.php
Aanmelden kan tot 9 mei!

aan
vóór 9melden
mei!

Hosts (gastheer of -vrouw)

(parttime op basis van beschikbaarheid)
Als Host zorg jij met je gastvrije houding ervoor dat onze gasten een unieke
ervaring hebben op één van onze boten.
Wij bieden:
• Een marktconform salaris met aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden
• Een flexibel rooster waarbij wij zoveel mogelijk rekening houden met jouw
wensen
• De mogelijkheid om gebruik te maken van de producten van Canal
• Een prettige werksfeer waarbij saamhorigheid en teamspirit belangrijk is

www.crea.nl

Interesse?
Kijk snel op onze website www.canal.nl/werkenbij voor meer informatie over
de functies. We zien je reactie graag tegemoet!

Programma / Mei
Amsterdam wacht een positieve tijd: een derde gouden eeuw.
Maar wat speelt er in de wereld om ons heen? Hoe gaat het
verder met Europa? Een korte lezing van telkens een half uur
is de aanzet voor een avondvullende dialoog tussen spreker
en publiek.
Tijd en locatie
20.00 - 21.30 (inloop vanaf 19.30) in de Theaterzaal van de Openbare
Bibliotheek Amsterdam (OBA), Oosterdokskade 143, Amsterdam.
Aanmelden via www.uva.nl/amsterdamlezingen.
Toegang is gratis maar aanmelden is noodzakelijk vanwege
het beperkte aantal plaatsen.

Maandag 9 mei
Prof. dr. Marieke de Goede
Hoogleraar Politicologie aan de UvA, over de speculatieve veiligheid in Europa.

Maandag 23 mei
Prof. dr. Frank Vandenbroucke
Universiteitshoogleraar aan de UvA, meent dat sociale doelstellingen aan
de basis zouden moeten liggen van de EU. Een Europese Sociale Unie is zijn
droom. Is die droom realiseerbaar?

Maandag 30 mei
Prof. Jan Zielonka
Hoogleraar European Politics aan de University of Oxford over een nieuwe
vorm van Europese integratie met vele centra.
Voertaal: Engels

Kom luisteren en discussieer mee!

Folia 27 + FabCity_3.indd 15

22-04-16 17:51

16

FOLIA 27

Opinie

HERRIE
OM EEN
STILTERUIMTE
Moraalridders die tot vermoeiens toe het
scheiding-tussen-kerk-en-staatprincipe
misbruiken om te pleiten tegen de komst
van stilteruimtes, zouden zich eens moeten
bezinnen. Dat stellen Achraf el Johari
en Hesam Kamkar.
illustratie Marc Kolle

D

e Universiteit van Amsterdam heeft laatst
aangekondigd dat er vijf stilteruimtes
komen. Dit tot vreugde van vele studenten, maar merkwaardig genoeg kwijnden sommige
moraalridders ook haast weg bij het horen van het
besluit. Geerten Waling bekommerde zich dusdanig
om de richting die de UvA inslaat, dat hij lezers van
Folia.nl zelfs zegende met een artikel waarin hij
de onderwijsinstelling bekritiseert. Tegenwoordig
galopperen moraalridders kennelijk rond met een
shit load aan zelfzucht en een hermetisch geconstrueerde tunnelvisie waar men op het Cern u tegen
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zou zeggen. Dat belangen en gedachten kunnen
verschillen binnen een diverse onderwijsinstelling
doet daar niets aan af. Je vraagt je dan ook af voor
wie de oogkleppen eigenlijk zijn bedoeld; voor het
paard, of voor de moraalridder zelf?
Net als op de UvA hebben studenten en medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam kenbaar gemaakt dat ze een laagdrempelige (lees: vaste)
ruimte willen waar ze even tot zichzelf kunnen
komen. Uit deze gemeenschappelijke behoefte is
de commissie Bezinningsruimte ontstaan, die pleit
voor een ruimte waar iedereen zich kan bezinnen.
Van student tot docent, jong of oud, man of vrouw.
Bezinnen is een brede term en dat kan voor de een
yoga betekenen en voor de ander mindfulness of
wellicht bidden.
Waling geeft onder meer aan dat een dergelijke
ruimte de ‘wetenschappelijke principes’ op het spel
zet en als kers op de taart kwam het klassieke ‘scheiding tussen kerk en staat’-argument uiteraard ook
even een kijkje nemen. Gelukkig springt niet iedereen achterop het paard van Waling bij het lezen van
zijn ridderlijke opinie. Velen vinden dat dergelijke
ruimtes gefaciliteerd moeten worden. Al dan niet
voor henzelf. Ruimdenkendheid bewandelt het pad
van persoonlijke ontwikkeling namelijk hand in
hand met volwassenheid. Eigenbelang maakt dan
occasioneel plaats voor het algemeen belang.
De dagelijkse sleur van het chaotische studen-
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tenleven maakt rust en bezinning tot
een noodzaak, vooral op de grootste universiteit en hogeschool van
Nederland. Een bezinningsruimte
verschaft deze rust, het is geen zwart
gat dat al het intellect uit de zielen
van vermoeide stervelingen met een
toekomstige studieschuld leegzuigt.
Hoe de ‘wetenschappelijke principes’
precies in het geding komen is ons
vooralsnog een intrigerend raadsel.
Een ruimte om te kunnen bezinnen
biedt niet alleen innerlijke rust maar
het kan ook leerprestaties verbeteren,
gebondenheid met de school creëren
en sociale cohesie bevorderen. Het
geeft de term ‘studentenbetrokkenheid’ inhoud. Maar of het nu een
stilteruimte of bezinningsruimte is;
volgens Waling schaadt het de onderwijsinstelling.
De tactiek van constant het ‘scheiding tussen kerk en staat’-argument
erbij betrekken omdat er dergelijke
ruimtes komen doet denken aan een
kleuter die telkens zijn grote broer erbij haalt. Je broer heeft er niks mee te maken en het
herhaaldelijke roepen vermindert het gewicht van
de handeling. Je broer heeft belangrijkere dingen
te doen, zoals pleiten voor een bezinningsruimte en
moraalridders de
lans toe te richten.
Eigenlijk wordt
de definitie van de
scheiding tussen
kerk en staat misbruikt; deze is op
geen enkele wijze
in het geding. De
komst van dergelijke ruimtes beïnvloeden noch
besluit- en beleidsvorming noch de organisatie an
sich. Bovendien kan je het niet objectiever krijgen
dan een ruimte voor wat ‘bezinning’. De HvA is
hier bijvoorbeeld niet vies van, er wordt immers aan
mindfulness gedaan en er worden zelfs trainingen gegeven.
Dus vanwaar het onnodig trekken aan de teugels? Onderwijsinstellingen als de UvA en HvA zijn
denktanks waar intellect uit hoort voort te vloeien,

geen bekrompenheid. De komst van ruimtes om te
kunnen bezinnen hoort niet te leiden tot verdeling
maar tot het stimuleren van diversiteit. De UvA
en HvA weerspiegelen middels hun studenten de
toekomstige samenleving. Laat dat een
maatschappij zijn
waarin wij elkaar
de ruimte en die we
niet laten segregeren
door een dominante
cultuur die de rest wil
overschaduwen. Zo nu
en dan zal er een moraalridder roet in de kapsalon
gooien maar leef, en laat vooral ook leven. ↙

‘Je broer heeft er niks
mee te maken’
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Achraf el Johari en Hesam Kamkar studeren beiden
HBO-rechten.

Discussieer
mee op
Folia.nl/opinie

22-04-16 17:51

18

FOLIA 27

ASIS
AYNAN
Dyab abou Jahjah
T

oen de Arabisch Europese Liga (AEL) – wat een loden naam – uit Vlaanderen
in 2002 hier een afdeling wilde openen, zei toenmalig minister-president
Jan-Peter Balkenende dat zijn kabinet terroristische organisaties ging proberen
te verbieden. De minister-president liet zich door het monster in zijn hoofd leiden,
want de beweging, onder leiding van de Libanese Belg Dyab abou Jahjah, was
radicaal maar was geen terroristische club. En de AEL werd terecht niet verboden.
Ik bezocht toentertijd een aantal maal een bijeenkomst waar Jahjah sprak. Het
werd mij snel duidelijk dat ik er heel ver vanaf moest blijven. DE AEL was gefocust
op de conflicten in het Midden-Oosten en noemde zichzelf Arabisch. Ik heb een
berberachtergrond en voelde mij niet diep emotioneel betrokken bij het Israël-Palestina-conflict, Saddam Hoessein of ayatollahs.
Wat ik overigens nooit goed
heb begrepen is waarom
veel Nederlanders met een
berberachtergrond pro-Palestina zijn, terwijl er bijna één
miljoen Israëliërs Berber zijn.
De AEL viel uit elkaar en aanvoerder Jahjah vertrok naar
Libanon. Vervolgens keerde hij
terug naar Vlaanderen en verwierf een wekelijkse column in De Standaard.
Sinds een aantal maanden zoemt het weer rondom Jahjah, want de Amsterdamse uitgeverij De Bezige Bij heeft hem een boekcontract gegeven. Schrijvers als
De Winter, Durlacher en Möring zijn not amused met zijn komst. Möring schreef
in NRC dat hij niet wenst met Jahjah onder een dak uitgegeven te worden. Hoe
anders klinkt het bij onze zuiderburen. Vlaamse schrijvers als Hertmans, Lanoye
en Van Reybrouck vinden Jahjah een belangrijke stem in het debat. Ik denk dat
dat te maken heeft met de grote spanningen in België en dat ‘migrantschrijvers’
er schaars zijn. In Nederland zijn we verwend; schrijvers met ouders uit Turkije en
Marokko zijn er genoeg.
Ik zie dat na veertien jaar dezelfde fout wordt gemaakt. Toen werd gepoogd de
AEL te verbieden, terwijl ze deel uitmaakte van het contrat social. Nu is Jahjah
niet welkom bij De Bezige Bij, maar hij heeft gewoon een boekcontract. Misschien
moeten de protesterende schrijvers zich afvragen of zij nog welkom zijn bij hun
uitgevershuis. ↙

Na veertien jaar wordt dezelfde
fout gemaakt
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WELCOME TO
FABCITY
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WAT IS
FABCITY?
Kunstenaars, architecten, bouwers en studenten komen
deze weken bij elkaar op de Kop van Java-eiland.
Tien weken lang zijn zij de bewoners van FabCity,
voluit FabricationCity, een minidorp dat draait om
duurzaamheidsinnovaties en vrij toegankelijk is voor
publiek. De HvA is een van de grote partners van
FabCity. tekst Daan van Acht foto’s Mats van Soolingen

Hemp District
Duurzaamheid is het toverwoord van FabCity,
vandaar dat er een huis te zien is dat is
gemaakt van hennepplanten. Samengeperste stelen van deze plant, omhuld met een
houten skelet, zijn sterk genoeg om beton te
vervangen. In het huisje komt een expositie
met daarin textiel, thee en bonbons van
hennep.

Kantoorkaravaan
Van buiten lijken het vintage caravans, van
binnen zijn het hippe werkplekken voorzien
van alle luxe om productief te kunnen zijn.
Daarnaast is de Kantoorkaravaan makkelijk
verplaatsbaar. Voor dagen wanneer je liever
midden in de natuur je essaytjes schrijft.

Green Battery
De stinkende dieselgeneratoren die je op
menig festival ziet, zijn er op FabCity niet.
Een zwarte reeks zonnepanelen in de vorm
van een zonnebloem zorgt voor een deel
van de energie op de campus.

Learning Lab
Wanneer de driehonderd studenten
betrokken bij FabCity even niet verspreid
over de stad bezig zijn met hun projecten,
komen ze hier samen om hun ideeën te
delen en plannen uit te werken. Lees meer
op pagina 24-28.
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MX3D nodes
3D-printers die plastic objecten produceren,
kennen we inmiddels. Maar staal? Op deze
plek maakt een 3D-printer onderdelen voor
een acht meter lange stalen brug. Het gevaarte krijgt als het af is een plek boven een
gracht in het centrum van Amsterdam.

Gascoland

Wikkelhouse

Van oud brood naar gas naar vers brood. Dat is

Wat begon met een simpel tomatenkratje

kortgezegd de cyclus die Gascoland kenmerkt.

resulteerde in de bouw van het Wikkelhouse,

Oud brood wordt gefermenteerd met bacteriën,

een huisje annex werkplek volledig gemaakt

waardoor biogas ontstaat. Dit gas is aangeslo-

van op elkaar geperste lagen karton. Na

ten op een fornuis, waarmee nieuw brood kan

FabCity worden de twee exemplaren die nu

worden gemaakt. Bijkomend voordeel: buurt-

op het Java-eiland staan verplaatst naar de

bewoners worden betrokken bij het project,

Amstelcampus, waar studenten erin kunnen

waardoor de sociale cohesie toeneemt.

werken. Lees meer op pagina 22-23.

FabCafé Ons Eten
Een futuristische kas, zo kun je de aanblik
van het glazen FabCafé Ons Eten het beste
beschrijven. Voor een uitgebreide beschrijving van het restaurant, zie ‘5x dit moet je
doen in FabCity’ op pagina 32-33.

Urban Garden
Direct naast Ons Eten ligt een moestuin.
De hier verbouwde groenten eindigen
meteen op het bord van het FabCafé.
Verser ga je het niet krijgen. Op pagina
32-33 komt FabCity-teler Matthias van
den Berg aan het woord.

Flo.Co
Florian Beukeboom, student aan de TU
Delft, verbaast zich erover dat er niet vaker
aan recycling van bouwmaterialen wordt
gedaan. Om mensen te inspireren, bouwt
hij de komende weken een volledig huis van
restmateriaal. ‘We hebben zo veel afval dat
nu alleen wordt verbrand voor energie. Men
moet leren hergebruiken.’
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Ingewikkeld wonen
en werken
tekst Max Rozenburg
foto’s Bob Bronshoff

Een duurzaam, verplaatsbaar en modulair huis van
golfkarton: dat is het Wikkelhouse. Ex-HvA-student
bouwkunde Rick Buchter (24) ontwierp de binnenkant
van de strakke designhuizen die op FabCity te
bewonderen zijn. ‘Ik vind het erg leuk om tegen de
gevestigde orde in te gaan.’

Folia 27 + FabCity_3.indd 22

R

ick Buchter en de ladder waar
hij op staat zijn in gevecht met
de elementen. Buchter is op de
kop van het Java-eiland bezig met
de opbouw van een Wikkelhouse.
Een plotse windstoot doet de ladder
wankelen en het gieren van de wind
overstemt Buchters luidkeelse aanwijzingen. Als het ook nog eens begint te
regenen vindt hij het welletjes. ‘Even
pauze,’ roept hij naar zijn bonkige
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helpers terwijl hij naar de aangrenzende loods loopt. Regendruppels
spatten met ratelend geluid uiteen op
het golfkartonnen dak van het Wikkelhouse. ‘Gelukkig is het Wikkelhouse
waterdicht.’

vijfentwintig jaar dat het meegaat –
bij het oud papier en de segmenten
kun je makkelijk ontkoppelen en verplaatsen, dus die kunnen ook hergebruikt worden. Ten slotte verschilt het
productieprincipe natuurlijk enorm van
de conventionele bouwprincipes.’

Wat is een Wikkelhouse precies?
‘Een Wikkelhouse wordt gemaakt door
vierentwintig lagen golfkarton om een
enorme mal te wikkelen. Die mal lijkt
op een huis zoals dat door een kind
zou worden getekend. Door het wikkelen krijg je een dik pakket aan golfkarton. Door dat aan elkaar te lijmen
geven we het huis een sterke structuur
en daarbovenop zorgt het ook voor
een goede isolatie. Tussen de laagjes
karton staat er lucht stil en daardoor
wordt de temperatuur vastgehouden.’
Wat is jouw aandeel in het
wikkelproces?
‘Een Wikkelhouse bestaat uit verschillende segmenten die je tot in het
oneindige aan elkaar kunt koppelen.
Die segmenten – of tunneldeeltjes,
zoals wij ze noemen – zijn uitgevonden
door René Snel. Deze verpakkingsproducent bedacht een tomatenkratje
dat hetzelfde wikkelprincipe volgde.
Hij kwam er alleen nooit uit hoe je
het wind- en waterdicht kon maken,
of hoe je die verschillende segmenten
aan elkaar kon koppelen. Bouwatelier
Fiction Factory is daarmee aan de
slag gegaan. Ik heb in januari 2015 bij
Fiction Factory mijn afstudeerproject
gedaan en heb weer een stuk toegevoegd aan het Wikkelhouse – met
name het technische segment: met
een waterleiding en elektrische bedrading, waardoor je een keuken en toilet
in het Wikkelhouse kunt plaatsen en er
echt in kan gaan wonen.’
Wonen er al mensen in een
Wikkelhouse?
‘Er staat een Wikkelhouse op Schiphol, waar het wordt gebruikt als
koffietentje, en eentje op camping
de Lieveling, waar het een vakantie-
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huisje is. Verder staan er ook twee
wikkelhuizen op FabCity. Studenten
bouwkunde en ondernemerschap van
de HvA kunnen daarin werken en over
tien weken zullen de wikkelhuizen
een definitieve bestemming krijgen
op de HvA-locaties. Een zal als Food
Lab dienen op de campus van de Faculteit Bewegen, Sport & Voeding, de
andere zullen op de Amstelcampus
als Startup Pitstop en Building Lab
gebruikt worden. We zijn bezig om
er echte woonruimtes van te maken,
maar die projecten zitten nog in de
pijplijn. Ik heb er zelf wel in gewoond,
om te testen of het echt zo handig en
leuk was als ik zelf dacht. Het werkte
perfect! Het was natuurlijk ook
gewoon erg leuk om te wonen in iets
wat je hebt helpen ontwerpen.’
In hoeverre neemt het Wikkelhouse
de bestaande bouwprincipes op de
schop?
‘Allereerst is het een modulair systeem, dus je kunt je huis altijd aanpassen. Stel dat je in een Wikkelhouse
woont en je wilt groter gaan wonen,
dan zet je er gewoon een segment
tegenaan. Ten tweede is het een heel
duurzame manier van wonen. Het
karton dat we gebruiken kan – na de

Denk je dat de gevestigde orde
binnen de bouw dit project kan
waarderen?
‘Zeker niet. Ik heb relatief veel ervaring
in de klassieke bouw en het is een heel
conservatieve sector. De bouwkundige
principes zijn al honderd jaar hetzelfde. Ik was er altijd van overtuigd dat
het anders kon. Het Wikkelhouse is dus
voor mij een manier om tegen de oldskool bouwbedrijven en hun principes in
te gaan – ik vind het erg leuk om tegen
die gevestigde orde op te boksen.’
Is duurzaamheid daarin ook een
belangrijk thema?
‘Absoluut. De klassieke bouw is verantwoordelijk voor ongeveer veertig
procent van het nationale afval, maar
draagt maar vijf of zes procent bij
aan het bruto binnenlands product.
Daarom ben ik ook tegen het gebruik
van beton. Heel veel gebouwen
worden van beton gemaakt, maar
worden binnen vijfentwintig jaar weer
gesloopt. Ik vraag me dan af waarom
er überhaupt zo veel met beton wordt
gewerkt, aangezien je dat eigenlijk
alleen kan hergebruiken onder asfalt.
Veel van de materialen die je overhoudt uit een betongebouw kun je
niet meer hergebruiken. Als je met een
ander materiaal zou bouwen – zoals
karton – is het ook niet erg als je het
na vijfentwintig jaar weer sloopt, want
dat kan gewoon worden hergebruikt
als papier.’ ↙
Tijdens FabCity zullen er op de kop van
het Java-Eiland twee Wikkelhuizen te
bewonderen zijn. Het Wikkelproces is
te zien in de Romney-Loods en ook het
productieproces van de tunneldeeltjes is
te zien op FabCity.
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GROTE STAD,
ALTIJD WAT
In het Learning Lab op FabCity buigen studenten
van de HvA, Inholland, Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht (HKU) en het Amsterdam Institute for
Advanced Metropolitan Solutions (AMS) zich over
problemen in verschillende wijken van de stad. Wat
gaan ze tien weken lang onderzoeken? Experts geven
alvast een voorzet. ‘Studenten hebben ook weinig
geld, dus ze snappen waar deze buurt mee worstelt.’
tekst Nina Schuyffel
foto’s Daniël Rommens
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De Wibautstraat,
Amsterdam-Oost:

LUCHTVERVUILING EN
EENZAME OUDEREN
Een lelijke straat is het al lang niet
meer. Het ‘grijze verkeersriool,’ zoals
Amsterdammers de Wibautstraat in
het verleden nog wel eens noemden,
heeft plaatsgemaakt voor een kleurrijke, statige laan waar talloze cafés
en andere uitgaansgelegenheden te
vinden zijn. Maar de grootste verbetering voor deze buurt is de komst van
studenten, zegt Mike Manicardi. Hij is
sinds 1985 directeur van het Badhuistheater en heeft de omgeving rondom
de Wibautstraat flink zien veranderen.
‘Voorheen leek het hier net een getto.
Dit was het deel van de stad waar niemand wilde wonen. Er heerste enorme
armoede, er was overlast van junks en
er gebeurden veel ongelukken. Maar
sinds de HvA op de Wibautstraat is
gevestigd, gaat het beter. Studenten
zijn bezig met de toekomst. Ze kijken
vooruit. Die positieve energie slaat
over op de rest van de buurt.’
Toch is voor het grootste probleem
nog steeds geen oplossing bedacht.
De luchtvervuiling is op de Wibautstraat al jaren hoog. Wat kunnen
studenten daaraan doen? ‘Ik denk dat
het goed zou zijn als het verkeer aan
het begin, bij het Amstelstation, wordt
omgeleid, zodat niet alle auto’s meer
door de Wibautstraat hoeven,’ zegt
Manicardi. ‘Ook kunnen ze denken aan
elektrische bussen of gratis ritjes vanaf
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het station als alternatieven voor de
auto. Met dat soort maatregelen zou
je de situatie al drastisch veranderen.’
Manicardi adviseert studenten ook om
zich bij hun onderzoek te richten op
de groeiende groep eenzame ouderen
in en rondom de Wibautstraat. ‘Dat
wordt een grote uitdaging, want
studenten zijn geneigd zich te richten
op de eigen doelgroep,’ weet hij. Baut,
het Volkshotel, Club Trouw: de een na
de andere hippe tent wordt geopend.
‘Ouderen haten dat. Zij willen geen
gelikt gelul, maar een avond waarop
ze kunnen dansen en drinken en met
elkaar kletsen. Ik hoop dat studenten
daar iets voor bedenken. En dat ze
dan rekening houden met de communicatie – geen Facebookevenement
maken, maar gewoon ouderwets
posters ophangen.’
Tijdens FabCity staan in het Badhuistheater
verschillende voorstellingen met studenten,
zoals The Plough and The Stars over de Ierse
revolutie in 1916. badhuistheater.nl

Arenagebied/De Bijlmer,
Amsterdam Zuidoost:

NIET ONTWORPEN
OM TE WONEN
De ArenA, de woonboulevard, de Heineken Music Hall, Pathé Cinema, Ziggo
Dome, de Decathlon. In de Arenapoort
is sinds de jaren negentig een bloeiende entertainmentindustrie ontstaan.
En dat is voor deze wijk meteen het
grootste probleem. Frank Suurenbroek,
lector bouwtransformatie aan de HvA:
‘De Arenapoort is niet ontworpen om
te wonen, maar om te bezoeken. De
openbare ruimte is grootschalig en
biedt weinig menselijke maat. De nabijgelegen kantoorgebouwen zijn solistische eilanden, gericht op de auto.
Als mensen dit gebied bezoeken, doen
ze dat om naar een winkel, kantoor of
een concert te gaan. Dat is zonde.’
Hoe maak je van een entertainment-
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en kantorengebied een buurt waar
je kunt werken én wonen? Dat is een
van de onderzoeksvragen waarmee
studenten in het Learning Lab aan de
slag gaan. Voor de Bijlmer zouden ze
zich kunnen richten op de verbinding
tussen de Amsterdamse Poort en het
Arenagebied, adviseert Suurenbroek.
‘Er is weinig bekend over hoe mensen
zich bewegen, waar ze vandaan komen en hoe de verblijfskwaliteit wordt
ervaren. Daar moeten studenten eerst
onderzoek naar doen voordat ze met
mogelijke oplossingen komen. Essentieel is aan te sluiten op de eigenheid
en karakteristiek die het gebied nu
al heeft. Wat voor buurt kan dit dan
worden?’
Bart van Grevenhof hoopt daarnaast
dat Zuidoost beter bekend wordt bij de
rest van Amsterdam. Hij woonde en
werkte jarenlang in de Bijlmer en deed
voor het lectoraat Amsterdamse kenniseconomie onderzoek naar de syner-

gie tussen het woon- en werkverkeer
in de wijk. ‘De Bijlmer heeft nog steeds
te maken met een slechte reputatie,’
vertelt hij. ‘Er zou veel criminaliteit zijn,
terwijl dat al lang met cijfers kan worden weerlegd. De Bijlmer is zelfs een
van de veiligste gebieden in de stad.’
In de wijk wonen veel mensen uit verschillende culturen, die met hun producten en restaurants voornamelijk de
eigen bevolkingsgroep bedienen. Een
gemiste kans, vindt Van Grevenhof.
‘Het zou leuk zijn als Amsterdammers
zich bewust zijn van wat Zuidoost
allemaal te bieden heeft. Er gebeurt
veel. Zo hebben we tegenwoordig een
foodcourt en is er een yogaschool
geopend. Maar om echt verbindingen
tussen verschillende groepen bewoners
te realiseren, is meer nodig. Ik hoop
dat studenten met initiatieven komen
die ervoor zorgen dat mensen gemakkelijker vanuit beide kanten het spoor
over gaan.’
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Osdorp/Wildemanbuurt,
Amsterdam Nieuw-West:

GEBREK AAN
VEILIGHEID
Adviesbureau Movisie noemde de
Wildemanbuurt in 2009 ‘een van de
meest kwetsbare gebieden in Osdorp’.
Het is een arme buurt met vooral
sociale huurwoningen, waar een groot
aantal maatschappelijke problemen
speelt. Zo is er veel geluidsoverlast,
hebben bewoners last van hangjongeren en liggen de straten vol met
zwerfvuil. In vergelijking met de rest

Folia 27 + FabCity_3.indd 26

van Amsterdam wonen in de Wildemanbuurt relatief veel allochtone
gezinnen. Daartegenover staat een
groeiende groep autochtone senioren
die aansluiting mist met omwonenden
en daardoor dreigt te vereenzamen.
Woningcorporaties stelden in 2007
samen met Stadsdeel Osdorp een
plan op dat van Amsterdam NieuwWest een gebied moest maken met
een beter imago, waar zowel lage als
midden- en hogere inkomensgroepen
wonen. De Garage Notweg kwam
er, waar ondernemers, bewoners en
maatschappelijke organisaties met
elkaar in contact kunnen komen en

buurtvergaderingen plaatsvinden. Ook
zijn er buurtinitiatieven opgericht om
bewoners meer bij de wijk te betrekken.
Maar het is nog niet genoeg, volgens
Diana Krabbendam. Zij is oprichter
van The Beach, een organisatie die
met bewoners, lokale ondernemers en
andere organisaties op zoek gaat naar
oplossingen voor sociale vraagstukken in de buurt. Een van de grootste
problemen is veiligheid, zegt ze. ‘Op
bepaalde plekken voelen bewoners
zich onprettig, omdat er bijvoorbeeld
geen verlichting is. Ouderen kijken argwanend naar hangjongeren. Kinderen
kunnen niet onbezorgd spelen, want
er wordt vaak te hard gereden. En er
wordt veel ingebroken.’
Hoewel buurtinitiatieven veel kunnen
bereiken, moet je voor structurele
veranderingen bij de gemeente zijn. En
daar gaat het vaak mis, legt Krabbendam uit. ‘We hebben niet het idee dat
bestuurders zich echt om de Wildemanbuurt bekommeren. De meest
simpele dingen, zoals het plaatsen van
bankjes, komen maar moeizaam van
de grond. Dat is vooral te wijten aan
de enorme verzuiling van diensten.
We weten vaak niet wie nou waarover
gaat. Bewoners zijn al lang afgehaakt,
zij hebben niet het gevoel dat er voor
hen wordt gezorgd.’
Krabbendam hoopt dat studenten van
de HvA met programma’s en projecten
komen waardoor bewoners weer het
gevoel krijgen dat ze ertoe doen. ‘In
het midden van de wijk staan bedrijvengebouwen die ’s avonds en in het
weekend leeg staan. Hoe kun je daar
een gevoel van veiligheid creëren?’ Ook
is er behoefte aan speelruimte voor
kinderen. Daarnaast hoopt Krabbendam dat studenten initiatieven bedenken om bewoners in de wijk te houden.
‘Ongeveer vijfentwintig procent van de
bewoners is jonger dan zestien jaar. Je
zou zeggen dat dit hoopvol stemt voor
de toekomst. Maar wat nu gebeurt, is
dat ze vertrekken uit de buurt zodra ze
achttien zijn, omdat ze zich hier niet
kunnen ontwikkelen.’
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Overhoeks/Van der Pekbuurt, Amsterdam-Noord:

SNELLE GENTRIFICATIE
‘Lokale bestuurders en ambtenaren
van de gemeente zijn trots op de
toenemende populariteit van dit
gebied,’ zegt Patrick van Beveren over
stadsdeel Noord. In enkele jaren is
deze arbeiderswijk omgetoverd tot
een levendig cultureel gebied waar
Amsterdammers vanuit het Centrum
maar al te graag het pontje voor
pakken. Wie wil kan zich de hele dag
vermaken, van een festival op de
NDSM-werf tot een filmpje in Eye en
een zomers diner bij Pllek.
Van Beveren, hoofd strategie &
beleid bij de afdeling Wonen van de
Gemeente Amsterdam, benadrukt wel
meteen dat er een keerzijde zit aan
die ontwikkeling. ‘Ik weet niet of de
oorspronkelijke bewoners er ook zo blij
mee zijn,’ zegt hij. ‘Sommigen wonen
hier al decennialang en worden nu
geconfronteerd met een ander type
bewoner dan zijzelf. Dat kan bedreigend overkomen.’
Bewoners in de Van der Pekbuurt zien
dat in Overhoeks, waar de veerboot
aankomt, veel nieuwe middensegmentwoningen worden gebouwd. Op
raadsvergaderingen spreken zij regelmatig hun vrees uit. Wat gaat er met
hen gebeuren? Straks rijzen de huurprijzen de pan uit, worden zij dan hun
buurt uitgejaagd? Met die spanning
wordt op bestuursniveau geworsteld,
zegt Van Beveren. ‘Hoe zorg je dat
een buurt zich ontwikkelt, zonder dat
oorspronkelijke bewoners hier de dupe
van worden? Ik hoop dat studenten
met een frisse blik naar deze materie
kunnen kijken. Het fijne is dat zij zich
in beide werelden kunnen verplaatsen.
Studenten hebben over het algemeen
minder geld, dus ze snappen waar
de Van der Pekbuurt mee worstelt.
Tegelijkertijd zijn ze hoogopgeleid en
creatief, waarmee ze de wereld van
Overhoeks begrijpen. En er spelen niet
allerlei belangen mee.’
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Volgens Lex Veldboer moeten studenten zich ervan bewust zijn dat Noord
een ‘atypisch geval’ is. Hij is senior
onderzoeker bij het HvA-lectoraat
Outreachend Werken en Innoveren.
Aan de UvA onderzocht hij wat er gebeurt als hogere en lagere inkomensgroepen bij elkaar komen te wonen. ‘In
Nederland vindt gentrificatie meestal
in een milde vorm plaats,’ legt hij uit.
‘De toestroom van nieuwe groepen
gaat langzaam, bijna ongemerkt:
huisje voor huisje wordt een wijk gemengder. Maar in Noord ontstaat nu
vrij snel een relatief rijke buurt naast
een relatief arme buurt. Mijn hypothese is dat we de komende jaren grote
tegenstellingen kunnen verwachten.’

Veldboer raadt studenten aan nu al
op zoek te gaan naar thema’s die
beide groepen met elkaar verbinden. ‘Je kunt bijvoorbeeld avonden
organiseren over vakmanschap.
Van oudsher woonden in Noord veel
mensen met beroepen in de haven
en de scheepsbouw. Hoe kunnen
zij hun kennis delen met nieuwe
bewoners in de buurt?’ Van Beveren
adviseert ook naar de bestaande
programmering te kijken. ‘Cultureel
centrum de Tolhuistuin doet al veel
om verbinding te leggen met de Van
der Pekbuurt, maar dat blijkt lastig.
Wat zou de Tolhuistuin nog meer
kunnen doen om de bewoners aan
te spreken?’
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Indische buurt/Science
Park, Amsterdam-Oost:

GEBREK AAN
SOCIALE COHESIE
Jarenlang stond de Indische Buurt
bekend als een onveilige wijk. Van dat
imago is het gebied inmiddels af, al
heeft de Indische Buurt nog steeds
een achterstandspositie ten opzichte
van de rest van Amsterdam. Met
name rondom het Makassarplein, het
Sumatraplantsoen en het Ambon-

plein zijn veel problemen. De (jeugd)werkloosheid is hoog, veel kinderen
verlaten vroegtijdig het onderwijs en
er wordt vaak overlast ervaren van
jongeren. De Indische Buurt is een
van de ‘dikste wijken’ van Amsterdam
– één op de drie kinderen heeft op
tienjarige leeftijd al overgewicht.
Hoewel er voor bewoners van alles
wordt georganiseerd op het gebied van kunst en cultuur, scholing
en sport, scoort de Indische Buurt
volgens het ‘Gebiedsplan 2016’ een
onvoldoende op sociale cohesie.

Negentien procent van de bewoners
geeft aan niet of nauwelijks deel te
nemen aan het maatschappelijk
leven. Hoe betrek je deze groep beter
bij de buurt? Op die vraag zouden
studenten zich de komende weken
kunnen richten, zegt Septimia Kuhlmann. Zij is oprichter van stichting
Accu, een organisatie die kunstprojecten uitvoert in de Indische Buurt.
‘In 2014 is een prachtige website gelanceerd, indischebuurtbalie.nl, waarop precies wordt bijgehouden welke
activiteiten er allemaal plaatsvinden.
De meeste bewoners weten hun weg
daarheen wel te vinden. Maar er
is ook een grote groep mensen die
nauwelijks Nederlands spreekt. Voor
hen zou je een kiosk kunnen neerzetten waar filmpjes draaien en posters
hangen, zodat zij ook weten wat er
speelt.’
Albert Beije Ramirez, coördinator van
Boot-Oost, raadt HvA-studenten aan
om het Science Park bij hun onderzoek te betrekken. Dit gebied, waar
de bètafaculteit van de UvA en het
Amsterdam University College (AUC)
gevestigd zijn, staat altijd een beetje
los van de stad, terwijl er veel kennis
te vinden is. ‘Studenten van Science
Park zouden kinderen in de Indische
Buurt bijles kunnen geven of bewoners
kunnen helpen met hun administratie.’ Het mes snijdt aan twee kanten,
zegt Beije Ramirez. ‘Met name internationale studenten geven aan dat
ze moeite hebben om aan te haken
bij activiteiten in de buurt. Door ze op
deze manier bij de wijk te betrekken,
zijn ze meteen op de hoogte van wat
er allemaal gebeurt.’ ↙

Heb je vragen over het gebied waarin jij onderzoek doet? Neem contact op met:
Java-Eiland - Martin Haring (HvA) m.haring@hva.nl
Buiksloterham, Amstelkwartier, Zuid-As/Station Zuid/Buitenveldert, CS/Overhoeks/Van der Pekbuurt , CS/
Oosterdok/Nieuwmarkt - Jorick Beijer (AMS) jorick.beijer@ams-institute.org
Indische buurt/Science Park, Houthaven/Spaarndammerbuurt - Rob Andeweg (HvA) r.andeweg@hva.nl
Arena-gebied/Bijlmer - Brechtine Detmar (HvA) b.t.detmar@hva.nl
Osdorp/Wildemanbuurt - Pettra van Beveren (HvA) p.e.van.beveren@hva.nl
Wibautstraat - Maarten Terpstra (HvA) m.j.terpstra@hva.nl
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Wandelpad langs alle
paviljoens

2. Het skelet van het Fabcafé
3. Een graafmachine werkt
aan de fundering van het
amfitheater

UNDER CONSTRUCTION
foto’s Daniël Rommens en Mats van Soolingen
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1.

Het Fabcafé in aanbouw

2. Het amfitheater met
verrijdbare tribunes
3. Dome van de
netwerkdemocratie
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Burgemeester Van der Laan en minister
Bussemaker bij de opening op 11 april

2. The fundamentals, een cirkel met 91 palen, die
symbool staat voor een circulaire stad
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1

Met FabCity officieel van start is
het nog een hele kunst om wijs te
worden uit alle projecten en stands
die aanwezig zijn op de campus.
Waar moet je nu écht heen? Folia
heeft een overzichtelijke top 5 van
must sees voor je samengesteld.

Data zijn overal, en worden op steeds
meer manieren verzameld. Documentairemaker Thomas Blom en ontwerper Tijl Akkermans bedachten We Are
Data: een installatie die de bezoeker
een ervaring met data oplevert. Blom:
‘Onze installatie moet bezoekers een
bepaalde intuïtie meegeven, zodat je
vanaf dat moment beter kunt nadenken over data die
over je verzameld
worden.’ In de
installatie wordt
gebruikgemaakt
van zogeheten
Facereaders,
die emoties bij
mensen kunnen
herkennen. Zo
verzamelt de machine een profiel
over je, waarvan je
aan het einde van
de ervaring kunt beslissen of je het wilt delen of niet. ‘Het
is heel bijzonder om mee te maken,’ aldus Blom. Zeker
een bezoekje waard!

5
DINGEN DIE JE
NIET MAG MISSEN

foto YouTube

2

tekst Fabienne Meijer foto’s Mats van Soolingen

Architectenbureau SLA en ruimtelijk ontwerpersbureau Overtreders W werkten samen aan het bouwen van
een mobiele plastic-upcyclefabriek. ‘We noemen het upcyclen, omdat het product in onze machine meer
waard wordt. Het krijgt een beter leven,’ aldus Peter van Assche van SLA. Bezoekers kunnen hun plastic
afval kwijt bij de stand, waarna er een plastic muur mee wordt gemaakt. Je plastic afval is zelfs geldig
als vervangend toegangsticket! De materialen die worden gemaakt, worden uiteindelijk gebruikt in een
paviljoen. Helaas zijn de units waarmee het plastic wordt omgesmolten nog niet geschikt voor thuisgebruik,
dus als je wil ervaren hoe je met plastic iets moois kan maken, ga dan even langs Pretty Plastic Plant.
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Benieuwd hoe (studenten)wonen er in de
toekomst uitziet? Kom dan langs bij de
stand van Finch Buildings. Dit Amsterdamse bedrijf maakt woonmodules die
volledig duurzaam en zelfvoorzienend
zijn, van gerecycled en recyclebaar hout.
Het is voor Finch de eerste keer dat hun
modules live te bewonderen zijn. ‘We
zullen vier modules laten zien’, aldus
oprichter Jurrian Knijtijzer. ‘Op de begane
grond vind je de studentenwoningen, die we ook
zullen gebruiken als
kantoor. En bovenin
wordt een gekoppelde module geplaatst,
normaliter een starterswoning, waar ikzelf en
andere mensen kunnen
gaan wonen tijdens
FabCity.’ Als je het lief
vraagt, zit er misschien
zelfs een rondleiding in.

Honger en dorst hoef je niet te lijden op FabCity, want
voor een versnapering kun je terecht bij Fabcafé Ons
Eten. Marianne Karstens runt het café samen met
Tanja den Broeder. Het belangrijkste zijn de korte
ketens: eten direct van de boer. Daarom komt een groot
deel van de groenten direct uit de FabCity-moestuin. In
het restaurant zijn drankjes en een kleine maaltijd verkrijgbaar, zoals een tosti of een salade. ‘We zijn ook een
leerwerkplek: we werken samen met studenten van het
ROC,’ vertelt
Karstens.
Omdat ze
transparantie
willen
benadrukken,
zit het café
in een kas.
Lekker warm
en het geeft
een goed
uitzicht op de
rest van
FabCity.

4

Stadstuinieren is
hip, maar die
moestuintjes van
de AH willen maar
niet uitkomen.
Hoe doe je het wel
goed? Daar weet
Matthias van den
Berg, oprichter van
Amstelhoveniers,
meer van. Op FabCity verbouwt hij in zijn
Moestuin de groenten voor
FabCafé Ons Eten. Daarnaast zijn
in de cafékas zijn ‘Vertical Gardens’
aanwezig, die laten zien hoe je
op een klein oppervlak zo veel
mogelijk planten kunt laten groeien.
‘Studenten kunnen in de moestuin
helpen met het inzaaien en
onderhoud,’ zegt Van den Berg. Hij
geeft vast één tip: kies niet voor
aardappelen in je stadsmoestuin,
maar voor specialistische producten
als eetbare bloemen. Voor de reden
en meer tips moet je op FabCity zijn!
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De Man en
de menselijke
revolutie
tekst Willem van Ewijk
foto’s Mats van Soolingen

Kunstenaar Lucas De Man vraagt op FabCity
studenten de wereld te veranderen. Probeer het
maar, zegt hij, en als het niet lukt, ook niet erg.
De poging is al een mooie ervaring op zich.

L

ucas De Man leunt naar voren
en neemt een slok van zijn
Earl Greythee. Met een snelle
beweging zet hij zijn kopje op
tafel als hem gevraagd wordt hoe de
studenten van FabCity een betere wereld kunnen maken. ‘Niet beter, maar
anders,’ verbetert De Man. ‘De illusie
van “we maken altijd maar een betere
wereld” is volgens mij heel vermoeiend
en leidt vooral tot angst, burn-outs
en stress.’
Het gesprek vindt plaats in de Open
Coop in Amsterdam-Noord. Een
samenwerkingsplek voor kunstenaars,
techneuten en koffiebranders in de
Amsterdamse Tolhuistuin, waar Lucas
de Man, zelf kunstenaar, een kamertje heeft. Hij past wel in de Coop, die
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op de eigen website een ‘maak-plek’
wordt genoemd, een ‘bèta-testplek’,
waar ‘gefaald mag worden, want
daar ontstaan uiteindelijk de mooiste
ideeën uit’.
De Man is geen kunstenaar die zich
terugtrekt in zijn atelier om daar in stilte aan schilderijen te werken. Hij werkt
aan kunstprojecten voor de publieke
ruimte, die hij urban actions noemt.
Het zijn plekken waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten, waar ruimte is
voor hun kwetsbaarheid en waar ze
kunnen nadenken over nieuwe manieren van samenleven. Zo hing hij vijf
gigantische ogen op aan de gevels van
grote gebouwen in ’s Hertogenbosch,
symbool voor de anonimiteit van het
stadsleven en het verlangen om gezien

te worden. Met een documentairemaker en een journalist in zijn kielzog
trok hij door Europa op zoek naar
jonge mensen die plannen hebben om
de wereld te veranderen en zoeken
naar oplossingen voor de crises die
het continent teisteren. ‘Ik wilde mijn
generatie ontmoeten,’ zegt De Man.
Hij vond creatieve oplossingen voor de
vluchtelingencrisis, de economische
crisis, en manieren om nog gezonder
te leven. Het leverde een aflevering
van VPRO Tegenlicht op, en een serie
artikelen voor De Correspondent. Zelf
verwerkte hij zijn ervaringen tot een
theatervoorstelling die hij op FabCity
voordraagt aan studenten: ‘De Man
door Europa’.
In die show vergelijkt hij het Europa
van nu met dat van de zestiende
eeuw, toen er ook veel veranderde in
Europa. Ook toen was men bang voor
moslims: het Ottomaanse rijk strekte
zich uit tot de poorten van Wenen,
geloof, politiek en economie zaten in
een crisis. En juist in die tijd bedacht
Machiavelli het nieuwe politieke
denken. In Polen ontdekte Copernicus
dat de wereld rond de zon draaide en
niet andersom. En in Engeland stelde
Thomas More zich in het boek Utopia
voor hoe je in een wereld kon leven
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waar iedereen gelijk was. ‘Ze dachten,
het gaat niet goed, dus we moeten
iets anders verzinnen. Wat zo mooi
is: deze mensen leefden op hetzelfde
continent, in dezelfde periode. Ze
zochten elkaar op en reisden. Het zijn
de grondleggers van het Europa van
nu.’ En dat terwijl ze allemaal door
puur toeval hun ideeën bedachten,
zegt De Man. Copernicus was wat
aan het experimenteren. ‘Erasmus,
ook zo’n vernieuwer, schreef zijn boek
Lof der Zotheid uit verveling toen hij
op reis was.’ Machiavelli was zijn baan
kwijt en probeerde die terug te krijgen
door zijn vorst te adviseren. ‘Ze zeiden
niet: ik ga de wereld veranderen. Het
zijn mensen die het niet wisten, en het
gewoon gedaan hebben. Dat moeten
de jongeren van nu ook doen,’ zegt De
Man. En waarom kan dat niet in FabCity? Volgens De Man is dat ook zo’n plek
waar je mag experimenteren en falen.
‘Het is heel goed dat ze zichzelf daar
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‘Bedenk: wat
klopt er voor mij
niet en hoe kan ik
dat veranderen?’
de vraag stellen: wat klopt er voor mij
niet en hoe kan ik dat veranderen?’
Waarom moet de wereld anders?
‘De wereld wordt anders. Kijk: over
tien jaar bestaat veertig procent van
de banen zoals we die nu kennen
niet meer. Voor studenten is dat heel
interessant. Dat wil zeggen dat het
merendeel een baan zal hebben die
nu nog niet bestaat. En ook op andere
plekken wordt de wereld anders, en
we zagen het aankomen. De vluchtelingencrisis was al lang voorspeld. De
aanslagen in België, die zijn erg, maar

al lang voorspeld. Wij moeten iets
vinden om met die verandering om te
gaan. De manier waarop zal heel veel
bepalen voor de toekomst.’
Wat moeten de studenten gaan
bedenken?
‘Ze moeten creatief zijn. Als de studenten de tijd nemen om elkaar te
ontmoeten, dan kunnen er supermooie dingen ontstaan. Als ze zeggen
“wij weten het” en wij staan hier en
we gaan het allemaal even doen, dan
gaat men grandioos falen. Tuurlijk
is het schitterend als er een mechanische arm gemaakt wordt die een
bepaalde operatie kan uitvoeren. Het
is schitterend als er een enzym komt
dat kanker geneest, dat gaat allemaal
komen. Maar daaronder zit de noodzaak aan een menselijke revolutie:
we moeten nieuwe manieren van samenleven bedenken. Want er worden
in Europa zoveel mensen uitgesloten,
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mensen zonder statelijkheid en Syrische
vluchtelingen bijvoorbeeld.’
Tijdens zijn reis ging De Man naar de
voorsteden van Gent, waar theatermaker Simon Allermeersch woonde.
‘Hij ging in een van die flats wonen en
soep maken voor de bewoners van die
voorstad – die veel politici, journalisten
en kunstenaars normaal gesproken
niet zien omdat die daar nooit komen –
zodat hij de verhalen van de mensen in
die wijken kon leren kennen en ze in zijn
theaterstukken kon verwerken.
Een Turkse internetondernemer, Engin
Önder, probeert via Twitterprojecten
en debatten in Turkije de persvrijheid
te bewaken. Hij bouwde een Twittertoren waarop live een Twitterdebat
werd geprojecteerd over de komst van
een kerncentrale.’
Maar waar moeten de studenten
van FabCity dan mee komen?
‘Ze moeten doen waarvan ze voelen
dat ze het moeten doen. Net als
Engin, die stak zijn geld in wat hij zelf
belangrijk vond. Dus als er gasten
zijn die denken dat je auto’s moet
ontwikkelen die op zonne-energie
werken, doen alsjeblieft! En niet bang
zijn dat het systeem omverwerpen
heel moeilijk is. Fuck it, niet bang zijn.
Lieve jongeren die dit lezen: er komt
nooit meer zekerheid. Nooit. En dat
is dus dik kut. Dus wat doe je, je kan
dat omarmen, of je kan zeggen: ik
ben bang en ik ga enorm veel zekerheid voor mezelf creëren. Maar kijk
naar seks. De beste seks, dat is niet
nadenken hè? Dat is gewoon gaan. En
achteraf denk je van: whoa wat heb ik
hier allemaal gedaan? Dus ik pleit voor
emotie en spontaniteit naast de ratio.
Anders worden we robotten.’
Is het wel realistisch om met een
klein project de wereld te willen veranderen?
‘Mensen zijn klein. Maar veel kleine
mensjes bij elkaar kunnen grote gevolgen hebben. Kijk naar Steve Jobs:
die begon met zijn vriend het bedrijf
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LUCAS DE MAN
1982 Geboren te Roeselare (België)
2004 MA Literatuur, Katholieke
Universiteit Leuven
2009 Oprichter Stichting Nieuwe
Helden voor kunst in de publieke
ruimte
2013-2016 Stadskunstenaar
’s Hertogenbosch
2015-nu Presentator Kunstuur
2015-nu Project ‘In Search of Europe’,
met voorstelling ‘De Man door
Europa’ en documentaire ‘In Search of
Europe, Meeting Modern Visionaries’

Apple, in een garage. Of naar Mark
Zückerberg en zijn studiegenoten die
Facebook begonnen. Het zou heel
goed kunnen dat er hier in Nederland zo’n Facebookjongetje is dat de
wereld gaat veranderen, maar het
zou ook heel goed kunnen dat die er
niet is. Dus in die zin zou je daar niet
mee bezig moeten zijn. Met: ik ga
echt de grootste worden en de wereld
veranderen. Dan raak je alleen maar
gefrustreerd. Maar ik ben niet tegen
mensen die zeggen dat ze het gaan
proberen! Want we kennen allemaal
de verhalen van mensen die de wereld
veranderden, mensen als Mahatma
Gandhi en Jobs. Die begonnen allemaal hè?’

Als de wereld zo onzeker is en
jongeren het allemaal zelf opnieuw
moeten bedenken, waar studeren
zij dan nog voor?
‘Ah! Kijk. Die onzekerheid, die kun je
dus supereng vinden. Waar studeer ik
voor is een andere vraag. Waar jij over
twintig jaar terechtkomt, dat weet je
toch niet. Laat staan dat je een job
gaat krijgen die je twintig jaar gaat
volhouden. Ik heb filosofie en literatuur
gestudeerd, maar ik wilde vooral kunstenaar zijn. Van mijn ouders moest
ik eerst naar de universiteit. Dus ik
dacht: oké ik doe mijn bachelor en mijn
master en dan doe ik pas wat ik echt
leuk vind. Nou, en toen kwam ik aan de
universiteit en heb ik daar ontzettend
veel fantastische vrouwen leren kennen. Dus ik heb geleerd over de liefde.
Ik heb geleerd over vriendschap en
daar vrienden voor het leven aan over
gehouden. Ik heb kunnen ondernemen
en dingen onderzocht. Ik heb vier jaar
lang heel veel dingen gemaakt en
gecreëerd eigenlijk. En boeken gelezen.
Het is helemaal geen weggegooid
verhaal. En had ik het echt niet gewild,
dan was ik ook wel gestopt.
Dus ik raad ook aan: ga met zoveel
mogelijk mensen naar bed, feest, lees,
leer, bots tegen de muur. Je hebt er de
tijd voor. Als je de hele universiteit verkloot kan het ook nog goedkomen. Kijk,
dat is het heerlijke: dat je het dus nooit
allemaal kwijt bent, maar het ook
nooit allemaal zult hebben. Kan FabCity mislukken? In principe niet. Maar er
zijn heel veel mensen die aan het kijken
zijn: is het wel belangrijk, levert het wel
genoeg op, wat heb ik eraan?’
Nou, wat hebben we eraan?
‘Het zou zo cool zijn als we zeggen:
oké, het feit alleen al dat mensen zo’n
stadscampus bedacht hebben, is al
fantastisch. Je moet denken: wauw,
wie heeft dat ooit bedacht op de kop
van het Java-eiland? Mensen hebben
dat voor elkaar gekregen. En ik hoop
dat studenten beseffen hoe cool het is
dat ze daar mogen zijn.’ ↙
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LINDA VAN
DER POL
Schaduw
D

e oom ging stilletjes dood. Zó stilletjes, dat we niet precies weten
op welke dag het gebeurde: hij was een trotse eenzaat, zoals we er
zoveel in de familie hebben. Tijdje ziek al, geen behoefte aan een dokter
— gewoon vanuit zijn kluizenaarshol ergens op een industrieterrein naar
de hemel gegaan. Hij en ik kenden elkaar nauwelijks. Toch spit ik op
de avond voor de uitvaart, op zoek naar een toepasselijk rijmpje, een
stapeltje dichtbundels door en bel ik met de nodige familieleden (‘Komt
je pa ook?’ ‘Jep, denk ’t wel.’ ‘Oké, leuk!’).
En dan, plots, is ook Prince dood.
Reflex: Twitter afsluiten. Want de wereld begint eensgezind te
kermen (‘Verdomme, niet wéér een!’), te downloaden — nu heeft-ie
toch niets meer
aan de royalties, zal
men denken — en
Obama spreekt zijn
condoleances uit. In
Amsterdam opent
de Melkweg direct
zijn deuren voor een
herdenkingsdienst.
Die subiete verafgoding vind ik eigenlijk nogal idioot. Exemplarisch
is de reactie van DWDD-gast Ruben Annink, die tijdens de uitzending
overvallen wordt door het nieuws. Hij geeft beschaamd toe dat hij weinig weet heeft van Prince, maar: ‘Typisch mijn generatie, hé. Straks kijk
ik heel veel op YouTube om daarna tegen mijn vrienden te patsen dat ik
zo veel over ‘m weet.’
Maar met de bundels nog altijd opengeslagen op tafel besef ik dat ik
precies hetzelfde doe: graven, lezen, om postuum toch wat herinneringen te vormen.
Ik besluit de memoires en de woorden daarvoor te laten aan de mensen die ‘m écht kenden — na de dienst, met z’n allen rondom een kratje
bier op het pleintje voor het crematorium. En als ik oom Van der Pol dan
toch een héél klein beetje versta, weet ik dat hij de schaduw van de
berken om ons heen charmanter had gevonden dan de discolampen in
de Melkweg. ↙

Gewoon vanuit
zijn kluizenaarshol naar
de hemel gegaan
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Bij de les
Hoorcollege Nederland Drugsland
door dr. Gemma Blok, dinsdag 19
april, 15.00-17.00 uur,
P.C. Hoofthuis (UvA)
Totaal aantal aanwezigen: 25,
onder wie 1 jongen met een tulband
1 man van boven de 40
1 meisje met drie kleuren haar
1 meisje met gescheurde panty
Scrabblewoorden: benzedrine,
methamfetamine, Göringpillen,
pervitine

tekst en foto’s Fabienne Meijer

S

peed, daar gaat het vandaag
over. Docent Gemma Blok begint
het college met uitleggen welke
verwijzingsregels de studenten moeten
gebruiken voor een inleveropdracht. ‘En
denk eraan, het moet in de Volkskrant
of NRC kunnen verschijnen, dus je taal-
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gebruik mag wel wat losser zijn.’
Door naar de inhoud. Speed wordt
ook wel ‘poor man’s coke’ genoemd,
vertelt Blok. Haar praatje wordt
begeleid door een overzichtelijke
powerpoint, die vol staat met plaatjes
van oude reclames waarin speed werd
aangeprezen. Zelfs Reve was een fan,
blijkt. ‘In zijn boek Brieven aan mijn
lijfarts heeft hij het regelmatig over
de purple hearts,’ zegt Blok, en leest
vervolgens een stukje voor. Purple
hearts, zo had ze een paar minuten
eerder uitgelegd, waren de light-versie
van de traditionele speed: niet alleen
de pepper, maar ook de downer. Het
goedje was extreem populair, ook bij de
Nederlandse bevolking.
Drugs zijn een onderwerp waar veel
Amsterdamse studenten vroeg of laat
mee te maken zullen krijgen. Is dat de
reden waarom al deze studenten dit
vak volgen? Misschien, maar uiteindelijk wordt het vak vooral interessant
door de verteltechniek van Blok. Ze

praat helder, met aansprekende voorbeelden en hoewel het vak is opgezet
vanuit geschiedenis maakt ze ook
bruggetjes naar het heden. Over de
IS-zelfmoordcommando’s bijvoorbeeld,
die opvallende gelijkenissen vertonen met de kamikazepiloten van de
Japanners. Die zaten aan de speed. ‘Er
zijn aanwijzingen dat de IS-strijders ook
drugs gebruiken,’ zegt Blok.
Waar bij een gemiddeld ander
hoorcollege de zaal zo halverwege de
tijd rumoerig wordt, blijven de studenten hier geboeid tot het eind. Als Blok
vertelt over de bijnaam die speedpillen
kregen door de nazi’s (Göringpillen,
omdat militair leider Göring er zo’n fan
van was), klinkt er gelach. Zelfs het volgen van één hoorcollege smaakt naar
meer: misschien zijn deze colleges wel
net zo verslavend als hun inhoud. ↙

Oscar Dijkstra (19)
Inge Mutsaers (22)

Engelse taal en cultuur
‘Ik wilde voor mijn verplichte
keuzeruimte eens wat anders doen
dan weer een vak over Engelse
taal. En eerlijk, dit vak is het beste
college dat ik ooit heb gevolgd.
De kennis is zo toepasbaar, ik heb
laatst zelfs op een feestje staan
uitleggen wat ik hier had geleerd.
Mijn favoriete drug uit de reeks
tot nu toe is opium: daar zit zo’n
omslagpunt in. Eerst was je chic
toen je het gebruikte, en later weer
compleet trashy. Dat boeit me.
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Yara Kandou (20)

communicatiewetenschap
‘Ik ben zelf niet echt into drugs,
maar mijn familieleden zitten allemaal in de gezondheidszorg en die
vertellen me constant dat ik ver bij
drugs weg moet blijven. Ik wilde
zelf nu wel eens weten hoe het
zit. Geschiedenis is op zich niet zo
mijn ding, maar elke week zijn de
colleges weer boeiend. Ik vind die
over coke het interessantst: daar
wist ik al het meest vanaf.’

geschiedenis
‘Dit vak is weer eens wat anders.
Het voldoet echt precies aan mijn
verwachtingen, met name het
historische aspect vind ik natuurlijk heel boeiend. Maar ik vind het
ook leuk om te leren welke rollen
drugs hebben gespeeld in de
maatschappij. LSD is daarin het
meest bijzonder: ik heb het nooit
gebruikt, maar de effecten zijn
heel anders dan die van de andere
drugs die we hebben besproken.
Het is bijvoorbeeld veel minder
schadelijk voor je lichaam. Dat
vind ik leuk om te weten.’
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tekst Max Rozenburg
foto Martijn Gijsbertsen

‘Ik koop elke zomer
tien zonnebrillen’
JULIAN JENNER (22),
COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN UVA
Kamer 10 m2 met gedeelde keuken en woonkamer, Trouringhstraat in BoLo
Woont hier sinds de zomer van 2014
Betaalt 475 euro exclusief
Huisgenoten 1 – ‘maar we leven eigenlijk langs
elkaar heen’
Vond dit huis in een Facebookgroep
Pluspunt de grootte van de gedeelde keuken en
woonkamer
Nadeel de grootte van zijn eigen kamer

J

ulian Jenners kamer ziet er erg netjes uit. ‘Dat
is een illusie,’ zegt hij terwijl hij zijn kledingkast
opentrekt. Inderdaad: zodra de deur zich opent
wordt het duidelijk dat opruimen in deze kamer
in de kast smijten betekent. Op cartooneske wijze wordt de inhoud van de kast bij het openen de
kamer in gekatapulteerd. ‘Ik heb gewoon te veel
kleding. Ik shop graag. Niet tweedehands – daar
ben ik te kieskeurig voor. Zie je die wasmand?
Die kan ik nooit leegmaken, want mijn kleding
past niet allemaal in de kast. Die wasmand moet
dus altijd vol blijven en is een cruciaal onderdeel
van mijn kledingopslagcyclus.’
Behalve kledij zijn ook zonnebrillen in overdaad
aanwezig in zijn kamer. ‘Ik koop elke zomer tien
zonnebrillen van vijf euro per stuk – en ondanks
dat ik er acht voordat de zomer voorbij is weer
kwijt ben geraakt stapelt dat zich op. Zonnebrillen zijn een onmisbaar festivalaccessoire,
vooral voor een technofan als ik.’ Naast de stapel
zonnebrillen staat een tiental flesjes parfum.
Lachend: ‘I look so vain right now! Mensen geven
me voor mijn verjaardag en met kerst altijd een
luchtje.’ En met een knipoog: ‘Ik weet niet wat ze
daarmee willen zeggen.’

Doe mee aan Kamervragen en zie je kamer op de
gevoelige plaat vereeuwigd. Stuur een mailtje naar
redactie@folia.nl
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Master in

Vitality and Ageing
Unique 1-year
master
combining gerontology,
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Hora est

Donderdag 28/4

10.00 uur: Kushagra Singhal – scheikunde
From Flexibility to Function. Molecular Dynamics
Simulations of Conformational Changes in Chaperones
and Photoreceptors (Agnietenkapel)
12.00 uur: Esther van Wezel – geneeskunde
Minimal Residual Disease Monitoring in Neuroblastoma.
(Agnietenkapel)
14.00 uur: Ariana Torres Knoop – scheikunde
Entropy Driven Separations in Nanoporous Materials
(Agnietenkapel)

Vrijdag 29/4

12.00 uur: Rosa Vissenberg – geneeskunde
The Influence of Thyroid Disorders on Adverse Pregnancy
Outcomes (Agnietenkapel)
13.00 uur: Mònica Colominas Aparicio –
religiewetenschappen
The Religious Polemies of the Muslims of Late Medieval
Christian Iberia. Identity and Religious Authority in
Mudejar Islam. (Aula)
14.00 uur: Thomas Cherpanath – geneeskunde
Dynamic Haemodynamics (Agnietenkapel)
16.00 uur: Stefano Barco – geneeskunde
Thromobosis and Anticoagulant Treatment in Special
Populations (Agnietenkapel)

Dinsdag 10/5

12.00 uur: Sjaak Kodde – biologie
Trauma and Sports Injuries of the Elbow (Agnietenkapel)

Woensdag 11/5

10.00 uur: Marit Arp – neurowetenschappen
Mineralocorticoid and Glucocorticoid Receptor Balance
in Memory Systems: Development and Mechanism
(Agnietenkapel)
14.00 uur: Amir Moinzadeh – tandheelkunde
Contemporary Root Canal Filling Strategies
(Agnietenkapel)

Mònica
Colominas
Aparicio
Vrijdag 29 april, 13.00 uur, Aula

Bevinding ‘Ik heb literatuuronderzoek gedaan naar

laatmiddeleeuwse religieuze discussies, geschreven in het
Arabisch en in het Aljamiado, Spaans in Arabisch schrift.
Deze discussies werden gevoerd door mudejars, moslimminderheden in het christelijk deel van Spanje. Daar
woonden ze samen met de joodse religieuze minderheden
en konden hun geloof in het openbaar praktiseren in ruil
voor het betalen van belastingen, al mochten ze niet het
christelijk geloof beledigen of anderen tot de islam bekeren. Ik heb onderzocht hoe de mudejars hun identiteit als
moslims hebben geconstrueerd in hun religieuze geschriften
waarin ze de discussie aangaan met christenen en joden.
Moslimgeleerden waren niet altijd positief over het verblijf
van de mudejars onder de christelijke “ongelovigen”. In de
Arabische wereld was toen – en is nog steeds – veel discussie
over de vraag in hoeverre je een goede moslim kunt zijn in
een door het christendom gedomineerde omgeving. Dat is
een ethische vraag die ook steeds werd gesteld in die polemieken. Ik heb gezocht welke mudejars precies actief deelnamen aan het maken van deze polemieken. Ik heb aan de
bestaande kennis bewijs toegevoegd dat het waarschijnlijk
om één mudejar-rechter gaat, genaamd Abū-l- ‘Abbās Ahmad al-Lakhmī ash-Sharafī, die als bron dient van een van
deze polemieken. Verder onderzoek zou moeten aantonen
of hij ook de auteur van de tekst zou kunnen zijn geweest.’

Leuk ‘Ik vond het heel leuk en inspirerend om deze origi-

nele polemieken, die dus oud en kwetsbaar zijn, te mogen
lezen in de archieven van bibliotheken van onder meer
Wenen en Madrid. Omdat ze zo kwetsbaar zijn kostte het
moeite de conservatoren te overtuigen van de noodzaak ze
te mogen lezen, maar het is toch gelukt.’

Moeilijk ‘Het proberen te begrijpen van die teksten was

heel interessant, maar gelijktijdig ook moeilijk, omdat Arabische woorden en tekens worden afgewisseld met oud-Spaanse woorden in Arabische tekens. Gelukkig ben ik van oorsprong Spaans en heb ik Arabische taal- en letterkunde
gestudeerd, dus het bleek toch behapbaar.’ ↙ Dirk Wolthekker

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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Actueel Gekozen
Laatste dagen
rectorMaagdenhuis

Brusselse
student aan zet
tekst Henk Strikkers
foto’s Emily Schennach

De Vrije Universiteit Brussel is de eerste Nederlandstalige universiteit waarbij alle studenten mogen stemmen op hun favoriete kandidaat-rector. Is dit de democratisering waar de
UvA zo naar verlangt? ‘Je moet op Caroline stemmen, zij is keitof.’

H

et vervallen en grauwe treinstation Etterbeek ligt er
deze vrijdagochtend verlaten bij. Een maand eerder
ontplofte op nog geen drie kilometer afstand van deze
halte een bom in de metro bij station Maalbeek. Er vielen 23
doden en tientallen gewonden, onder wie één student van de
Vrije Universiteit Brussel (VUB). De metrostellen bleven drie
weken in de remise. De universiteit ging dagenlang dicht, omdat
er sprake was van ‘een concrete dreiging’ tegen de Nederlandstalige universiteit in Brussel. De studentenkamers op de campus
werden beveiligd door militairen, de bibliotheek, de mensa en
alle locaties werden gesloten en de explosievenopruimingsdienst
liet er zelfs een gecontroleerde ontploffing plaatsvinden.
Van dat alles is deze ochtend weinig te merken, met uitzondering van de militairen in camouflagepak die met volautomatische wapens over de campus banjeren. Op de VUB-campus vol
betonnen brutalistische bouw uit de jaren zestig heeft de wind
vrij spel. Een paar studenten haasten zich naar college. Buiten
de resto hangt een poster van Jordy Ronaldo, die onder het motto
‘My Rector is Black’ een parodiecampagne voert. ‘Het is een
doop [ontgroening, red.] van mijn studentenvereniging,’ zegt
hij desgevraagd. ‘Ik ben eerstejaars en heb een zware opdracht
gekregen, namelijk opkomen als rector. Ik heb een officiële
campagneleider, heb speeches gegeven, affiches laten drukken.
Dus ja, ik heb er wel vertrouwen in dat ik mijn opdracht goed
ga volbrengen. Ik heb zelfs complimenten gekregen voor mijn
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campagne van een van de echte kandidaten, Caroline Pauwels.’
In de resto klaagt een jongen over een kater van de avond
ervoor. ‘De VUB is altijd een bijzondere universiteit geweest,’
vertelt studentenraadvoorzitter Isabeau Hufkens (23, student
actuariële wetenschappen) terwijl ze er een cola light drinkt. De
studentenraad hier is niet te vergelijken met die in Nederland,
legt ze uit. ‘Wij zijn echte medebestuurders. We hebben niet de
doorslaggevende stem, maar we beslissen wel mee, ook in het
nieuwe statuut.’

Het nieuwe statuut
Het nieuwe statuut is een begrip dat de Vrije Universiteit Brussel jarenlang hoofdbrekens opleverde. De afzwaaiende rector
Paul de Knop leverde vlak voor zijn ontslag echter een magnum
opus af: een volledig nieuwe indeling van de universiteit. Aan
het hoofd van de universiteit staan vanaf nu drie raden: de
academische raad, de raad van bestuur en de universiteitsraad
[zie kader]. De academische raad, met twintig leden, gaat over
alle zaken die betrekking hebben op onderwijs en onderzoek.
De tienkoppige raad van bestuur gaat over het beheer en de
financiën. Daarboven staat de universiteitsraad. ‘Een soort
aandeelhoudersvergadering,’ legt Hufkens uit. ‘Officieel is dat
het hoogste orgaan dat de beslissingen neemt, maar die zijn dan
al zo veel besproken dat het hamerstukken zijn.’
Deze weken kiest de VUB een nieuw lid van de academische
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Links: Viviane Jonckers en Caroline Pauwels. Rechts: Isabeau Hufkens

raad, namelijk de rector magnificus die Paul de Knop gaat
opvolgen. Voorheen was het zo dat de professoren, de rest van
het personeel, de promovendi en de studentenraad daarover beslisten. Zij brachten een gewogen stem uit en de kandidaat met
de meeste stemmen won. Deze weken mogen dankzij het nieuwe
statuut alle studenten stemmen
op hun favoriete kandidaat.
Daarmee verloor de studentenraad zijn invloed op wie de nieuwe rector is. Hufkens zit er niet
mee. ‘Ik ben een voorstander van
stemrecht voor alle studenten. Je
volgt hier als student niet alleen
onderwijs, maar je bent een deel van de VUB en jij bepaalt als
student mee wat het beleid van morgen wordt.’

studentenbeleid geweest, heeft haar netwerk vooral binnen de
wetenschap en haar kandidatuur wordt gezien als voortzetting
van het beleid van rector De Knop. Pauwels diende zich aan als
verrassingskandidaat, heeft een groot netwerk in de media en de
politiek en wordt gezien als de uitdager. Bang voor afbreukrisico
is Pauwels niet. ‘Het is in de
campagne heel fair gegaan en ik
vertrouw erop dat de universiteit en de andere hoogleraren
zo veerkrachtig zijn om na de
verkiezingen gewoon verder te
gaan. Voor mijzelf zal het afkicken zijn, maar er ligt voor mij
als wetenschapper ook genoeg werk.’ Desalniettemin wordt ze in
het debat deze middag aangesproken als ‘de tegenkandidaat’, tot
haar zichtbare ongenoegen.

‘Jij bepaalt als student
mee wat het beleid van
morgen wordt’

De pragmaticus versus de idealist
Het algemeen studentenstemrecht wordt gezien als een experiment, benadrukt iedereen. Het is nog maar de vraag of het quorum, de minimaal vereiste opkomst van 10 procent, wel wordt
gehaald. Daarbij helpt niet dat de beide kandidaten inhoudelijk
weinig van elkaar verschillen. ‘Het is zowat de idealist tegen de
pragmaticus,’ vertelt Hufkens. ‘Vanuit die beide perspectieven
komen zij met bijna hetzelfde beleidsplan. Ik weet zelf ook nog
niet op wie ik moet stemmen: de inhoudelijke verschillen zijn
erg klein. Het gaat echt om de persoonlijkheid.’
De twee kandidaten over wie Hufkens spreekt zijn respectievelijk hoogleraar informatica Viviane Jonckers en hoogleraar
communicatiewetenschappen Caroline Pauwels. Hoewel ze
in leeftijd weinig verschillen, vertegenwoordigen zij verschillende werelden. Jonckers is de afgelopen vier jaar vicerector

Folia 27 + FabCity_3.indd 43

VUB
De Vrije Universiteit Brussel is een atypische universiteit. In het verzuilde Vlaanderen was het de enige
vrijzinnige universiteit en trok daarmee vooral niet-katholieke studenten. Van oudsher is de VUB ook democratischer ingericht dan de andere Belgische universiteiten, die lange tijd min of meer door de bisschoppen
en de regering in bedwang werden gehouden. Nog
altijd gaat men aan de VUB prat op haar diversiteit
aan studenten, haar rol als emancipatiemotor en haar
koploperspositie op het gebied van democratisering.
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Actueel Laatste dagen Maagdenhuis

Een lastige campagne
Het is het laatste van drie grote debatten die de opmaat vormen
tot de stemweek. Aan het begin van de week organiseerde de
studentenraad een debat en een dag ervoor was er een door de
universiteit georganiseerde bijeenkomst bij het Universitair
Ziekenhuis. Het laatste debat vindt plaats in een tot de nok
toe gevulde aula. Buiten staan twee campagnemedewerkers te
flyeren. Een man met een bos krullen en een beige jas deelt
ansichtkaarten uit van Pauwels voor de horizon van Brussel, een
man in een strak wit overhemd en met hippe bril doet hetzelfde
met tweetalige flyers van Jonckers. Vrijwel alle bezoekers lopen
met twee ongelezen velletjes papier de zaal in.
Het is moeilijk om campagne
te voeren, geven beide kandidaten toe. ‘Zeker nu de studenten
ook allemaal mogen stemmen.
Je kunt dat in je eentje bijna niet
rondkrijgen,’ zegt Pauwels. ‘Studenten zijn een heel nieuwe doelgroep, die je op een nieuwe manier moet aanspreken.’ Vanwege
de stemverhoudingen [de mening van studenten telt slechts voor
tien procent mee, red.] zou het daardoor aantrekkelijk kunnen
zijn om ze te negeren en de hoop op de professoren te storten.
‘Er zijn vast kandidaten die zo denken,’ aldus Pauwels. ‘Maar ik
niet, omdat ik een democraat ben. Studenten zijn een belangrijk
deel van de academische gemeenschap en hen negeren zou geen
recht doen aan de belangrijke rol die zij vervullen.’
Jonckers ziet toch de nadruk op de hoogleraren. ‘In de debatten merk je bijvoorbeeld nog steeds dat de stellingen vooral
betrekking hebben op de wetenschappers, omdat zij de zwaarste
stem hebben. Het gaat bijvoorbeeld over publicatiedruk en
werkdruk, maar niet over studentenvoorzieningen. Datzelfde
probleem hadden we gisteren, bij het debat op de campus in
Jette, waar het ziekenhuis zit.’ Het niet-wetenschappelijke
personeel van dat ziekenhuis mag ook voor het eerst zijn stem

uitbrengen. ‘Caroline en ik merken dan dat we te weinig weten
van de problemen waarmee die mensen daar te maken hebben.’

Gejoel en gejuich
Hoewel Jonckers en Pauwels tijdens het debat over een vrijwel
onuitputtelijk arsenaal aan glimlachen lijken te beschikken,
gaat het er inhoudelijk soms hevig aan toe. Bijvoorbeeld als het
verdrijven van indringer Katholieke Universiteit Leuven in de
Brusselse binnenstad ter sprake komt. De oudste universiteit
van België opende daar enkele jaren geleden een campus waar
inmiddels zo’n vijfduizend studenten rondlopen. Het is een
doorn in het oog van de VUB, die het moet doen met een campus aan de rand van de stad. ‘We
are going to stop the KU Leuven
and bring them back to where they
belong,’ zegt Pauwels, waarna
een gejoel en gejuich opstijgt uit
het publiek.
Ook Cali, het systeem waarmee studenten zich inschrijven
aan de VUB, zorgt voor beroering. Het is op vele facetten vergelijkbaar met het Studenten
Informatie Systeem (SIS) van de UvA en de HvA. De uitvoering
van het project duurde twee keer zo lang als gepland, de begroting was bij lange na niet toereikend en vier jaar na de geplande
opleverdatum zitten er nog steeds kinderziektes in. Jonckers
werd vier jaar geleden portefeuillehouder van Cali en zorgde
ervoor dat het nu draait. ‘De machines draaien, het systeem doet
het. En ja, er zitten nog veel fouten in het systeem, maar als je
er een miljoen tegenaan gooit of nog twintig externen inhuurt,
werkt het nog steeds niet optimaal,’ vertelt ze. Pauwels is daar
niet zo zeker van, net zo min als ze zeker is van het succes van
de aanpak van Jonckers. Gevraagd waar ze over vier jaar op
afgerekend mag worden, zegt Pauwels dan ook: ‘Ik hoop dat we
dan een VUB hebben zonder Cali.’
Het zijn de twee momenten in het verder wat rustig voort-

‘Ah, de rectorverkiezing.
Hoe kan ik daarvoor
stemmen eigenlijk?’
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kabbelende debat waarop het publiek op het puntje van de stoel
zit. Na afloop van het debat loopt de zaal snel leeg. De huidige
rector De Knop, van wie wordt aangenomen dat hij in het
kamp-Jonckers zit, fluistert op een ongemerkt moment in Pauwels’ oor: ‘Ik vond je vandaag iets beter dan je tegenstander.’

Accenten
De twee kandidaat-rectores vinden het lastig om aan te geven
waar precies de verschillen tussen hen beiden zitten. ‘Onze
beleidsplannen lijken inderdaad op elkaar,’ zegt Pauwels. ‘Je
moet goed zoeken, maar dan zijn er wel kleine verschillen,’ vult
Jonckers aan. ‘Caroline geeft heel erg veel aandacht aan Brussel,
ik wat minder. Ik vind dat we ons als vrijzinnige universiteit
op heel Vlaanderen moeten richten.’ ‘Het zit inderdaad in de
accenten,’ bevestigt Pauwels.
De rector heeft aan de VUB niet de macht om volledig zelf
beleid te maken en uit te voeren, zoals de rector magnificus van
de UvA. Voor de verkiezing schrijven de kandidaten een beleidsplan waarmee ze tijdens de campagne de hort op gaan. De kandidaat die wordt gekozen legt haar beleidsplan vervolgens voor
aan de academische raad en de raad van bestuur. Daar wordt het
beleidsplan besproken en eventueel gewijzigd, alvorens het ter
stemming wordt ingebracht in de universiteitsraad. ‘De scherpe
kantjes zullen er dan al afgekapt zijn,’ zegt studentenraadslid
Hufkens. Ondanks het gebrek aan macht is de rector niettemin
heel belangrijk, zegt ze. ‘Zij is op de universiteit en ook naar
buiten het gezicht van de VUB.’
Rond half vier maakt een groepje studenten zich op de nog
immer winderige esplanade op voor het weekend. ‘Of ik ga
stemmen? Ik weet het nog niet. Ik vind het raar dat je maar op
twee kandidaten kunt stemmen. Dat is niet echt democratisch,’
zegt een jongen van mediterrane komaf. ‘Ik ga op Caroline
stemmen,’ zegt een meisje. ‘Ik studeer communicatiewetenschap
en zij is mijn leraar.’ Een ander lijkt ineens te beseffen waar het
gesprek over gaat. ‘Ah, de rectorverkiezing. Hoe kan ik daarvoor
stemmen eigenlijk?’ Voordat ze haar volgende zin kan uitbrengen wordt ze al onderbroken met een enthousiast stemadvies.
‘Je moet op Caroline stemmen, zij is keitof.’ ‘Oké, ik stem wel op
haar, want zij is een vrouw.’ ↙

60% hoogleraren en externe leden
uit de raad van bestuur
15% overig academisch personeel

Stemverhoudingen

10% studenten
10% ondersteunend personeel
5% ondersteunend personeel
van het universitair ziekenhuis
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HET BRUSSELSE
POLDERMODEL
De nieuwe inrichting van de VUB is een typisch
product van het Vlaanderen waarin men alle belanghebbenden een stem wil geven, maar sommigen net iets meer invloed dan anderen. Er zijn drie
belangrijke organen, die gezamenlijk de universiteit
besturen: de academische raad, de raad van bestuur en de universiteitsraad.
De academische raad is het hoogste orgaan voor
onderwijs en onderzoek. Hij bestaat uit twintig
leden: de rector magnificus, vijf vicerectoren, acht
decanen, twee vertegenwoordigers van academisch
personeel, twee vertegenwoordigers van ondersteunend personeel en twee vertegenwoordigers van
studenten.
Naast de academische raad staat de tienkoppige raad van bestuur. Die is belast met financiën,
beheerstaken en algemeen strategisch beleid. De
raad van bestuur bestaat uit de rector magnificus,
de voorzitter van het universitair ziekenhuis, een afgevaardigde van de studenten, een afgevaardigde
van het academisch personeel en een afgevaardigde van het ondersteunend personeel. Daarnaast zijn
er nog vijf leden die vergelijkbaar zijn met de leden
van de Nederlandse raad van toezicht. Zij hebben
een andere baan en vervullen aan de VUB een soort
commissariaat. Dat zijn respectievelijk de voorzitter
van de VUB, de ondervoorzitter van de VUB en drie
‘externe bestuurders’.
Boven de academische raad en de raad van bestuur
staat de universiteitsraad, een vergadering van
alle belanghebbende. Hierin zitten de voorzitter en
ondervoorzitter van de VUB, de acht decanen en
van iedere faculteit een hoogleraar, een lid van de
academische staf en een student. Daarnaast zijn
er nog drie vertegenwoordigers van het ondersteunend personeel, een vertegenwoordiger van het
universitair ziekenhuis, een vertegenwoordiger van
de alumni, een vertegenwoordiger van de bij de
universiteit behorende instituten, een vertegenwoordiger van de Erasmus Hogeschool Brussel, een
vertegenwoordiger van de Université Libre Belgique,
een vertegenwoordiger van een liberal arts-college
dat aan de VUB is gelieerd en een vertegenwoordiger van de Universiteit Gent, waarmee de VUB een
samenwerkingsverband heeft. Deze vierenveertig
leden kiezen nog zes externe leden. Dat maakt een
geheel van vijftig leden.

22-04-16 17:52

46

FOLIA 27

Op de tong

MIMOSA
De mimosa is een
cocktail die voor de
helft bestaat uit
champagne en voor
de andere helft uit
vers vruchtensap,
meestal sinaasappelsap. Mimosa’s worden vooral geserveerd bij brunches.

ESPRESSO MACCHIATO
De espresso macchiato
is een espresso met een
wolkje melk. Het woord
macchiato is Italiaans
voor ‘gemerkt’. De baristas maken een klein
figuurtje met de melk
waardoor de obers het verschil konden
zien tussen de espresso zonder melk, en
de espresso met melk. Er moet dus zo
weinig melk in de koffie dat het zonder dit
merkje niet te zien zou zijn.

GEPOCHEERD EI
Als je een ei pocheert
kook je het zonder
schaal. Doe wat azijn
in kokend water, roer
even goed zodat het
water gaat kolken en
giet vervolgens het ei
erin. Blijf roeren, zodat de dooier in het
eiwit blijft zitten, en je hebt een heerlijk
luchtig eitje.

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.

Paper Planes

Kleine-Gartmanplantsoen 11a
Van pop-uprestaurant Paper Planes wordt gezegd dat het ontbijt en lunch
serveert zoals ze dat in Los Angeles doen. We zijn nog nooit in Los Angeles
geweest en bij binnenkomst in restaurant Nacional, waar het pop-uprestaurant gevestigd is, krijgen we eerder het idee dat we in Parijs zijn.

D

e barista bij de voordeur maakt een espresso macchiato (€ 2,90). Hij brengt
de Madeleine na op een schaaltje, het gebakje dat Marcel Proust bezong in
zijn À la recherche du temps perdu. Ook het marmeren tafeltje waaraan we zitten doet aan Parijs denken. Die hebben ze bij Saint-Régis op het Île Saint-Louis
ook, zeg ik tegen mijn tafelgenote. Paper Planes serveert niet het veel-veel-veel
dat bij de brunches in de rest van de stad gebruikelijk is, die toch vooral bedoeld
zijn om de zondagochtendkater te verdrijven. We bestellen Eggs Norwegian
(€ 10,-), een gerecht met gepocheerd ei dat de dooier netjes binnenhoudt en
zalm die niet slap en vettig is, maar vol van smaak. En we eten Chili Scrambled
(€ 9,-), gegarneerd met sla die een bite heeft en bedekt is met limoensap. De
salade smaakt sterk, als een bieslooksapje uit een juicebar.
We drinken er mimosa bij (€ 12,50). In de gemiddelde Amsterdamse
brunchplek wordt deze met prosecco gemaakt. Hier drinken we champagne
van Maison Veuve Cliquot, en alweer wanen we ons in Parijs. De kwaliteit
van de champagne bespaart je dat slome gevoel dat je normaal gesproken
krijgt als je de zondagmiddag met alcohol begint. We hebben nog honger en
bestellen de American Pancakes (€ 8,-). Verrassend genoeg zijn die niet overgoten met maple syrup, zoals je het bij de gemiddelde Cracker Barrel langs
de Amerikaanse snelweg geserveerd krijgt. De pannenkoeken zijn bedekt met
poedersuiker en vers fruit. In de huisgemaakte room kun je de zwarte puntjes
van vanille nog zien zitten. ↙
tekst Willem van Ewijk foto Daniël Rommens
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Webontwikkelaar

‘H

et aanbod
voor deze baan
stond eigenlijk
al sinds ik een minor website
bouwen had gevolgd in Leeuwarden.
Maar ja, ik moest nog afstuderen,
dus dat kwam niet goed uit. Na mijn
afstuderen kreeg ik de baan meteen
weer aangeboden. Ik ben naar het
sollicitatiegesprek gegaan met het
idee dat ik er toch niet doorheen
zou komen – ik had helemaal geen
ervaring met coderen – maar wonder
boven wonder kwam ik door alle
tests heen.
Het leek me altijd al gaaf om
dit te doen. Ik wilde sowieso bij een
website gaan werken, dus het leek
me handig om er meer van af te
weten, maar dat ik ze echt zelf zou
gaan bouwen had ik niet voorzien.
Gelukkig krijgen we bij Capgemini een interne opleiding, dus ik
hoefde me niet druk te maken over
mijn voorkennis.
Ik ben een van de weinige
vrouwen in mijn team. Soms mis ik
vrouwelijke collega’s, maar de sfeer
is heel open. En omdat ik opval, leg
ik makkelijk contacten en onthouden
mensen wie ik ben. Tegelijk denken
mensen op bijeenkomsten soms
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‘Soms denken
ze dat ik van
de catering
ben’
Naam: Anniek Heslenfeld
Leeftijd: 22
Studie: Media, informatie
& communicatie (HvA)
Afgestudeerd: juli 2015
Werkt als Javaontwikkelaar bij
Capgemini
Salaris: 2.000 à 2500 euro
bruto per maand

dat ik van de catering ben,
in plaats van een ontwikkelaar. Als ik dan uitleg dat ik zelf
programmeer, vinden ze dat wel
heel gaaf.
Je zou misschien verwachten dat
ik de hele dag in een hoekje op een
toetsenbord zit te tikken, maar dat is
niet zo. Het standaard beeld van een
technerd gaat soms wel op, maar
bij Capgemini zijn programmeurs
ook consultants. Een beetje communicatievaardig moet ik dus ook
zijn. Bovendien werk ik telkens voor
andere opdrachtgevers, dus ik leer
constant nieuwe mensen kennen. Bij
Capgemini ben ik ook actief in de diversiteitscommissie en geef ik ICT-les
aan meisjes tussen de acht en twaalf
jaar. Als het aan mij ligt, worden veel
meer vrouwen actief in deze wereld.
Een divers team is belangrijk en ik geloof echt dat deze branche daardoor
nog beter kan worden.
Voorlopig zie ik mezelf dit nog wel
doen. In de toekomst ga ik misschien
wel terug naar de communicatie. Een
ding weet ik zeker: de kennis die ik
hier heb opgedaan, kan ik de rest van
mijn leven gebruiken.’ ↙
tekst Fabienne Meijer foto Mats van Soolingen
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Gefeliciteerd met je
herbenoeming!
fijn, nog steeds
iemand die
studenten de mond
kan snoeren.

De Raad van Toezicht is er om het bestuur van de UvA en HvA te controleren. Maar terwijl
bestuurders met vastgoed spelen, bouwt de RvT lekker aan eigen bestuurlijke ambities. Naar
studenten en docenten wordt niet geluisterd, onderwijs komt op de tweede plaats. Weg met de RvT.
Voor meer informatie: www.asva.nl/rvtwegermee

illustratie: Roland van Dierendonck
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