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HvA’er Romy
traint, coacht
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Dat ze werd geselecteerd om als een
van de weinige vrouwen mee te doen
met de Lowlands Throwdown verraste Romy van Dijk. Maar wie deze zeer
actieve HvA-student over haar passie
voor Crossfit hoort vertellen, zal dat
nauwelijks kunnen zijn.

ACTUEEL
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Signed, sealed,
delivered
‘Maatschappelijk betrokken bèta’s,’
noemen de vijf UvA-studenten die
de sleepwet aan de haren naar een
volksgericht sleepten zichzelf. ‘We
hebben jarenlang rechten verzameld,
en die worden nu afgeschaft.’ De
afgelopen weken moest college wijken
om 300.000 handtekeningen te
verzamelen – met succes: ze dwongen
een referendum af over de beruchte
privacywet.
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Het is hard werken, en zelf heeft ze dan ook geen 9-tot-5-mentaliteit en geen
pauzeknop, maar dan is de meest gewilde werkgever onder studenten voor iedereen
binnen bereik, vertelt Miriam Melchers. Over haar weg van de HvA naar Silicon
Valley, en de social media managen voor Elon Musk – die bij alles meedenkt. ‘Bij
Tesla word je omringd door mensen die de wereld willen veranderen.’
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Lijden, opstand & afzien
Redacteuren van Folia komen tijdens hun journalistieke
werk in verrassende situaties terecht. Dit keer: hoe
promoveren voor sommigen een lijdensweg wordt,
ongekend succes van UvA’ers in hun strijd tegen de
‘sleepwet’, en een van de zwaarste sporten ter wereld.

WETENSCHAP

PhDoemscenario
Dat promoveren uitdagend is, hoeft geen betoog.
Maar soms wordt het promovendi wel heel moeilijk
gemaakt: door begeleiders met eigen publicatie-ambities, of simpelweg weinig steun in de rug. ‘Je krijgt
vier jaar lang alleen maar kritiek.’ Halloween-waardige horrorverhalen, die helaas waargebeurd zijn.

En verder…
6 Cijfers
7 De week
8 Uncovered, Navraag
9 Column – Linda Duits
27 Column – Thomas van Aalten
28-29 Objectief
38 Kamervragen
40-41 Prikbord HvA-UvA
43 Column – Moo Miero
44 Bij de les
45 Promoties, Hora est
46 Wat doe je nu?
47 De stad van… München
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Op borrels willen promovendi nog weleens
vertellen over de problemen die ze
ondervinden tijdens hun werk, maar de
volgende dag hebben ze zich bedacht en
willen ze niet meer praten over wat hen dwarszit.
Redacteur Henk Strikkers was voor zijn artikel maanden
bezig met het zoeken naar promovendi die hun verhaal
wilden doen. En zij die zich wel bloot wilden geven, deden
dat onder voorbehoud van anonimiteit. Want uit school
klappen wordt in de wetenschap niet gewaardeerd.
Ze flyerden. Lieten vliegtuigen opstijgen.
Twitterden zich suf. Vijf UvA-bètastudenten
hebben het geflikt: ze verzamelden genoeg
handtekeningen – precies 407.582 – voor een
referendum over de vernieuwde ‘sleepwet’,
waarmee inlichtingen- en veiligheidsdiensten meer
bevoegdheden zouden krijgen. Maar één plan hebben
ze niet meer uitgevoerd, vertelde Tijn de Vos (20) aan
redacteur Sterre van der Hee. ‘We wilden twee busjes
huren. De één zou de ander met een kabel door het land
moeten trekken. Zo hebben we zó veel woordgrappen
bedacht.’ Geen wonder dat de vijf elkaar kennen via de
Natuurwetenschappelijke Studievereniging Amsterdam.
Juist ja – de NSA.
Redacteur Eva Hofman raakte voor haar
reportage over HvA-student Romy van Dijk
verzeild in de wondere wereld van Crossfit.
Ze moest daarom af en toe bij een collega
die wat vaker lat-pulls, push-ups of deadlifts
doet haar licht opsteken over alle termen die in de
sportschool voorbijkwamen. Wat is bijvoorbeeld het
verschil tussen een barbell en een dumbbell, en heet zo’n
stok met gewichten eraan nou een stang of een halter?
Nu lijden de meeste Folia-medewerkers, uitgezonderd
een enkeling die zich waagt aan yoga, hoelahoep of een
rondje rennen in het park, over het algemeen een nogal
zittend bestaan. Dus als we de termen niet 100 procent
juist hebben gebruikt, hierbij vooraf alvast een nederige
rectificatie. ↙

www.folia.nl

@Folia

FoliaNL

FoliaTV
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Cijfers

2.000

handtekeningen
telt de petitie van drie HvA-studieverenigingen van de
Faculteit Business & Economie. De faculteit moet deels
van het Wibauthuis naar de Fraijlemaborg verhuizen,
maar studenten willen dat tegenhouden.

Een tas vol

T

op, die biologische peentjes bij Albert Heijn. Toch?
Meh, vindt Jaleesa Schaap (24), UvA-masterstudent
aardwetenschappen. ‘Zijn die wortels wel écht biologisch? En wie heeft ze geteeld? Dat is onduidelijk.’
Haar oplossing: lokaal geteelde groenten. ‘Als het
duidelijk is waar producten vandaan komen, krijgen we
meer respect voor voedsel,’ stelt Schaap. Ze bedacht
de fresh bag: een tas vol lokale, biologische groenten,
te koop tegen kostprijs (6 euro). Schaap: ‘De groenten
hebben veel smaak. Daarbij zijn ze extra gezond omdat
ze rustig konden groeien op een voedingrijke bodem.’
Schaap krijgt wekelijks zo’n dertig bestellingen.
De groente komt van biodynamische zorgboerderij
De Marsen in Landsmeer, net boven Amsterdam-Noord.
De tasinhoud? Die varieert, zegt Schaap, afhankelijk
van de boerderijproductie. ‘Soms is er pompoen, salie en
knoflook – past prima bij elkaar – en vorige week kregen
we sperziebonen, sjalotten, een hand veldsla, worteltjes
en koolrabi. Niet elke student kent dat, trouwens.’ Ook de
boer is enthousiast. ‘Zijn klantenkring bestond voorheen
vooral uit 35-plusmoeders die hun kinderen “puur” te eten
willen geven, maar nu zijn ook studenten geïnteresseerd.’
Op woensdagen kunnen studenten de bestelde tas
tussen 12.00 en 14.00 uur afhalen bij de koffiecorner op het
Science Park – daar delen vrijwilligers ‘m uit. Betalen doe
je met de Tikkie-app (via iDeal). Wie een tas koopt, krijgt
vooraf een mailherinnering en een receptboekje. Bestellen
kan op www.facebook.com/FreshbagAmsterdam.
Het (vrijwillige) bestuur van de fresh bag bestaat uit
vier man, en werkt met een groep van vijf tot zeven vrijwilligers. Wie wil helpen, kan zich per mail aanmelden
via freshbagamsterdam@gmail.com. ↙

tekst Sterre van der Hee
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70%

van de
tochtjes in het Amsterdamse stadscentrum gaat per fiets, stelt het
Urban Cycling Institute van de UvA.
De onderzoekers schakelden op proef
de stoplichten op het Alexanderplein
uit, waarna de interactie, cohesie én
doorstroming verbeterden. De stoplichten zijn inmiddels definitief weggehaald.

4

UvA-onderzoeksprojecten zijn genomineerd voor

de Klokhuis Wetenschapsprijs 2017. De projecten gaan over
schilderijenrestauraties, neutronensterren, slimme fietsen
en 3D-camera’s bij oncologisch onderzoek. Kinderen kunnen tot 7 november op hun favoriete onderzoek stemmen.

53.000
versleten plastic stoeltjes uit de Amsterdam ArenA zijn – speciaal voor
voetbalfans – door HvA-onderzoekers omgevormd tot nieuwe stoelen.
Vanaf 23 oktober zijn de stoeltjes te
koop in de Ajax Fanshop.

tekst Sterre van der Hee
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De Week

Ongeluk
R

egeren is vooruitzien, ook op de
Folia-redactie. Daarom hadden
we op vrijdagochtend 13 oktober
om negen uur een bericht klaar over
vrijdag de dertiende, met bijgeloof-expert Frenk van Harreveld. Tot
het ongeluk ons overviel.
Of ja, eigenlijk de UvA. Op de
bovenste verdieping van het fonkelnieuwe gebouw van de rechtenfaculteit schoten sprinklers aan en
die zetten de bovenste vier – het
Chinese ongeluksgetal, mind you
– van de tien verdiepingen blank.
Liften werden afgesloten, afdelingen
onbegaanbaar verklaard en computers moesten uit blijven. En dat
allemaal op vrijdag de dertiende,
je zou bijna denken dat er zwarte
magie in het spel was.
Dat lijkt ook bij Marina het geval.
De schelle kantinejuffrouw van het
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voormalige Atriumcafé werd ziek,
haar café ging dicht en dan dreigde
ze ook nog in een grijs kantoorbaantje te belanden. ‘Ik ga echt niet in
een kantoor zitten, zie je mij dat
doen,’ zei ze haar baas. En geef haar
eens ongelijk. Sinds een paar weken
heeft Marina haar heksenketel
ingeruild voor de Leeuwenkuil in het
P.C. Hoofthuis. Toch is ze er niet zo
gelukkig als op haar oude plek. ‘Op
zich heb ik mijn eigen stukje, maar
het zal nooit meer zo leuk en gezellig
zijn als in het Atriumcafé.’
Toch was vrijdag de dertiende
niet voor alle UvA’ers en HvA’ers een
treurige dag. Voor student media,
informatie & communicatie Lisa van
Zuijlen had 13 oktober 2017 namelijk
een gouden randje. Zij werd live op
televisie uitgeroepen tot het nieuwe
koffermeisje van het tv-programma

Miljoenenjacht. Dat betekent dat
ze in een ‘echt supermooi’ gouden
jurkje ‘dat helemaal mooi glimt’ met
een gouden koffertje in de hand een
gouden trap mag aflopen.
Was de inhoud van één zo’n
koffertje maar voor UvA-hoogleraar
Rens Bod. Hij is een actie gestart
voor meer geld in het hoger onderwijs. Niet voor zijn eigen miljoenenjacht, maar zodat universiteiten
meer docenten kunnen aannemen.
Bod kondigde al een actiedag aan
en liet zelfs het woord staking
vallen. Een datum had hij nog niet,
maar wij geven hem vast een tip:
in april is er weer een vrijdag de
dertiende. ↙

tekst Henk Strikkers foto Flora Woudstra
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Uncovered

F

otograaf Bram Belloni komt weleens in de
sportschool, maar meer om als recreatiesporter aan de gewichten te hangen.
Hij was tijdens de fotoshoot behoorlijk
onder de indruk van HvA-student Romy
van Dijk, die aan het trainen was voor een
crossfitwedstrijd. ‘Ze was zo serieus en
gefocust aan het trainen, ik heb daar groot
respect voor.’
Dat hij moest fotograferen in een sportschool, was voor Bram – die ook vaak voor
Folia portretten maakt, geen nadeel: ‘Iedereen was geconcentreerd bezig, ze lieten me
gewoon m’n werk doen. Die ruimte was heel
mooi gestyled, met heel veel grijs en zwartwit. Dat zijn fijne tinten voor het beeld. Romy
was natuurlijk voortdurend in beweging, en
dat wil je dan niet heel duidelijk in de foto’s
terugzien. Dat kun je oplossen door te werken
met een kortere sluitingstijd.’
Tot zover de techniek. Het meeste indruk
op Bram maakte de ‘deadlift’. ‘Pin me niet
vast op de term, maar volgens mij heet dat
zo. Romy trok een grote stang met veel gewicht vanaf de grond staand omhoog.’
We kozen uiteindelijk voor een andere foto
voor de cover, de deadlift staat wel in de
reportage en op de inhoudpagina’s. Te zien
is Romy terwijl ze – staand op haar handen!
– aan het opdrukken is. Want laten we wel
zijn: heel veel kracht zetten en pijn lijden ziet
er niet altijd mooi uit, dat weten sporters als
geen ander. ↙
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Navraag
Lisa van
Zuijlen
De 19-jarige HvA-student Lisa van Zuijlen (media, informatie & communicatie) is het nieuwe
koffermeisje van de Postcode Loterij Miljoenenjacht. Ze verzamelde genoeg stemmen om de
vier andere finalisten achter zich te laten. In
het voorjaar van 2018 is Lisa in Miljoenenjacht
te zien.
Hoe is dit proces gegaan?
‘Ik zag een oproep op Facebook dat ze een nieuw koffermeisje zochten. Ik kijk Miljoenenjacht heel vaak, en het
leek me superleuk om daar te staan! In de eerste ronde
moest je een filmpje maken, en de top 20 mocht dan naar
een castingdag. Op de castingdag waren verschillende
rondes: we moesten op hakken rechtop staan en een
trap afrennen, en een reactie geven op het bedrag in een
koffertje. Steeds meer meiden vielen af en ik zat bij de
laatste vijf. We mochten allemaal één aﬂevering doen,
waarna mensen konden stemmen over wie er een vast
plekje kreeg. Dat werd ik, en nu heb ik een contract voor
een seizoen.’

Wat is je interesse in dit gebied?
‘In mijn studie heb ik gekozen voor de audiovisuele
specialisatie. Ik vind het heel leuk om te zien hoe het bij
de televisie gaat achter de schermen. Ik heb ook al een
productiestage gedaan, maar ik heb niet veel cameraervaring. Ik heb wel een keer in een Albert Heijn-reclame
gespeeld.’

Wat waren de reacties vanuit je studie?

VA
· H VA & U

‘Ik ben pas een maand in mijn huidige klas, dus ik ken
mijn klasgenoten nog niet goed. Toch hebben ze heel veel
op me gestemd, en ook vriendinnen aangespoord op me te
stemmen!’

Heb je er zin in?
Tuurlijk! De opnames zijn pas in maart, dus het duurt nog
wel even. Ik wil later echt iets in deze richting gaan doen.
Werken bij de televisie, achter de schermen, of ervoor. ↙
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OP Z’N DUITS
Sekswerkers
zijn burgers

H

et nieuwe regeerakkoord
is er voor de normale,
gewone burger, die ongrijpbare groep waarop oude witte
mannen zo dol zijn. Hoewel
volgens Rutte iedereen erop
vooruitgaat, ben ik nog niemand tegengekomen die in die
categorie valt.
Zo wordt er niet geïnvesteerd
in hoger onderwijs
en blijft het leenstelsel. Het eigen
risico in de zorg
blijft gelijk en er
verdwijnen sociale
huurwoningen. De
normale, gewone burger is blijkbaar geen student en zeker niet
armlastig.
Je kan je getroosten dat veel mensen toch een
beetje hun zin krijgen, zoals übercolumnist Bas
Heijne doet. Je kan dat ook niet accepteren, omdat
kwetsbare groepen in de kou laten staan niet past
bij je geweten. Zo is er één groep die genadeloos
hard genaaid wordt door Rutte en zijn knapen: de
sekswerkers.
De christelijke partijen hebben aan de onderhandelingstafel hun kans niet laten liggen om
hun afkeer van prostitutie om te zetten in beleid.
Hun haat voor sekswerkers uit zich in maatregelen die de fysieke veiligheid van deze groep direct
in gevaar brengen. Extra smerig daaraan is dat
het gebeurt onder het mom van ‘redding’. Prostitutie wordt synoniem gemaakt aan mensenhandel, en iedereen is daartegen. De werkelijkheid is
echter dat sekswerkers niet gered willen worden,
ze willen meer rechten (vandaar ook hun internationale slogan Rights not rescue).
Het kabinet gaat extra geld steken in uitstapprogramma’s. Dit betekent nog meer subsidie

voor bestaande organisaties die
voorzien in een behoefte die niet
bestaat: onderzoek uit 2009
in opdracht van de Gemeente
Utrecht laat zien dat sekswerkers geen hulp nodig hebben bij
het stoppen.
Dankzij het regeerakkoord worden duizenden sekswerkers illegaal.
In de afspraken staat namelijk dat
voortaan alle sekswerkers een vergunning moeten hebben, ook escorts
en zelfstandig werkende prostituees.
Vergunningen worden uitgegeven door
gemeentes, die zelf mogen weten of
ze dat doen. In de
praktijk betekent dat
dit niet gebeurt, want
ook zij wensen geen
prostitutie. Zonder
vergunning werk je dus
illegaal, en illegaliteit
maakt kwetsbaar.
Sekswerkers moeten zich bovendien laten
registreren. Dit schaadt hun privacy, privacy die
extra belangrijk is voor een beroep dat zo gebukt
gaat onder stigma. Eerder oordeelde de Autoriteit
Persoonsgegevens dat registratie in strijd is met de
wet. De nieuwe regering geeft echter meer om de
tekst van het Wilhelmus dan om burgerrechten.
Tot slot komt er een pooierverbod. Dat klinkt
goed, want pooiers hebben een slechte naam.
Het betekent echter dat ‘wie betrokken is bij onvergunde bedrijfsmatige seksuele dienstverlening
en daar financieel voordeel uit haalt, strafbaar
[wordt]’. Dat is de boekhouder, de chauffeur
maar ook je verkering als je samenwoont en de
helft van de huur betaalt.
Dit kabinet draait de legalisering van prostitutie een stap terug en zet een koers in van verdere
criminalisering. De maatregelen gaan uitbuiting
niet tegen, maar werken het juist in de hand.
Wie sekswerkers bestrijdt, bestrijdt normale burgers en bestrijdt een deel van de studenten. Dat
kweekt geen ‘vertrouwen in de toekomst’, maar
angst voor wat gaat komen. ↙ Linda Duits

Dankzij het regeerakkoord
worden sekswerkers illegaal
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LACHEND
TOT HET
UITERSTE
tekst Eva Hofman
foto’s Bram Belloni
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Crossfit, een slopende combinatie van alle
sporten, is wel vergeleken met een religie.
Met eigen termen, materieel én gelovigen
– zoals student sportkunde Romy van Dijk
(22, zes trainingen per week). Toch heeft
ze ook tijd om te coachen én de intreeweek
voor haar studie te organiseren.
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‘VAN DE
DUIZEND
VROUWELIJKE
DEELNEMERS
GAAN ER
45 DOOR’

strijden hebben een open inschrijving,’ vertelt Romy later, nippend
aan een kop thee in de bar van
de sportschool. ‘Het totaal aantal
deelnemers van de kwalificatie over
alle divisies is ongeveer duizend. In
de divisie van de vrouwen gaan er
45 door.’

Ranking

K

letterend valt de stang met gewichten op de grond. ‘Denk je
dat 75 genoeg is?’ HvA-student
sportmanagement & ondernemen
Romy van Dijk (22) aarzelt, voegt
nog eens tien kilo toe. De halter gaat
schijnbaar moeiteloos de lucht weer
in. Ze staat stil, middenin de Crossfit-box van de Vondelgym aan de
Wibautstraat, en tilt de halter boven
haar hoofd. Om haar heen liggen
andere sportievelingen te stretchen
op de grond, achter haar trekken

Folia 5_1742.indd 12

mannen zich op aan de ringen.
Deze ‘clean and jerk’, zoals de
oefening heet in het jargon, is deel
van haar training voor de Lowlands Throwdown 2017, de grootste
Crossfit-wedstrijd van de Benelux. Als
enige HvA’er heeft Romy zich deze
zomer weten te kwalificeren.
Een zomer lang fulltime trainen,
op een basis van nog eens jaren
training. Dat is wat het kost om mee
te mogen doen aan een wedstrijd zo
prestigieus als deze. ‘Crossfit-wed-

Dat ze zelf mocht meedoen, had ze
nooit verwacht. Crossfit, zegt ze, is
eigenlijk een combinatie van allerlei
sporten. Om je te kwalificeren moet
je filmpjes sturen van jezelf terwijl je
een vooraf bepaalde reeks oefeningen doet. De beoordelingscommissie
geeft een ranking voor de verschillende onderdelen. Wie in totaal het
hoogst uitkomt mag door.
‘Iedere beweging heeft vaste
standaarden waaraan hij moet
voldoen. Als je die niet goed opvolgt,
wordt je aanmelding afgekeurd.
Tijdens het filmen loopt een scheidsrechter met je mee, gewoon een
coach uit je eigen sportschool. Die
checkt of alles goed gaat. De organisatie plukt er vervolgens willekeurige
filmpjes uit om te kijken of jij en de
scheidsrechter je wel aan de regels
hebben gehouden.’
Romy heeft het gered, wonder
boven wonder. ‘Toen bekend werd
gemaakt welke oefeningen we moes-

16-10-17 18:06
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ten doen, besloot ik eigenlijk al dat ik
het niet eens wilde proberen. De ring
muscle-up, een pull-up aan de ringen
waarbij je je met gestrekte armen
in een zittende positie werkt, kan ik
gewoon niet. Ik baalde daar zo van!’
‘Ik had mijn hele zomer opzij gezet
om voor de Lowlands te trainen.
Maar soms kun je een oefening gewoon niet, als atleet. Ik had al tegen
mijn teamgenoten gezegd dat ik het
niet zou gaan doen, maar uiteindelijk probeerde ik het dus toch. De ring
muscle-up is niet gelukt, maar met
mijn andere twee work-outs ben ik
veertiende geworden in de lijst. Met
die punten kon ik mijn fout compenseren.’

Mountainbikes
Ongeveer drie jaar geleden begon
Romy met Crossfit. Haar hele middelbareschooltijd heeft ze geturnd,
zelfs het eerste jaar van haar studie
in Amsterdam reisde ze nog drie
keer per week op en neer naar het
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Utrechtse plaatsje Schalkwijk om bij
haar plaatselijke club te trainen. Lang
hield ze dat niet vol in combinatie
met haar studie; ze stopte en even
was er niets. Tot een vriendin haar
meevroeg naar een proefles Crossfit.
De vriendin stopte, maar Romy
ging door. Tegenwoordig is ze zes

dagen per week op de Wibautstraat,
om te trainen en om training te
geven. Een van die dagen brengt
ze door in het zwembad, maar dat
is eigenlijk ook voor Crossfit, het is
immers alle sporten bij elkaar. ‘Het
kan ook zijn dat er bij een wedstrijd
ineens mountainbikes klaar staan

LOWLANDS THROWDOWN
Romy is tijdens de werdstrijd waar ze voor trainde 37e geworden van
de 45. Een flinke vooruitgang, want tijdens de kwalificatie eindigde
ze op de 44e plek. ‘Ik ben helemaal gebroken,’ zegt ze na afloop.
‘Dit is de eerste keer dat ik een wedstrijd doe van drie dagen achter
elkaar. Ik heb drie zwaktes: hardlopen, touwklimmen en muscleups. Die zaten er allemaal in. De wedstrijd begon op vrijdag met vijf
kilometer hardlopen, mijn minst favoriete onderdeel. Het gemene
was ook dat er onderweg geen bordjes staan met hoe lang je nog
moet. Gelukkig gingen de handstand walk, lopen op je handen, en de
kettlebell snatches [steeds opnieuw een kettlebell van de grond boven
het hoofd tillen, red.] wel heel goed. Dit weekend ben ik wel drie keer
doodgegaan, zo zwaar was het. Maar ik weet waar ik komend jaar aan
kan gaan werken. En ik ben heel trots dat ik er heb gestaan.’
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en dat we gaan fietsen. Je moet
gewoon overal goed in zijn.’
Dat alles doet ze naast haar
studie sport, management & ondernemen. Zonder studievertraging.
‘Mijn studie heeft een BSA [bindend
studieadvies, red.] in het eerste en
tweede jaar,’ lacht ze. ‘Dus dan moet
je wel bijblijven. Dit is mijn derde jaar,
tot nu toe gaat het goed.’
Dus niet alles moet wijken voor de
sport? ‘Veel trainen is heel belangrijk,
maar ik wil daarnaast wel een sociaal
leven hebben. Ik ben heel actief bij
mijn studie, en daar zitten wel meer
mensen die veel bezig zijn met sport.
Iedereen kent elkaar, het is heel
gezellig. Elk jaar help ik mee met de
introductieweek. Tot nu toe zat ik telkens in de b-commissie, die gewoon
meehelpt, maar dit jaar heb ik gekozen voor de a-commissie. Dan ben
je dus het hele jaar door bezig met
organiseren. Leuk, maar wel druk!’

Vaste kern
Dat Crossfit een combinatie is van
alle sporten, is terug te zien aan de
inhoud van de ‘box’. Bij de ingang ligt
een lange rij dumbbells te glimmen.
Langs een raam staan rekstangen
met duikelrekken en ringen. Weer
verderop kun je trainen met halters.
Er liggen matten om de handstand
op te doen, er is een boksring, en
aan het plafond hangt een verzameling boksballen.
‘Het is één van de beste gyms van
Nederland,’ zegt Romy. Inmiddels
behoort ze zelf tot de vaste kern van
trainers. Vier keer in de week werkt
ze als coach. Voor heel ervaren, maar
ook voor nieuwe crossfitters. ‘Voor
elke oefening is wel een makkelijkere
versie. Zelfs als je geen push-up kunt
doen ben je welkom. Push-ups kun
je bijvoorbeeld ook eerst doen op je
knieën of met een verhoging. Langzaam werk je je dan op.’
Romy’s trainer is nu ook haar teamgenoot. Vandaag zijn ze bezig met de
kwalificatie voor een nieuwe wedstrijd.
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‘ZELFS ALS JE GEEN PUSH-UP
KUNT DOEN BEN JE WELKOM’
Tegelijkertijd is dat een training voor de
Lowlands, omdat je nooit weet wat je
kunt verwachten. Waar de Lowlands
individueel wordt gedaan, is deze nieuwe wedstrijd bedoeld voor teams van
drie mannen en een vrouw.
‘Normaal zijn de teams fiftyfifty,
dit is een uitzondering,’ vertelt Romy.
‘Maar je ziet wel dat de sport aantrekkelijker is voor mannen dan voor
vrouwen. Vrouwen zijn vaak bang
dat als ze een gewicht aanraken dat
ze dan zo worden,’ ze spreidt haar armen. ‘Bij mannen ligt het niveau van
een wedstrijd wat hoger. Van de Vondelgym gaan bijna alle Crossfit-trainers naar de Lowlands Throwdown.’

Piepend
Ook voor deze qualifier moet worden
gefilmd. Als de camera is opgezet
stellen Romy en haar teamgenoot
zich kort voor. Ze wijzen op de
gewichten, leggen uit wat ze gaan
doen. Nog een keer haalt ze diep
adem. Als het startsignaal gaat
schieten de halters omhoog. Vlak
daarna stuiteren ze weer op de
grond. Synchroon rennen de twee
naar de muur, doen een handstand

en drukken zich op. Een paar keer optrekken aan een rig, een rek speciaal
voor Crossfit, en de oefening begint
opnieuw. Het doel is zo vaak en netjes mogelijk een rondje te maken.
Op de achtergrond speelt ‘No
diggity’ van Blackstreet. De medesporters die nu als scheidsrechter
functioneren tellen enthousiast mee
met de rondjes. Steeds langzamer en
moeizamer worden de oefeningen
uitgevoerd. Romy doet drie pull-ups
aan de rig, moet pauzeren, doet er
nog twee, pauzeert weer. Ze mompelt een aansporing, doet de laatste
pull-up. er wordt afgeteld. ‘Lekker!’
Roept een andere sporter. ‘Lekker!’
Hoog en piepend ademend liggen
de twee even later op de grond.
Romy werkt zichzelf op en richt
zich tot een scheidsrechter. ‘Heb je
water?’ Ze wrijft wat magnesium
op haar handen. Haar teamgenoot
is inmiddels ook opgestaan. Als ze
high-fiven waait het poeder op.

Pijn
Deze training was nog rustig aan
voor Romy. Twee weken geleden
heeft ze tijdens de oefening een
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halter van 65 kilo op haar been laten
vallen, dus ze moet uitkijken dat ze
haar been niet overbelast, zo vlak
voor de grote wedstrijd.
In dat been zit nu een buisvormige
kuil, en flink pijn deed het ook wel.
Maar pijn, daar kan ze zich als getrainde turnster wel overheen zetten.
‘In dit hele stuk heb ik nu geen even
geen gevoel meer,’ zegt ze lachend
terwijl ze met haar wijsvinger een
cirkel met een doorsnede van twintig
centimeter om de kuil heen trekt.
‘Wil je de foto’s zien van toen het net
was gebeurd?’
Het is niet haar eerste sportgerelateerde ongeluk. Anderhalf jaar
geleden kon ze ineens niet meer
lopen, haar enkel deed het niet meer.
‘Uit de MRI bleek dat mijn enkelbanden helemaal doorgescheurd waren,
dat kwam nog door turnen omdat ik
toen heel veel door mijn enkels ging.

Met een touwtje hebben ze het weer
vastgezet, een jaar geleden ben ik
geopereerd. Dat revalideren, daar
ben ik wel even mee bezig geweest.’

Droom
Romy traint pas drie jaar, inclusief
een blessure. Crossfit-competities als
de Lowlands Throwdown hebben een
harde kern die al zo’n vijf jaar traint.
‘Ik heb wel een voorsprong met mijn
turn-achtergrond, maar ik ga het
sowieso niet winnen,’ zegt ze rustig. ‘Ik
heb er wel superveel zin in. Drie dagen
lang workouts! Toen ik begon ben ik
gaan kijken welke wedstrijden het beste waren. Deze zat daarbij en twee jaar
later sta ik er. Die droom komt uit.’
Toch is dit niet het einddoel.
‘Coachen vind ik heel leuk, maar
ik word opgeleid tot manager en
ondernemer. Mensen van mijn studie organiseren bijvoorbeeld WK’s

en EK’s. Het leukste lijkt me om op
een gegeven moment mijn eigen
sportbedrijf op de zetten, zoals deze
sportschool.’ ↙

ADVERTENTIE

Onderzoekers van UvA en HvA, sla je
onderzoeksdata veilig op in figshare
Ontdek het op figshare.uva.nl of figshare.hva.nl

De Bibliotheek brengt jouw kennis verder
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Zo sleep
je een
referendum
binnen
Vijf bètastudenten van de UvA verzamelden 300.000 handtekeningen om
een referendum over de ‘sleepwet’ af te dwingen. Wat ging daaraan vooraf?
‘We hebben niet één keer met elkaar geborreld.’
tekst Sterre van der Hee
foto’s Bob Bronshoff
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Sleep-wat?!
Met de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten,
kortweg de ‘sleepwet’, krijgen die
diensten meer bevoegdheden. Zo
hebben ze meer mogelijkheden
om apparaten te hacken, gegevens van buitenlandse diensten uit
te wisselen en ‘sleepnetten’ in te
zetten, waarmee ook communi-

catie van niet-verdachte burgers
kan worden uitgelezen. De Eerste
Kamer heeft de wet op 11 juli
aangenomen, vooral om opsporing
van terroristen en cybercriminelen
makkelijker te maken.

Feiten en cijfers
Op maandag 16 oktober hebben
de vijf UvA-studenten 407.582

handtekeningen ingediend bij de
Kiesraad in Heerlen. Er zijn 300.000
geldige verzoeken nodig voor een
referendum. Op 1 november maakt
de Kiesraad bekend of er genoeg
geldige verzoeken zijn ingediend.
Als dat zo is, vindt het referendum
plaats op 21 maart 2018, tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen.

Luca van der Kamp (links) en Tijn de Vos.
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H

et is zondagochtend, 1 oktober. UvA-student Luca
van der Kamp (22, Master of logic) heeft een wee
gevoel in zijn maag. Een dipje. De laatste dagen is
de teller op www.sleepwet.nl wat blijven steken. Vóór 16
oktober moet de deadline van 300.000 handtekeningen
zijn gehaald – anders gaat het referendum, dat hij en vier
andere UvA-studenten dan al weken proberen te bewerkstelligen, niet door.
Om twee uur ’s middags krijgt medestudent Joran van
Apeldoorn (23, PhD Quantum Computing) een belletje:
een redacteur van Zondag
met Lubach. Of ze willen
kijken, vanavond. Later
appt Arjen zelf, vijf minuten voor uitzending, naar
Tijn de Vos (20, wiskunde).
Luca en Joran zitten dan
al op Science Park, één
oog op NPO 2. Met het
andere proberen ze de servers in de lucht te houden.
Ruim een week later, op 9 oktober, is het referendum
een feit.
Toegegeven: het kwam niet alléén door Lubach,
zeggen Van der Kamp en De Vos drie dagen later,
tijdens een ochtendkoffie op het Science Park. De studenten die het raadgevend referendum over de ‘sleepwet’ initieerden, benaderden meerdere redacties – zo
maakte ook consumentenprogramma Radar (AvroTros) een item dat veel handtekeningen opleverde. Tijn:
‘Het gaat erom dat we aandacht krijgen. Dan pakken anderen dat weer op.’ Het item van de satirische
nieuwsshow Zondag met Lubach hielp hen zeker uit
een dip, zegt hij. ‘Maar het programma trekt ook veel

jonge kijkers. Dat is niet ideaal: je moet achttien zijn
om te tekenen.’

Problematisch
Het initiatief voor het referendum komt twee maanden
eerder, uit China, waar Marlou Gijzen (23, Master of logic)
op zomervakantie is. Via Reddit volgt ze discussies over
de sleepwet. ‘In juli, toen de wet door de Eerste Kamer
kwam, wilde ze al iets doen,’ zegt Tijn. ‘Maar op Reddit
zeiden ze: mwoah.’ En dus vraagt ze, vanuit het buitenland, haar medestudenten
om hulp: Tijn, Luca, Joran
en Nina Boelsums (22,
Industrial Design).
De wet is problematisch,
vinden de studenten: de
nieuwe bevoegdheden van
inlichtingendiensten ondermijnen de vrijheid van meningsuiting. ‘Het is naar dat je kunt worden afgeluisterd,’
legt Tijn uit. ‘Als je daaraan morrelt, brokkelt de basis van
de maatschappij af.’ Wat als er opeens een andere regering komt, die de gegevens voor andere doeleinden gebruikt? ‘Het doet denken aan Das Leben der Anderen [een
Duitse film over de DDR, red]. We hebben jarenlang
rechten verzameld, en die worden nu afgeschaft.’
Pijlsnel bouwt Joran een website. Later volgt een
twitter- en Facebookaccount. Het is officieel: ze voeren campagne.

'We hebben het referendum
bewust niet aan een
politieke partij gelieerd'

9 aug.
Sleepwet.nl opgericht
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17 aug.
10.000

Linzensoep
De campagne heeft twee fasen: eerst 10.000 handtekeningen voor een inleidend verzoek bij de Kiesraad, en dan,

15 sep.
55.000

26 sep.
85.000

28 sep.
Ruim 100.000
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als dat lukt, 300.000 voor het referendum. ‘We gingen er
vol voor,’ zegt Luca. ‘Maar eerlijk: ik wist niet of het erin
zou zitten. Tienduizend handtekeningen is héél veel. Het
was vooral zonde om het níet te doen.’
Het vijftal vraagt vrienden te tekenen. En vrienden van
vrienden. Er volgen items op AT5, bij Tweakers, GeenStijl.
‘Dan weet je: je moet
door,’ zegt Tijn. Tijdens
een etentje bij hem
thuis – linzensoep met
pitabroodjes – vieren ze
dat ze de eerste tienduizend formulieren
hebben ingediend bij
het Kiesraad-kantoor in
Heerlen. Ze brachten ze
met de trein. ‘Dubbelzijdig geprint,’ zegt Luca. ‘En twee op
één pagina.’
In de tweede fase krijgt het referendum steeds meer
publieke steun: van beroepsorganisaties als de Artsenfederatie, belangenorganisaties als Bits of Freedom en
politieke (jongeren)partijen als Rood, Dwars, het Forum
voor Democratie en de Piratenpartij. ‘We hebben het
referendum bewust niet aan een politieke partij gelieerd,’
zegt Tijn. ‘Het valt buiten dat spectrum, want dit gaat
iedereen aan. De steun komt dus uit alle hoeken.’ Zo
mochten de studenten ‘in het geheim’ langskomen bij
Amnesty International, dat later de bonnetjes van flyers,
gehuurde busjes en twee vliegtuigjes met protestspandoeken zal betalen.

de NOS, toen Trouw, toen avondeten en toen ging ik
even naar bed.’ Eén biertje dronken ze, backstage bij RTL
Late Night. Luca lacht. ‘Als je 24 uur niet slaapt, kán je
niet meer.’
Er zijn ups en downs. Handtekeningen stijgen gestaag.
Op 3 oktober, vlak na de uitzending van het Zondag met
Lubach-item, verschijnt een
juich-gifje op het twitteraccount @refSleepwet. Het
logo-oogje draagt een feestmuts, confetti dwarrelt over
het scherm. ‘De eindsprint is
gestart!,’ staat erbij. Er is dan
ruim 200.000 keer getekend.
Landelijke media, zoals de
Volkskrant en nrc.next, publiceren uitlegstukken over het referendum. Er zijn flyeracties
in Rotterdam, Haarlem en Alkmaar. Het geeft een boost:
binnen een week is de buit binnen. Er komt een referendum.

‘Als je morrelt aan de
vrijheid van meningsuiting,
brokkelt de basis van de
maatschappij af’

Geen sociaal leven
Het vijftal vergadert vaak ’s avonds (of ’s nachts). ‘Er zat
veel tijd in het aanschrijven van organisaties, het updaten
van de site, het contact met vrijwilligers,’ zegt Tijn. ‘En media-optredens. Eerst werk je in de pauze, tussen colleges.
Later tijdens college. Uiteindelijk ga je helemaal niet meer
naar college.’ Het sociale contact is flink afgenomen, zegt
hij. ‘Onze oude vrienden-appgroep is in augustus overleden. Vijf mensen zijn toen héél hard gaan werken.’
Ze zijn ‘maatschappelijk betrokken bèta’s,’ zeggen ze
zelf. Houden van discussie en politiek. Van die types ‘die
zich af en toe ook nog búiten de Science Park-bubbel
begeven’. De een zit bij de studievereniging, en ander
in de facultaire studentenraad. Tijdens de campagne hebben de vijf niet één keer gefeest. ‘Te druk,’ zegt
Tijn. Zelfs toen we de 300.000 passeerden: eerst kwam

1 okt.
Uitzending
Zondag met Lubach
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2 okt.
Ruim 140.000

Discussie
De vraag is: wat levert het op? Het raadgevende referendum – de naam zegt het al – is immers niet bindend. Veel
maakt dat niet uit, vinden de studenten. ‘Het belangrijkste: we leveren een bijdrage aan het publieke debat,’ zegt
Tijn. ‘Dit onderwerp is te weinig in de media geweest. Nu
weten veel meer mensen ervan. De wet wordt nu in elk geval niet achter onze rug doorgevoerd, en ik denk dat er nu
heel anders over wordt gedacht – wat de uitkomst ook is.’
Hun volgende agendapunt: uitrusten. En studeren,
natuurlijk. ‘Het was soms best stressvol,’ zegt Tijn, ‘maar
ook leuk. Dat je nachten moet opblijven om iets te regelen.’ Het grote nieuws is geweest, zegt Luca. ‘We zullen
duidelijk maken dat je niet meer kunt tekenen. En we
willen zorgen dat de discussie altijd gevoerd wordt.’ Tijn
knikt. ‘We hoeven niet de leider van het debat zijn. Maar
we willen er wel zíjn.’ ↙

3 okt.
Ruim 200.000

9 okt.
Ruim 292.000

16 okt.
407.582
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HET MOET
INDERDAAD
INNIGER
Er wordt aan alle kanten aan studenten
getrokken en hun hulpvraag wordt
niet altijd goed gezien door de
onderwijsinstelling. De relatie ontbreekt
– en die is juist nu zo belangrijk. Asvavicevoorzitter Fiere Bonnerman reageert
op het opiniestuk van HvA-docent Stefan
Molenaars van vorige week.
illustratie Marc Kolle
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I

n het opiniestuk van Stefan Molenaars,
teamcoördinator en docent bij commerciële
economie, dat vorige week verscheen in Folia
en op Folia.nl, zei hij dat studenten servicegericht
onderwijs verwachten van de HvA. Onderwijs kan
pijn doen voor studenten, omdat ze met hun tekortkomingen worden geconfronteerd.
Studenten vragen volgens hem ‘servicegericht
onderwijs’. De onderwijsinstelling als luchtvaartmaatschappij, maar zonder turbulentie - als het
even kan. Een hoge verwachting waar docenten niet
aan kunnen voldoen, aldus Stefan Molenaars. Maar
wat betekent die vraag nu echt?
Het leven van studenten is in de afgelopen
decennia behoorlijk veranderd. De maatschappij
stelt steeds hogere eisen aan studenten, net als de
onderwijsinstelling. Studenten worden als cijfertjes
benaderd. Denk aan de (gevolgen van) kwaliteitsafspraken, waardoor studenten door hun studie worden gejaagd en er geen ruimte voor fouten meer is.
Ook wordt het studenten financieel steeds lastiger
gemaakt om te studeren: kijk naar de afschaffing
van de basisbeurs, dure studentenkamers en de
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steeds verder stijgende studiekosten. Kies maar: een
baantje naast je voltijdstudie, of steek je diep in de
schulden. Onderwijs is geen zakelijke deal, maar het
is wel steeds zakelijker geworden. De maatschappij
eist van studenten dat ze hieraan meedoen, anders
tel je niet meer mee.
De druk op studenten brengt nieuwe behoeftes
met zich mee. Maar is dit werkelijk de behoefte aan
meer ‘service’ op de praktische manier zoals Stefan
Molenaars beschrijft? Niet helemaal.
Studenten staan voor heel andere dilemma’s dan
voorheen. Zeg je je werk af (als dat al kan) en ga
je studeren, met het risico dat je je huur niet kunt
betalen? Of kies je voor je werk en mis je je deadline? Dit is tegenwoordig voor veel meer studenten
realiteit. In het laatste geval geef je als student soms
de boodschap: ‘ik kan het wel, maar u ziet het niet’.
Dit is geen verwijt aan de docent, maar het gevolg
van vaak noodgedwongen keuzes. Zonder begrip
en erkenning van de docent of onderwijsinstelling,
voelt dat inderdaad als een persoonlijke afwijzing.

Geborgenheid is een basisbehoefte
Het gaat hier niet om erkenning om het zelfbeeld
te bevestigen, zoals Stefan Molenaars stelt, maar
om de relatie die je met de onderwijsinstelling en
docenten opbouwt. De hele onderwijsinstelling,
inclusief docenten moet studenten meer het gevoel
geven dat ze er mogen zijn. Geborgenheid is een
basisbehoefte, maar een prettige relatie met de
onderwijsinstelling
is juist ook essentieel
als motivatie om te
studeren, je te committeren aan je studie
en daar jezelf tegen te
komen.
Maar hier ontbreekt het aan. Toegegeven, deze relatie
is een wisselwerking,
als studenten de druk die ze ervaren afreageren op
docenten, kan dat verkeerd worden opgevat. Maar
in mijn ogen is het te makkelijk om te zeggen dat
studenten hier simpelweg meer service verwachten.
Er wordt aan alle kanten aan studenten getrokken
en op deze manier lijken ze ook nog de schuld krijgen voor hun gedwongen keuzes.
De docent sluit af met een oproep om verder te
kijken dan de zakelijke deal: ‘het verbond moet in-

niger’. Dit is precies wat moet gebeuren, niet alleen
door de docenten. De houding van docent en onderwijsinstelling ten opzichte van de student moet wel
met de veranderde
omstandigheden meegaan. Zelfontplooiing
en ontwikkeling
moeten een centralere
plek krijgen binnen
het onderwijs. Dit
moet beginnen in
Den Haag bij de
nieuwe regering,
maar ik vrees dat we
daar niet al te veel van kunnen verwachten. Dan
moeten we zelf, als studenten en docenten van de
HvA, het heft in eigen hand nemen en elkaar beter
leren begrijpen. ↙

Geef studenten
het gevoel dat ze er
mogen zijn
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Fiere Bonnerman is vicevoorzitter van Asva en
studeert bedrijfskunde MER aan de HvA.

Discussieer
mee op
Folia.nl/opinie
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MIRIAMS MASTERPLAN

De weg naar
een droombaan
bij Tesla
Ze maakte haar eigen droom waar, en die van vele anderen.
Oud-HvA-student Miriam Melchers leefde en werkte bijna drie jaar voor
Tesla, waarvan een jaar in Silicon Valley. Binnenkomen bij de favoriete
werkgever van studenten is niet makkelijk, er met een
9-tot-5-mentaliteit werken is onmogelijk. ‘Zelfs tijdens yoga lag
mijn telefoon naast me op de mat.’
tekst Evelien Frenkel
foto's Bram Belloni
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Miriam Melchers HEEFT GEEN
PAUZEKNOP EN BEGINT HAAR DAG OM ZES UUR
‘S OCHTENDS IN DE SPORTSCHOOL.
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Kunnen alle HvA-studenten in
Silicon Valley komen te werken of
ben jij een uitzondering?
‘If you can dream it, you can do it!
Ik heb zelf altijd al een American
dream gehad. Jaren geleden was ik
mede oprichter van een start-up die
Amsterdamse fietsen verkocht in de
VS. Ons doel was om daar duurzaam
transport populairder te maken. Deze
uit de hand gelopen hobby maakte
mijn wil om er een tijdje te wonen en
werken alleen maar sterker. Vervolgens ben ik voor twee Amerikaanse
bedrijven gaan werken en belandde ik
als social media manager uiteindelijk
in Silicon Valley.
De weg naar Silicon Valley is
niet makkelijk. Je krijgt niet zomaar
een werkvisum en dat zal er dankzij
president Trump ook niet simpeler op
worden. De beste tip die ik kan geven,
is om in Europa voor een Amerikaans
bedrijf te gaan werken en via dat
bedrijf overgeplaatst te worden. Via
het Europese hoofdkantoor van Tesla
in Amsterdam kwam ik uiteindelijk in
Silicon Valley terecht.’

Tesla is door Nederlandse studenten uitgeroepen tot de populairste
werkgever. Is het inderdaad zo’n
goede plek om te werken?
‘Bij Tesla word je omringd door
mensen die de wereld willen veranderen, de klant voorop zetten en in hoog
tempo werken en innoveren. Je kunt
er niet alleen veel leren, maar ook echt
een steentje bijdragen aan een betere
wereld. Dat kunnen niet veel werkgevers bieden.
Tesla luistert naar de klant; in
winkels, service centers, op fora en
op social media. Als een klant een
goed idee deelt, of het naar CEO Elon
Musk twittert, wordt er regelmatig
snel iets mee gedaan. Maar als je een
9-tot-5-persoon bent, dan is Tesla
niets voor jou. De wereld veranderen
doe je niet in 40 uur per week. Het
is extreem hard werken, ik deed in
Silicon Valley niets anders. Maar als
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‘De wereld veranderen doe je
niet in 40 uur per week’
je werk je passie is, dan voelt het niet
als werk. Zo was ik verantwoordelijk
voor alle social media-activiteiten en
contentcreatie tijdens de lancering
van Model X en Model 3, de opening
van de Gigafactory in Nevada, de
lanceringen van de Powerwall en
Solar Roof in de Universal Studios
Hollywood, en de introductie van
Autopilot. Dat zijn zulke bijzonde-

re ervaringen, dat maak je nergens
anders mee.’

Was er een ervaring die eruit
sprong voor jou?
‘Het meest bijzonder was de onthulling van Model 3 [Tesla’s in juli
gelanceerde nieuwste elektrische auto,
red.]. Wereldwijd zaten mensen vol
spanning te wachten op het moment
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dat Tesla dit betaalbare model zou onthullen. Via social media vertelden we
dat verhaal, en hadden we contact met
Tesla-eigenaren en fans wereldwijd.
Een paar dagen voor het event kon je
al een Model 3 in een Tesla-winkel
reserveren voor duizend euro, zonder
de auto ooit gezien te hebben. De
reacties waren overweldigend. Rijen
met mensen, die we tot nu toe alleen
van de Apple-stores gewend waren,
vormden zich met tentjes en slaapzakken voor de deuren. Tesla-teams
wereldwijd hielpen bij het maken
van content die we op social media
deelden; via Twitter deden we live
interviews met mensen die in de rij
stonden. Tijdens de onthulling in Los
Angeles zonden we live uit op Tesla’s
social-mediakanalen. Ook kon je via
social media live “meerijden” in het
allereerste ritje van Model 3, en kreeg
je unieke kijkjes achter de schermen.
Dan zijn alle ogen op Tesla gericht,
en is er weinig tijd om adem te halen
en te beseffen wat je meemaakt. Toen
ik achteraf de resultaten verwerkte
in het social-mediarapport, dacht ik
wel: “Holy shit, kijk eens wat we voor
elkaar hebben gekregen”.’

Hoe doe je dat, naar het buitenland
gaan?
‘Vertel je netwerk dat je geïnteresseerd
bent in buitenlandse stage of carrière. Zo
vond ik via via mijn eerste buitenlandse job bij het Amerikaanse bedrijf Rosetta Stone in Londen. Zorg daarnaast
dat je goed gevonden kunt worden op
LinkedIn. Omschrijf duidelijk wie je
bent, waar je voor staat, en beschrijf
heel specifiek je functie en taken. Zo
heeft Tesla mij gevonden. Ze zochten
iemand om social media in Europa op
te zetten en te managen. Op LinkedIn
zagen ze dat ik eenzelfde soort traject
had begeleid bij Rosetta Stone, waar ik
social media in Europa ook from scratch
had opgebouwd en een enorme groei
had gerealiseerd. Daarnaast waren ze
onder de indruk van mijn start-upmentaliteit. Dat is noodzakelijk bij
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Tesla, want je wordt meteen in het
diepe gegooid.’

Wat is je belangrijkste tip voor
studenten die nog aarzelen?
‘Doe iets wat bij jouw doelen past en
waar jij gelukkig van wordt. Naar het
buitenland gaan is geen doel op zich.
Maar ik kan iedereen zo’n ervaring
aanraden. Het verruimt je blik. En
je leert ook beter te waarderen wat
er zo uniek is aan Nederland. Ik
hou zelf van Hollandse nuchterheid
en directheid. Die zal ik ook nooit
loslaten. Amerikanen kunnen er wel
van schrikken. Veel Amerikanen zijn
juist extreem vriendelijk en uitbundig,
ik vroeg me dan weer af of dat echt is.
“Fake it until you make it,” dat idee.’

Wat is je belangrijkste tip voor
mensen die in Silicon Valley een
huis gaan zoeken?
‘Ga dicht bij je werk wonen. Waar je
ook werkt in Silicon Valley, ga er maar
vanuit dat je er veel tijd zult doorbrengen. Zolang er nog geen volledig
zelfrijdende auto’s zijn, wil je niet
langdurig vastzitten in het drukke
verkeer. Kies ook voor een van de vele
zogeheten appartment villages, die
zijn gebouwd rondom het leven van
gelijkgestemde mensen. Je hebt er alles
bij elkaar zoals sportschool, zwembad, park, restaurants en natuurlijk
een Starbucks. Grote werkgevers als
Google komen hier hun medewerkers
zelfs ophalen met een shuttlebus. Zorg
tot slot dat je via je werk een relocation
agent krijgt in Silicon Valley. Toen ik
net aankwam, had ik echt geen tijd om
op huizenjacht te gaan. Zorg ook dat je
fit blijft. Ik begon mijn dag om zes uur
in de sportschool.’

Heb je Elon Musk ontmoet?
‘Ja. Haha, ik vroeg me al af wanneer
die vraag zou komen. #meestgesteldevraag.’

Musks
masterplan
Na grote successen als
ondernemer met onder
meer betaalservice PayPal,
postte de in Zuid Afrika
opgegroeide Elon Musk
(1971) tien jaar geleden
‘Tesla’s secret master
plan’ op het blog van het
jonge bedrijf. Zijn plan
was om een duurzame
toekomst te realiseren
door het ontwikkelen van
elektrische auto’s. En zo,
lijkt het, geschiedde: hij
ontwikkelde een elektrische sportauto (Roadster),
gebruikte de opbrengsten
om het betaalbare Model
S en Model X te maken,
en investeerde daarop in
een model voor de bredere
markt, Model 3. Miriam
Melchers: ‘Als je dit soort
plannen weet te formuleren en die ook nog kunt
realiseren, dan ben je
echt een visionair.’ Tesla
ontwikkelde daarnaast
de Powerwall en Solar
Roof om zonne-energie te
winnen.
Daarmee is het eerste
masterplan nu bijna
volbracht. ‘Master plan
part deux’ is reeds in gang
gezet, met als één van de
hoofddoelen een autonoom rijdende Tesla. Dat
zou het mogelijk moeten
maken je auto tegen een
vergoeding te delen met
anderen, terwijl jij zelf niet
aan het rijden bent.

Hoe is het om met hem te werken?
‘De teams bij Tesla zijn erg klein. Het
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is echt nog een start-up. Iedereen werkt
nauw met elkaar samen en Musk is overal bij betrokken. Hij omschrijft zichzelf
dan ook als een “nano-manager”. Hij is
een briljante visionair met ongekende
energie, dat werkt enorm aanstekelijk.’

Hoe zijn je collega’s bij Tesla?
‘Iedereen bij Tesla werkt daar om dezelfde reden: “To accelerate the world’s
transition to sustainable energy” – van
mensen in de fabriek en winkels tot
aan de managers op het hoofdkantoor.
Hierdoor heb je direct een klik met
iedereen en dat maakt werken daar
heel bijzonder en effectief.’

Wat is je belangrijkste tip om te
zorgen dat je wordt aangenomen bij
Tesla?
‘Je moet oprecht een passie hebben
voor Tesla’s missie. Bereid je goed voor
op je sollicitatie en maak werk van je
cv en je motivatiebrief. Ga naar een
Tesla-store of ontmoet Tesla-eigenaren bij Supercharger Stations om het
product, de mensen en de klanten echt
te leren kennen. Zo loop je meteen een
stapje voor. Tesla wordt overspoeld
met sollicitatiebrieven, zorg dat jij
eruit springt – ook qua vorm. Een brief
hoeft geen brief te zijn. Laat op jouw
manier zien waar jij goed in bent.’

En wanneer je eenmaal in Silicon
Valley woont?
‘Ga bij andere bedrijven kijken. Ze zit-

Miriams
masterplan
Hoe jouw carrièrepad eruit ziet
heb je zelf in de hand, zegt
Miriam Melchers:
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‘Holy shit,
kijk eens
wat we voor
elkaar hebben
gekregen’
ten er allemaal. Netwerk via LinkedIn
met peers. Zo lunchte ik op de Apple
Campus, zag ik hoe een raket werd
gebouwd bij SpaceX en ging ik langs
op het hoofdkantoor van bedrijven
als Facebook, Twitter, Mattel, Uber
en Snapchat.’

Hoe moet je volgens jou relaxen
met een drukke baan?
‘Als ik even de kans kreeg, maakte
ik het liefst een roadtrip naar Napa
Valley, Monterey, Lake Tahoe of
Los Angeles. Ik heb geboren zonder
pauzeknop. Als ik ergens voor ga,
ben ik niet te stoppen. Dat, gecombineerd met werken in social media én
in Silicon Valley én bij Tesla, maakt
relaxen vrijwel onmogelijk. Alles wat
er op social media wordt gezegd, kan
direct een positieve of negatieve impact
hebben op de business. Mijn werk was
zichtbaar voor iedereen. Ik moest altijd
aan staan. Zelfs tijdens yoga lag mijn
telefoon naast me op de mat.’ ↙

1. Maak volop gebruik van de
stagemogelijkheden die de HvA
biedt. Ga bij verschillende bedrijven aan de slag om te ontdekken
wat je leuk vindt en waar je goed
in bent. Ik koos na het atheneum
heel bewust voor een praktijkgerichte opleiding. Je leert het
meest door het te doen.

MIRIAM
MELCHERS
1985 Geboren in Amstelveen
2004 – 2008 HvA Media &
informatiemanagement
2008 – 2010
Communicatiestrateeg Plain
Vanilla Amsterdam
2010 – 2012 Digitaal strateeg
DigitasLBi, Amsterdam
2011 – 2013 Medeoprichter
AM*DAM, Amsterdam & Los
Angeles
2012 – 2014 Rosetta Stone, Londen
2014 – 2017 Tesla
2017 – nu Interim social media
management, oprichter
LetsPlantAhead.com

2. Omarm verandering: veel
bedrijven zijn niet in staat te
innoveren en te zich aan te passen
in dit digitale tijdperk, terwijl hun
klanten wel veranderen. Je overlevingskans is dan klein. Zorg daarom dat jij nieuwe technologieën
en ontwikkelingen gebruikt om je
doelen te bereiken, alleen dan kun
je succesvol worden – zeker als je
naar Silicon Valley wil.
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THOMAS
VAN A ALTEN
De pabo moet duurder
E

en drukke straat in een fictieve stad. Een restauranthouder kampt
echter met een waardeloze omzet; er zit nooit iemand in zijn zaak.
Hij moet het ook maar zien te rooien met de middelen die hem worden
aangeleverd. De chef-kok kookt dagelijks een pan vol brij uit de tot
moes gekookte knollen en aardappels van de dorre akkers uit de buurt.
De burgemeester komt langs, ze heeft goede herinneringen aan
de zaak. Ooit bezocht ze het restaurant met haar ouders. Dat was
decennia terug; de pannen en het bestek kletterden, de vlammen van
het fornuis laaiden alle avonden achtereen op. De restauranthouder
smeekte de burgemeester: had zij geen plan om de jonge mensen in de
stad enthousiast te
maken voor de zaak?
De burgemeester
dacht na en stelde
voor: maak de maaltijden twee keer
zo goedkoop!
Dit is min of meer
wat Rutte III voor
ogen houdt om ons primair onderwijs aantrekkelijker te maken – getuige de eerste informatie die momenteel binnendruppelt. Studenten die
naar de pabo willen gaan, krijgen de eerste twee jaar een tegemoetkoming van 1000 euro, versus de andere opleidingen die het met een jaar
moeten stellen. Op het eerste gehoor niet geheel onsympathiek, maar
het is geen oplossing van het probleem.
Wie twijfelt tussen pakweg een studie fysiotherapie of de pabo,
moet niet kiezen voor de laatste omdat die studie goedkoper lijkt. Een
student moet voor de pabo kiezen omdat het onderwijs hem aantrekkelijk lijkt. De pabo’s moeten juist in het rijtje komen van notabele
studies. Maak de opleiding in de eerste twee jaar juist twee keer zo
duur, en juist de laatste twee jaar volledig gratis. Zet alleen de beste
onderwijskundigen, didactici op het curriculum. En dat salaris voor toekomstige onderwijzers? Dat moet binnen twee jaar na de eerste baan
natuurlijk gelijkgetrokken worden met het salaris van docenten uit het
hoger onderwijs. ↙

Niet onsympathiek,
maar geen oplossing
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e stond wekenlang in de
sportschool, verbeterde
haar Engels en paste (nu
écht!) meerdere perfécte
jurken. De 23-jarige Kelly
van den Dungen uit het
Gelderse Rossum, die dit
jaar afstudeerde aan de
HvA-opleiding media,
informatie & communicatie,
reisde begin oktober naar
Vietnam voor haar deelname aan de Miss Grand
International-verkiezing.
Tijdens een persconferentie, een bikinironde en een
speech over world peace
moet ze de jury zien te
overtuigen. De finaleshow
vindt plaats op 26 oktober,
op het zuidelijke eiland
Phu Quoc. Een voorproefje
staat al op de website: ‘I
will probably not be able to
stop the war, but I can be a
comfort for those in need.’
En wat voor een. ↙

Z

tekst Sterre van der Hee

Miss Kelly

Objectief
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ALS PROMOVEREN
EEN HEL WORDT
Angst dat je begeleider ’s avonds bij je voor
de deur staat, eetstoornissen, psychische
klachten en zelfs gedwongen opname in een
kliniek. Voor sommige promovendi verandert
hun promotieonderzoek door een gebrekkige
begeleiding in een marteling. ‘Dat je zelf je
grootste vijand wordt, dat gun je niemand.’
tekst Henk Strikkers
illustraties Aart-Jan Venema
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‘E

en proefschrift staat heel
dicht bij je zelf,’ vertelt Sarah
Eskens van de Centrale
Promovendiraad van de UvA. ‘Het is
jouw onderwerp, het is jouw eerste
grote onderzoek en nog belangrijker:
het is jouw meesterproef. Met een
proefschrift laat je zien dat je goed
genoeg bent om wetenschapper
te zijn. Dat levert druk op.’ Falen in
je promotieonderzoek voelt meer
dan andere zaken als een persoonlijk falen.

Dagelijks begeleider
Promoveren doe je echter niet
alleen. Iedere promovendus heeft
een promotor, een hoogleraar onder
wiens vleugels hij of zij onderzoek
doet. Aangezien het aantal promovendi de laatste decennia zeer sterk
is gegroeid, hebben promotoren
soms wel meer dan tien promovendi
onder zich. In de praktijk hebben
veel promovendi daarom naast een
promotor ook een dagelijks begeleider, vaak een docent of onderzoeker.
Die promotor of begeleider kun je als
promovendus niet kiezen, die krijg
je toegewezen. Maar wat nu als het
niet klikt tussen jou en je begeleider
en promoveren daardoor een dagelijkse kwelling wordt, of sterker nog:
dat je begeleider je actief tegenwerkt?
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SONJA PROMOVEERDE IN VIJF JAAR

‘IK WAS AL DE DERDE DIE
KLAAGDE, DAT IS MIJN MAZZEL
GEWEEST’

‘I

k kende mijn begeleider al, omdat ik mijn afstudeerscriptie bij
haar had geschreven. Toevallig
was er net bij haar een promotieplek vrijgekomen waarbij je zelf je
onderwerp mocht kiezen. Ideaal! Ik
schreef een voorstel, maar tot mijn
verbazing kaapte mijn begeleider
mijn voorstel en moest ik vervolgens
op mijn eigen voorstel solliciteren.
Gelukkig kreeg ik de plek, maar ze
voegde er wel aan toe dat er eigenlijk
een betere kandidaat was. Die was
het uiteindelijk niet geworden omdat
die nooit televisie keek. Dat vond ik
raar, want het hele onderzoek ging
over televisie.’

Altijd commentaar
‘Nog voordat ik daadwerkelijk begon
kwam er een collega naar me toe die
zei: “Je gaat gegarandeerd ruzie met
haar krijgen, bereid je daarop voor”.
Toch was ik in het eerste jaar best
vrolijk, al moest ik wel vaak privédingen voor haar doen zoals tickets voor
conferenties boeken. Ook belde ze
me minstens een keer per dag. Ik had
geen idee of dat normaal was of niet,
wist ik veel wat promoveren inhield.
Wat wel raar was, was dat ik niet in
de PhD-club, die bij mijn onderwerp
paste, mocht zitten. De hoogleraar
die de groep voorzat had ruzie met
mijn begeleider en wilde mij er daarom niet bij. Achteraf gezien heb ik
wel begrip voor die hoogleraar. Wat
ik ook vreemd vond was dat ik mijn
medepromovendi nooit iets mocht
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vertellen over mijn onderzoek. Mijn
begeleider was bang dat anderen
ermee vandoor zouden gaan.
Langzamerhand kwam ik erachter
dat ze mijn stukken nauwelijks las.
Ze had wel altijd commentaar, maar
dat ging altijd over iets anders. Dan
weer was het niet complex genoeg,
dan vond ze dat ik niet goed schreef,
dan weer kon ze aan mijn teksten
zien dat ik existentiële angsten had.
Ze psychologiseerde altijd van alles

‘ZE EISTE
MIJN WERK
OP VOOR
HAAR EIGEN
ARTIKEL’
bij mijn teksten. Ze heeft er zelfs een
paar keer op aangedrongen dat ik
in therapie zou gaan, omdat ze me
anders niet wilde begeleiden. Als een
begeleider dat over je zegt, ga je
toch aan jezelf twijfelen.’

Catfight
‘Na tweeënhalf jaar ging het echt
mis. Ik had 42 diepte-interviews
gedaan voor mijn onderzoek. Die
gingen over reflectie op bepaalde
onderwerpen in televisieseries. Mijn
begeleider eiste die interviews op om

te gebruiken voor een artikel over
teruglopend mediagebruik bij jongeren, een totaal ander onderwerp.
De waarschuwende collega heeft me
toen opnieuw bijgestaan. Zij zei dat
het echt niet normaal was en dat ik
het echt niet moest afgeven. Ik heb
toen die jongen die me voor mijn promotie al had gewaarschuwd gebeld
om het met hem te bespreken. Hij
verwees me door naar de onderzoeksdirecteur. Van hem hoorde ik
dat haar eerste promovendus al had
geklaagd, maar dat die klacht werd
afgedaan als een soort catfight
tussen promovendus en begeleider.
Ik heb toen contact opgenomen met
deze eerdere promovendus en we
hebben een goed gesprek gevoerd.
Een tweede promovendus werd op
de afdeling afgeschilderd als een
zeikerd, die te veel vroeg van zijn
begeleider. Hij heeft psychisch veel
geleden en werd weggezet als een
soort sukkel die niet goed genoeg
was. Op een gegeven moment was
hij echt bang dat ze een keer bij hem
zou aanbellen ’s avonds. Na zijn promotieonderzoek is hij direct naar het
buitenland verhuisd.’

Geldkwestie
‘Ik was dus al de derde die klaagde.
Dat is mijn mazzel geweest. Toen ik
mijn verhaal vertelde aan die onderzoeksdirecteur werd hij woest op mijn
begeleider. Zij is per direct van alle
promovendi afgehaald en ik kreeg
een nieuwe begeleider. Achteraf denk
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‘HOOGLERAREN
HOUDEN
ELKAAR DE
HAND BOVEN
HET HOOFD’
ik dat het een geldkwestie was. Ik
was al behoorlijk ver in mijn promotie. Sterker nog, ik was al bijna klaar.
Ik heb duidelijk gemaakt dat ik wilde
stoppen als zij mijn begeleider zou
blijven. Dan was de afdeling mijn
promotiebonus [een universiteit krijgt
90.000 euro voor een succesvolle promotie, red.] misgelopen.
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Mijn promotie is uiteindelijk heel
goed gegaan. Haar is heel stellig
gevraagd om niet op mijn promotie
te komen, het werd haar praktisch
verboden. Toen ik het cortège zag
waren daar bijna alle hoogleraren
van mijn instituut bij. Dat heeft me
veel goed gedaan. Met de uiteindelijke promotor heb ik ook nog steeds
contact. Naar aanleiding van mijn
promotie zijn de regels binnen mijn
instituut aangescherpt.
Wat mij opviel is dat hoogleraren elkaar de hand boven het
hoofd houden. In het bedrijfsleven
zou zo iemand na twee klachten al
buitengesmeten zijn, maar aan de
universiteit wordt dat op de een of
andere manier gedoogd. Mijn begeleider heeft eerst nog op een andere
UvA-faculteit gewerkt en daarna bij
nog twee universiteiten. Dat vond ik
erg vreemd: de wetenschap is best
een klein wereldje, en als je een keer
rondbelt moeten dit soort verhalen
toch opduiken?
Vorig jaar werd ik gebeld door
iemand die nu bij haar promoveerde
en via-via had gehoord dat ik ook
door haar begeleid was. Ze vertelde
me precies dezelfde verhalen die
ik had meegemaakt. Dat maakte
me verdrietig. Tegenwoordig raad ik
iedereen die ook maar overweegt om
met haar samen te werken of onder
haar te promoveren het ten stelligste
af. “Tenzij je suïcidaal bent, moet je
het niet doen,” is mijn standaardreactie.’
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ILSE'S PROMOTIECONTRACT WERD NA DRIE JAAR NIET VERLENGD

‘IK WIST NIET MEER WIE IK WAS
OF WAT IK DEED’

‘N

a mijn studie heb ik acht
jaar gewerkt, maar wetenschap bleef mijn droom.
Dus solliciteerde ik naar een functie
van junior-docent bij de UvA. Daarin
krijg je op papier 60 procent onderzoekstijd en 40 procent onderwijstijd.
In die onderzoekstijd moet je dan je
proefschrift schrijven. Mijn traject
zou zes jaar duren, wat neerkomt op
ongeveer drie jaar voor mijn promotieonderzoek. Dat gebeurt vaker: de
universiteit gaat er dan vanuit dat
je na die tijd zo ver bent dat je niet
meer stopt en in je eigen tijd verder
gaat met het onderzoek.
Aan het einde van mijn eerste
halfjaar, waarin ik dus drie maanden
onderzoekstijd had, leverde ik mijn
onderzoeksbegeleidingsplan in. Ik
heb niet het idee dat mijn promotor
en mijn dagelijks begeleider daar veel
aandacht aan hebben besteed. Als je
promoveert ga je in het begin enorm
veel kennis verzamelen en dan kun
je het gevoel krijgen dat je het niet
meer kunt overzien. Met het groeien
van kennis groeien namelijk ook de
vragen die je hebt. Een goede promotor moet daarop inspelen. Ik vergelijk
het altijd met een boom. Door al die
kennis groeit de boom, maar op een
gegeven moment moet die boom
gesnoeid worden om vruchten te
kunnen dragen. Als dat niet gebeurt,
wordt de boom zo groot dat hij het
niet redt. Mijn promotor deed dat
niet en ik denk dat hij niet de enige is.
Ik ken binnen mijn faculteit geen en-
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kele promotor die de uren die ervoor
staan daadwerkelijk aan begeleiding besteedt.’

Andere werkwijze
‘Tijdens mijn onderzoek kwam ik
erachter dat mijn promotor geen
al te beste voorgeschiedenis had
als het op begeleiding van promovendi aankwam. Voor mij was
een promovendus gesneuveld en

‘IK KREEG EEN
EETSTOORNIS
EN DWANGGEDACHTEN’
er gingen allerlei verhalen over zijn
begeleidingscapaciteiten. Zo kon
mijn begeleider volgens collega’s niet
omgaan met mensen die een andere
werkwijze hadden dan hij. Hoewel
ik het op persoonlijk vlak goed met
hem kon vinden, kwam ik er vrij snel
achter dat ik zo iemand met een
andere werkwijze was. Ik begon met
mijn onderzoek in het Engels omdat
veel bronnen Engels waren en dit de
eventuele publicatie ten goede zou
komen. Hoewel ik in een Engelstalig land heb gestudeerd oordeelde
mijn begeleider dat mijn Engels niet

goed genoeg was. Hij wilde dat ik in
het Nederlands verder ging. Toen ik
dit terloops ter sprake bracht bij de
promovendi-docent adviseerde zij
me dringend om vast te houden aan
het Engels, omdat het van belang is
één taal te blijven hanteren bij het
denken, en niet steeds te wisselen. Ze
zei dat je daarvoor tijd moest krijgen,
maar mijn promotor was onwrikbaar.
In zo’n geval moet je je er als promovendus bij neerleggen.
Een jaar later leverde ik een eerste
opzet tot een hoofdstuk in. Normaal
gezien zou dat het moment zijn
waarop je te horen krijgt of je door
mag met je onderzoek of niet. In het
hoofdstuk deed ik mijn methode uit
de doeken: ik wilde in eerste instantie
geen jurisprudentieonderzoek doen,
maar vooral op de theorie ingaan. Ik
dacht dat ik dat goed had verdedigd, maar mijn promotor ging op
geen van mijn argumenten in. Hij
vond mijn voorstel onacceptabel en
verlengde mijn contract met drie
maanden om het jurisprudentieonderzoek te doen. Hij zei dat het een
blijk van vertrouwen was, maar het
voelde alsof de aarde onder mijn
voeten weggleed. Dat is bizar weinig:
andere promovendi deden daar zeker
een halfjaar over.

Eetstoornis
Op dat moment raakte ik echt
de weg kwijt. Ik was letterlijk met
stapels arresten aan het schuiven,
aan het categoriseren en belangrijker
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nog: aan het vertalen, omdat bijna
alle jurisprudentie in het Engels was.
Ik durfde in die weken niet meer
op mezelf te vertrouwen, bladerde
steeds weer terug naar arresten die
ik al had gelezen, omdat ik niet zeker
wist of ik het goed had gedaan.
Ik ontwikkelde in die tijd een soort
eetstoornis en andere dwanggedachten. Ik was wel obsessief met
van alles bezig. Achteraf gezien denk
ik dat ik dat deed om het gevoel te
krijgen toch nog ergens de controle
over te hebben. Ik vond het nog wel
meevallen als ik andere promovendi hoorde. Ik ken promovendi met
grotere problemen, één promovendus
die ik kende werd van begeleider naar
begeleider doorgeschoven en moest
steeds haar plan aanpassen. Zij is
uiteindelijk opgenomen in een kliniek.’

‘MIJN NEDERLANDS ZOU
TE GEBREKKIG ZIJN’

Spullen pakken
‘Toen ik na drie maanden mijn jurisprudentieonderzoek inleverde, stond
mijn promotor op de ochtend dat we
het zouden bespreken ineens in mijn
kamer. Hij zei: “Ik vond het niet eerlijk
je de hele dag te laten wachten.” Hij
vertelde me dat mijn contract niet
zou worden verlengd. Mijn Nederlands zou te gebrekkig zijn. Ik zei
hem dat dat klopte, maar dat het
kwam omdat ik in drie maanden
passages uit tientallen arresten naar
het Nederlands moest vertalen. Ik
wilde daar graag nog aan schaven,
maar daar had ik de tijd niet voor. De
ideeën en het raamwerk dat ik had
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opgezet en uitgedacht moesten toch
wel duidelijk zijn. Konden we het daar
niet over hebben? Maar ze waren onwrikbaar: ik kon mijn spullen pakken.
Over de inhoud is het tot mijn grote
frustratie niet eens gegaan.
Die dag heb ik heel erg veel gehuild. Het was echt een grote knauw
voor mijn zelfvertrouwen, maar vrij
snel kon ik al zeggen dat het niet
alleen aan mij lag, maar ook aan de
begeleiding en de onverenigbaarheid
van karakters. Dat kwam ook omdat
alle andere promovendi me vertelden
dat zij dachten dat promoveren echt
iets voor mij was en dat ik het met

een andere promotor en dagelijkse
begeleider waarschijnlijk wel gehaald
zou hebben.
Toch ben ik in de nasleep bij een
psycholoog beland waarbij ik nog
steeds loop. Bijna al mijn vrienden
hebben vergelijkbare problemen
opgelopen. Een vriendin van mij zegt
weleens: “Sommige mensen groeien
op in oorlogstijd, anderen gaan
scheiden of hebben gescheiden ouders en wij doen een PhD.” Nu wil ik
niet insinueren dat oorlog even erg is
als een promotietraject, maar geestelijk werd ik mijn grootste vijand. Ik
wist niet meer wie ik was en wat ik
deed. Dat wens je niemand toe, dat
is echt verschrikkelijk.
Mijn droom is nog steeds om ooit
te promoveren, want onderzoeken
is nog steeds mijn ideaal. Ik heb ook
een paar keer opnieuw gesolliciteerd,
maar ben het niet geworden. Als
ik de loterij zou winnen zou ik me
morgen inschrijven als buitenpromovendus en gaan promoveren naast
het werk dat ik nu doe.’
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LENA PROMOVEERDE NA VIJFENHALF JAAR

‘JE KRIJGT VIER JAAR LANG
ALLEEN MAAR KRITIEK’

‘I

k was eigenlijk nooit van plan te
promoveren, maar toen ik afstudeerde wees mijn begeleider
me op de mogelijkheid. Ze hielp me
ook bij het maken van mijn onderzoeksplan, op basis waarvan ik werd
aangenomen. Daar was ik blij mee,
ik hou wel van een uitdaging. Mijn
promotie was zo opgebouwd dat er
na één jaar een groenlichtgesprek
kwam en je daarna nog drie jaar
kreeg om je onderzoek af te maken.
Ik had vooraf gehoord dat het eerste
en het laatste jaar van een promotie
het moeilijkst zijn. Dat was ook bij
mij het geval. Er zijn weinig momenten geweest dat ik het echt leuk
vond. Ik had wel een fijne afdeling
met aardige mensen, dus je hebt
wel het gevoel dat je deel uitmaakt
van een gemeenschap, maar je hebt
zeker in het begin eigenlijk geen idee
waar je mee bezig bent. Dat is ook
een van de dingen die het voor mij
zwaar maakten: je weet niet wat er
van je verwacht wordt. Ze zeggen je
bij wijze van spreken de eerste dag:
“Kom maar met iets briljants op
de proppen en we zien je over een
maand wel weer”.
Als ik er nu op terugkijk kreeg ik in
dat eerste jaar al symptomen van de
psychische problemen waar ik later
last van heb gekregen. Promoveren
is een zwaar proces, onder meer omdat je heel vaak het idee hebt dat je
aan het zwemmen bent. Elke zwakke
kant komt na verloop van tijd naar
boven. Ik ben zelf gevoelig voor de
winterdip, maar de jaren ervoor had
ik er weinig last van gehad omdat
ik energie haalde uit andere dingen.
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Maar dat eerste jaar was ik al een
beetje depressief, simpelweg omdat
ik geen energie haalde uit mijn promotie. Mijn groenlichtgesprek na een
jaar ging goed. Ik was zenuwachtig,
maar wist wel ongeveer wat mijn begeleiders van mijn onderzoek vonden,
dus heb nooit gedacht dat ik niet
door mocht. Sowieso ging op mijn
faculteit in dat jaar meer dan 90
procent door na dat gesprek. Maar
je moet niet denken dat ik allemaal
veren in mijn reet gestoken kreeg.
Dat krijg je als promovendus eigenlijk

‘DE WERKDRUK WAS ZO
HOOG DAT IK
EEN BURNOUT KREEG’
nooit, je krijgt vier jaar lang alleen
maar kritiek. Dat maakt het ook zo’n
zware onderneming.’

Niet zeuren
‘In het tweede en derde jaar kreeg ik
langzamerhand steeds minder tijd
voor mijn onderzoek, omdat mijn
onderzoeksgroep ons als promovendi
voor veel andere activiteiten inzette.
Een mooie kans, want we kwamen
in contact met veel andere wetenschappers, maar het zorgde wel
voor veel werkdruk. Achteraf gezien
heb ik in die tijd mijn grenzen ook

niet goed bewaakt. Ik denk dat mijn
promotor de onvrede en de werkdruk
merkte. Mijn promotor is een briljante
wetenschapper, maar had het zelf
ook zo druk dat andere mensen vaak
de meer sociale contacten voor hem
onderhielden. Degene die dat in dit
geval deed, gaf ons het gevoel dat
we eigenlijk niet mochten zeuren
door de mooie kansen die we kregen.
Dat loste de druk dus niet op.
Toen het voor mij eigenlijk al niet
meer ging, hebben we het probleem
als promovendi toch weer aangekaart bij de leiding van ons project.
Mijn promotor is daar heel fijn mee
omgegaan en schrapte taken, maar
voor mij was het al te laat. Ik heb
een burn-out gekregen, waardoor ik
twee maanden alleen maar thuis heb
gezeten en tien maanden minder
heb gewerkt. De mensen die voor mij
waren begonnen, hebben helemaal
geboet voor die druk; van hen is
uiteindelijk bijna niemand gepromoveerd.
Op het moment dat ik langzaamaan terugkwam na mijn burn-out,
hebben mijn begeleiders me wel
ruimte gegeven om te herstellen. Ik
hoefde me alleen te richten op mijn
onderzoek en ze zeiden vaak dat ze
vertrouwen in me hadden. Desalniettemin had ik soms het gevoel dat ze
me minder serieus namen nadat ik
een burn-out had gehad.’

Huilbuien
‘Ik vond het verschrikkelijk om weer
te beginnen. Ik had zo’n tegenzin om
weer aan het project te werken waar
ik een burn-out van had gekregen.
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Op maandagen had ik soms een
paar huilbuien als ik na het weekend
weer moest beginnen.
Na iets meer dan vier jaar leverde
ik voor het eerst een volledige versie
in. Alle hoofdstukken had ik al eens
voorgelegd en sommige had ik tot
driemaal toe al herschreven na
commentaar. Op die volledige versie
kwam nog zoveel kritiek dat ik meteen zag dat ik nog minimaal een half
jaar bezig zou zijn. Dat is het moeilijke
aan het laatste jaar: je hebt een
marathon gerend en dan verleggen ze
ineens de finishlijn, en nog een keer,
en nog een keer. Dat is zó slopend.
Terugkijkend denk ik dat mijn
begeleiders te streng geweest op
de inhoud en te weinig aan het
proces hebben gedacht. Ze wilden
echt perfectionisme 3.0. Meerdere
promovendi in mijn groep zijn ook na
vier jaar uitgestroomd zonder ooit
hun proefschrift te hebben verde-

1 op 3 promovendi
is depressief
Volgens Sarah Eskens, promovendus aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en bestuurslid van de
Centrale Promovendiraad van de
UvA, zijn problemen met promovendi een taboe aan de universiteit.
Eskens ziet ‘dat promovendi vaak
ambitieus en nieuwsgierig zijn,
maar ook zelfkritisch en perfectionistisch. Dat leidt ertoe dat ze
zichzelf veel bevragen. Als je dan
faalt met je proefschrift, kan dat
voelen als een heel persoonlijk
falen en daar kun je je misschien
voor schamen.’
De kritische en perfectionistische
aanleg van promovendi kan er
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digd, omdat ze aan het eind nog
heel veel kritiek kregen. Zelfs mensen
tegen wie ik heel erg opkeek, haalden
het niet. In mijn onderzoeksgroep
is daardoor bijna niemand binnen
vier jaar gepromoveerd. Ik was na
vijfenhalf jaar een van de eersten. Ik
vind dat mijn begeleiders zich bewust
moeten zijn van wat ze op deze manier van promovendi vragen. Ik zou

volgens de Centrale Promovendiraad ook aan bijdragen dat veel
promovendi psychische klachten
krijgen. Zo bleek uit onderzoek van
de Centrale Promovendiraad in
2016 dat één op de drie UvA-promovendi mogelijk klinisch depressief is. Een vergelijkbaar onderzoek
aan de Universiteit Leiden bleek
dit voorjaar dat 38 procent een
verhoogd risico heeft op mentale
problemen. Als er dan sprake is van
een slechte begeleiding, kan dat de
problemen van promovendi verder
vergroten. De Centrale Promovendiraad ziet dat er een spanning zit
bij de begeleiding van promovendi.
‘Aan de ene kant ben je afhankelijk
van je promotor. Als wetenschapper kun je met collega’s overleggen

nooit opnieuw promoveren. Ik had
al die jaren een veel gelukkiger mens
kunnen zijn.’ ↙
De namen van Sonja, Suzanne en Lena
zijn op hun verzoek gefingeerd. Hun
echte namen zijn bij de redactie bekend
en de redactie heeft zich ingespannen
de genoemde feiten en situaties zo veel
mogelijk te verifiëren.

over een artikel of je onderzoek,
maar uiteindelijk ben jij degene die
beslist wat je opschrijft. Maar als
promovendus heb je de goedkeuring van je promotor nodig, dus
dan is het moeilijker om hem of
haar aan te spreken op de begeleiding. Aan de andere kant worden
hoogleraren niet beoordeeld of gecontroleerd op hoe ze promovendi
begeleiden. Zeker op een gedecentraliseerde universiteit als de UvA
zijn hoogleraren erg machtig. De
decaan is op papier de enige die
een hoogleraar kan aanspreken,
maar dat gebeurt zelden.’
UvA-rector Karen Maex reageert deze
week op folia.nl op de problemen die
promovendi ondervinden.
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Kamervragen

FOLIA 05

ROB BOEMEN (25)
RESEARCHMASTER
GESCHIEDENIS UvA
Kamer 8m2 op de Bilderdijkkade
Woont hier sinds maart 2017
Betaalt 500 euro inclusief
Huisgenoten 3
Voordeel ‘Het uitzicht op het water.’
Nadeel ‘Ik word soms wakker van schreeuwende Airbnb-gasten.’

a

‘E

r hangen veel radicale dingen in mijn kamer.
Het is echt een kamer van een historicus.
Zoals die poster van Lenin. Een vriend heeft die
voor me gekocht op een rommelmarkt. Hij is
nog gebruikt in Hongarije tijdens parades. Hij
valt nu bijna uit elkaar, dus niemand mag er aan
zitten. Naast Lenin hangt een poster van Kuifje.
Kuifje is nu uit de gratie, maar ik heb deze poster
sinds ik één ben. Ik was fan van Kuifje als kind.
Grappig, want nu studeer ik koloniale en postkoloniale geschiedenis. De Zuid-Amerikaan op deze
poster is ook heftig gestereotypeerd.
Mijn vader heeft een verzamelwoede en
knapt meubels op, zoals mijn oranje nachtkastje. Die was eerst van mijn opa en oma en
mijn vader heeft hem opgebouwd tot de huidige hipheid. Verder verzamel ik kaarten. Ik koop
ze bij musea en vrienden sturen me kaarten
vanuit het buitenland. Ik heb wel drie bakken
vol, maar ik kan ze niet allemaal ophangen.
Mijn kamer is klein, maar de rest van het huis is
heel ruim. Ik kan me hier terugtrekken en ik heb
ook een studiehok in de woonkamer. Ik vind het
niet erg dat ik een eenpersoonsbed heb. Ik heb
nooit een tweepersoonsbed gehad. Het huis is
van de ouders van één van mijn huisgenoten.
Dat is een van de betere manieren om aan een
kamer te komen. Het is wel tijdelijk en ik mag
hier blijven tot volgende zomer. Dan wordt het
huis verbouwd.
Vanavond ga ik naar de lancering van het
boek De ondergang van het avondland van
Oswald Spengler uit 1917. Daarom ligt het hier.
De auteur is een rare man. Fascisten gingen zich
destijds identificeren met dit boek. Ik heb veel
boeken, maar die passen niet allemaal in mijn
kamer. Ze staan in de woonkamer en bij mijn
ouders.’ ↙
tekst Hannah Hamans foto Martijn Gijsbertsen
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‘Niemand mag
aan de poster van
Lenin zitten’
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Prikbord UvA
Oriëntatie Masterdag

Spui25 Seks

Wil jij verder studeren na je
bachelor? Of overweeg je een
tweede master? Kom dan naar
de Masterdag op zaterdag 11
november en laat je informeren
over de verschillende mogelijkheden aan de UvA. Tijdens
deze dag presenteren bijna alle
masteropleidingen zich en kun je spreken met studenten,
docenten of studieadviseurs. Op uva.nl/masterdag kun
je je aanmelden voor de voorlichtingsronde(s) van jouw
keuze. Hier kun je ook terecht voor het hele programma,
informatie over locaties, tijden en de inhoud van de voorlichtingsrondes.

Emily Witt en Linda Duits gaan
in gesprek over hun nieuwe
boeken: Seks op z’n Duits, een
selectie van de columns die
Duits voor Folia schreef en het
veelbesproken werk van Witt, Future sex. De auteurs vragen zich
af welke rol seks speelt in een
tijdperk van de ‘seksuele supermarkt’, en of een overvloed
aan opties tot een conventionele, langdurige relatie leidt.
En wat we kunnen verwachten van relaties anno 2017.
Aanmelden via de site. Locatie: Spui25 op 26 oktober
17.00-18.30 uur.

Verkiezing Jongerenvertegenwoordiger

Het Amsterdam Dance Event
breek aan en voor deze gelegenheid heeft Spui25 een speciale avond georganiseerd. Uit
onderzoek blijkt dat dansen en
luisteren naar muziek positieve
effecten op de hersenen heeft.
Docent Makiko Sadakata gaat
op 19 oktober van 17.00 tot 18.30 uur in Spui25 uitleggen
wat er gebeurt in ons brein wanneer we dansen op houseen dancemuziek. Zodat je, als je straks de sterren van de
hemel danst, er nog meer van kan genieten. Aanmelden
kan via de site van Spui25.

Jahkini Bisselink (18), student
pedagogische wetenschappen
en onderwijskunde, is finalist in
de verkiezing voor VN-jongerenvertegenwoordiger. De jongerenvertegenwoordigers vormen de
schakel tussen jongeren en (politieke) instanties. Zij gaan op zoek
naar meningen en ideeën van jongeren. Deze bespreken
ze vervolgens met beleidsmakers en de Verenigde Naties.
Vanaf 23 oktober voert Jahkini een week campagne. In
die periode kunnen alle Nederlandse jongeren stemmen
via www.jongerenvertegenwoordigers.nl. De winnaar
wordt bekend gemaakt tijdens de Nacht van de VN op 30
oktober in Pakhuis de Zwijger.

Economie Pierson Penning

Spui25 Wolkers

Professor Bernard van Praag
heeft op 10 oktober de Pierson
Penning ontvangen. De penning wordt eens in de drie jaar
uitgereikt aan een lovenswaardige Nederlandse econoom, die
zich heeft onderscheiden door
de kwaliteit en diepgang van zijn
publicaties. Van Praag publiceerde in vele internationale
toptijdschriften over onder andere de meting van welvaart en welzijn, armoede en econometrische methodologie en zijn onderzoek naar individuele welzijnsmeting.
Van Praag was van januari 2000 tot maart 2004 universiteitshoogleraar aan de UvA.

Meer dan tien jaar werkte Onno
Blom aan de biografie van Jan
Wolkers. Blom kreeg vrije toegang tot Wolkers’ persoonlijke
archief met brieven, notities,
schetsen en dagboeken. Op basis
hiervan schetst hij het rijke leven
van de schrijver, in een boek over
zijn relaties, de dood, en de demonen die Wolkers achtervolgden. Op 20 oktober van 20.00 tot 21.30 gaat Paul
Witteman bij Spui25 in gesprek met auteur Onno Blom.
Nico Dijkshoorn leest een column voor en er is muziek:
Geoffrey Madge speelt uit de Goldbergvariaties van Bach.

Spui25 ADE
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Prikbord HvA
Gezondheid Numerus Fixus

Techniek Ajax

Er dreigt een overschot aan
verpleegkundigen en daarom
krijgt de opleiding verpleegkunde
in het studiejaar 2018-2019 een
numerus fixus voor 400 studenten. Om een verpleegkundige
goed op te leiden, is goed onderwijs én een kwalitatief goede
stageplaats nodig, meldt een HvA-woordvoerder. ‘Dat
vergt begeleidingscapaciteit op de werkvloer. Het aantal
plekken wordt afgestemd op het werkveld. Jaarlijks bepalen we of het aantal studenten omhoog kan. ’Het aantal
inschrijvingen steeg met 38 procent.

Ruim 50.000 stoeltjes die twintig
jaar in de Amsterdam ArenA
hebben gestaan, krijgen een
tweede leven: ze worden omgevormd tot nieuwe stoelen voor
voetbalfans. Onderzoekers van
de afdeling Urban Technology,
die onderzoek doen naar de circulaire stad, hebben het materiaal van de oude stoeltjes
geanalyseerd en nieuwe ontwerpen gemaakt. Op basis
daarvan heeft de Amsterdam ArenA de nieuwe stoelen
laten maken. ‘Dit project legt een basis voor wat grote
stadions in Europa met hun oude stadionstoelen kunnen
doen,’ zegt lector Inge Oskam over het project.

Medewerkers Griepprik

Business & Economie Prijs

De winter staat voor de deur en
dat betekent dat ook de griep in
aantocht is. De Arbodienst biedt
medewerkers de mogelijkheid
om zich gratis tegen de jaarlijkse
griep te laten vaccineren en zo
gezond de winter door te komen,
dan wel bij een eventueel griepje
minder ziek te worden. Medewerkers kunnen deze en
volgende week een prik halen en wel op 18, 19, 23 en
24 oktober van 09.00-14.00 uur. Locatie: Arbodienst
Roeterseiland. Nieuwe Achtergracht 129, gebouw G,
derde etage. Informatie via Patty Boers: p.boers@uva.nl.

John Sterk, opleidingsmanager
van de Engelstalige Amsterdam
School of International Business
(Amsib), heeft de prijs voor
bijzondere prestaties van de HvA
gekregen. Hij kreeg de prijs voor
zijn inzet bij het behalen van het
internationale Epas-keurmerk
voor Amsib. Volgens het CvB van de HvA heeft Sterk
als boegbeeld van Amsib de afgelopen jaren ‘met visie
en beleid richting gegeven aan de kwaliteitsslag van de
internationale opleidingen’. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die een uitzonderlijke prestatie heeft
geleverd voor de HvA.

Onderwijs & Opvoeding Decaan

ADVERTENTIE

Biochemicus Ramon Puras is per
1 februari 2018 benoemd tot decaan van de Faculteit Onderwijs
& Opvoeding. Puras volgt Ietje
Veldman op, die met pensioen
is gegaan. Puras (Berlijn, 1965)
was tot voor kort vice-dean
van het AUC en maakt dus de
overstap van het wo naar het hbo. ‘Mijn plan is om het
onderwijs flexibel en innoverend in te richten met een
sterke inhoudelijke ondersteuning door state-of-the-art
onderzoek naar modern onderwijs en pedagogie,’ aldus
de aanstaande decaan. ‘Blended-learningstrategieën en
een ambitieuze studiecultuur horen hierbij.’
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Robbert Dijkgraaf
Essayprijs

Doe
mee!

Student, oud-student of medewerker van
één van de instellingen voor hoger onderwijs
in Nederland of België? Doe dan mee aan de
Robbert Dijkgraaf Essayprijs 2017.

New Scientist, Folia en NRC reiken
voor de zesde keer de Robbert Dijkgraaf
Essayprijs uit. Hiervoor roepen ze
wetenschappers, studenten en alumni van
één van de instellingen voor hoger onderwijs
in Nederland of België op een essay te
schrijven met als thema: Wetenschap in
Trumpiaans tijdperk. Wat is de rol van
expertise en waarheidsbeleving in een tijd van
alternatieve feiten en fake news?

Het winnende essay verschijnt in New Scientist,
Folia en wint een prachtige prijs.
Essays, 600 tot 700 woorden, moeten vóór
31 oktober worden gemaild naar:
c.r.deboer@uva.nl

ILLUSTRATIE MOKERONTWERP
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foto William Miero
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MOO
MIERO
020, ja toch?
S

inds mijn vierde woon ik in Rotterdam en als ik dat in je gezicht ontkennen zou, zou
mijn accent me verraden. Ik ben opgegroeid in een nieuwbouwwoning en fietsfiles
ken ik niet. Wel crossen over de Kruiskade en tramfiles door geparkeerde auto’s op de
rails. En als je denkt dat jouw skyline mooi is, dan hebbie die van Rotterdam nog niet
gezien: je zou erin kennen verdwalen (figuurlijk dan). In onze vrije tijd houden we van
uitgaan – met make-up op en een jurk aan en zo, want een trui is voor ons iets dat je
gewoon thuis draagt – om daarna lekker naar El-Aviva te gaan voor een authentieke
kapsalon. En zwemmen in de fontein, dat is ook altijd leuk. Met ons ken je lachen en in
plaats van een latte macchiato met caramel en sojamelk bestellen wij gewoon een bakkie pleur; in Rotterdam zijn we lekker normaal gebleven.
Wij hebben de Erasmusbrug, die zo lelijk is dat ie mooi is. Alles dat bij ons staat is
eigenlijk gewoon kunst, ja toch. Rotterdam, mijn stad, maar sinds september studeer ik
in Amsterdam, op het Roeterseiland.
‘Wat mot je nou in 020?’ vroeg m’n oom van de zomer afkeurend. ‘Studeren toch,’
antwoordde ik hem. ‘Kijk maar uit dat je ook niet zo’n bekakt mokkel wordt,’ zei hij met
z’n bakkie pleur in z’n hand.
Ik mag mezelf sinds begin september UvA-student noemen ik moet
zeggen dat ik sindsdien meer dan
eens verbaasd ben geweest. Zo is het
gebouw waarin ik les heb bijvoorbeeld
gewoon nieuwbouw! En de fietsfiles
duren net zo lang als de files met de
tram en zelfs de smaak van de kapsalon komt hier dichtbij de echte. Vanaf de SkyLounge kijk je uit over een aardige skyline,
waar je ook in verdwijnen kan (letterlijk). In alle eerlijkheid, 020 is zo verkeerd nog niet
en de Roeterseilandcampus is verreweg de gezelligste campus waar ik ooit ben geweest,
ondanks dat mijn leraar laatst nog over Ajax begon. Het is hier knus, maar toch stads,
met alle gezellige cafétjes, artistieke mogelijkheden en internationale studenten die
uit alle hoeken van de aarde komen om hier van de Nederlandse vrijheid te genieten.
Amsterdam heeft me verrast en ergens ben ik zelfs wel trots om een UvA-student te zijn,
ook al zou ik dat misschien niet hardop zeggen. Het enige dat me nog steeds wel erg
tegenstaat – en ik geloof niet dat ik de enige ben – is dat ik eer ik eindelijk een werkende
pleurmachine gevonden heb, alweer bijna thuis ben. ↙

‘Kijk maar uit dat je ook niet
zo’n bekakt mokkel wordt’

Moo Miero is 23 en studeert informatierecht aan de UvA

RP
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Bij de les
Hoorcollege biophilia:
liefde voor natuur in het
antropoceen door Erik de
Jong, donderdag 12 oktober,
14.00 uur, Artis Collegezaal
Aanwezigen ca. 50
Waarvan senioren ca. 50%
Artisknuffels op tafel 1
Scrabblewoorden aesthesis, biotoop,
antropomorfisch, transhumanist, bio-art,
biotechnologie

tekst en foto’s Flora Woudstra

A

chter het gierenverblijf in
Artis schuilt een collegezaal,
waar een groep studenten
met grote leeftijdsverschillen langzaam binnenstroomt. Twintigers en
zeventigers gaan naast elkaar zitten.
Een hip gekleed meisje bespreekt

Marthe Oosting (24)

Kunstgeschiedenis
‘Dit vak is erg open, dus je moet
zelf bepalen wat je vindt. Het enige
wat je hoeft te doen is een essay
schrijven, in plaats van een tentamen. Bij tentamens, zoals op mijn
studie, moet je specifieke kennis
reproduceren, maar hier hier moet
je kennis gebruiken om je eigen mening te vormen. Dat is moeilijker!
De docent is leuk. Hij is persoonlijk betrokken bij wat hij vertelt en
heeft zijn eigen standpunten. Als hij
iets zegt waar ik het niet mee eens
ben, word ik getriggered om zelf na
te denken.’
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huiswerk met een witharige meneer.
Docent Erik de Jong krijgt de zaal
in één keer stil. De les gaat vandaag
over het ervaren van de natuur ‘voorbij de vorm’: als kunst of inspiratie.
Terwijl ergens in het gebouw een
deur open en dicht blijft gaan, is het
publiek muisstil en geconcentreerd.
Hier geen laptops op de collegebanken, maar ouderwetse notitieblokjes
– ook bij de jeugd. Druk gesticulerend
vertelt De Jong over manieren om
met de natuur in contact te staan.
‘We kijken graag naar de natuur,
maar kunnen er ook naar luisteren?
Dat kan nergens meer!’ Behalve bij
zijn vakantiehuisje in Drenthe, voegt
hij daaraan toe.
Op zijn Powerpoint heeft De Jong
slide na slide van bijzondere kunstprojecten die met de natuur spelen. We
beginnen met ijsblokken op een Parijse straat, en eindigen bij een man die
met het gebruik van prostheses drie

dagen als geit in de Alpen leefde.
In de pauze storten vooral de senioren zich met veel enthousiasme op
de gratis koffie en koekjes. Veel van
de studenten hier zijn kunstenaars:
hun gesprekken gaan over galerijen
en exposities.
In het laatste halfuur heeft De
Jong het over hoe échte natuurgeluiden een impact op mensen kunnen
hebben. Een jongen voorin: ‘Laatst
hoorde ik een ringtone van natuurgeluiden bij een vriend. Dat had ook
een impact.’
De docent reageert scherp: ‘We
kunnen niet allemaal thuisblijven en
naar bandjes luisteren.’ Hij laat een
website zien waarop je naar natuurgeluiden van over de hele wereld
kunt luisteren.
‘Is dit live?’ vraagt een student.
Nee, antwoord De Jong.
‘Maar dan is dit toch ook
een bandje?’
De zaal grinnikt, De Jong incluis. ↙

Kilian Kayser (22)

Media en cultuur
'Dit vak is superinspirerend. Ik
hou van natuurervaringen en hier
worden veel gedachten die ik zelf
heb bevestigd. Mijn scriptie ging
over hoe je smartphone je minder
bewust maakt van je omgeving.
Dat komt hier terug. Bij mediastudies vergeten ze vaak dat er zoiets
als de echte wereld is. We hebben
het hier over natuurervaringen, dus
het is een goeie aanvulling.
De docent is een supercoole man.
Hij staat open voor discussie, heeft
veel ervaring en weet veel.'

Rosanne Speet (24)

Kunstgeschiedenis
'Ik heb het idee dat in dit vak kunstgeschiedenis iets te ruim wordt
genomen. Er is een eenzijdig beeld
van kunst, dat alle kunstenaars
met biofilia bezig zijn. De docent
is enthousiast en overtuigend,
maar dit is een lastig onderwerp
om grip op te krijgen. Ik geloof het
nog niet allemaal, ook al doet de
docent hard zijn best. Qua uren is
dit vak makkelijker dan de rest van
mijn studie.'
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Vrijdag 20/10

Thijs
Bouwknegt

11.00 uur: Thijs Bouwknegt – geschiedenis
Cross-Examining the Past. Transitional Justice, Mass
Atrocity Trials and History in Africa (Aula)
12.00 uur: Esmée Ruizendaal – geneeskunde
Malaria in Pregnancy: in Search of Tools for improved
Prevention (Agnietenkapel)

Dinsdag 24/10

14.00 uur: Adithya Vijaykumar – scheikunde
Multi-Scale Simulation of Reaction-Diffusion Systems
(Agnietenkapel)

Woendag 25/10

10.00 uur: Eelke van Foeken – informatica
Utility and Cost Evaluation for Shared Awareness
(Agnietenkapel)
13.00 uur: Diederik Kingma – informatica
Variational Inference & Deep Learning: A New Synthesis
(Aula)
14:00 uur: Elena Maltseva – scheikunde
Probing Potential Energy Surfaces with High-Resolution
Spectroscopy: From the Universe’s Carbon Locker to
Molecular Machines (Agnietenkapel)

Donderdag 26/10

10.00 uur: Gregor Böhl – economie
Macrofinance Dynamics, Heterogeneity, and Policy Design
(Agnietenkapel)
14.00 uur: Jan Leopold – geneeskunde
Continuous Glucose and Exhaled Breath Analysis in the
Intensive Care Unit (Agnietenkapel)

Vrijdag 27/10

12.00 uur: Pascal Bielefeld – neurobiologie
(Patho)physiological Regulation of Adult Hippocampal
Neurogenesis by Seizures, Glucocorticoids, and MicroRNAs
(Agnietenkapel)
13.00 uur: Rianne Blom – geneeskunde
What’s Left Feels Right. Studies in Obsessive-Compulsive
Disorder (OCD) and Body Integrity Identity Disorder (BIID)
(Aula)
14.00 uur: Marjolijn Akkermans – geneeskunde
Iron and Vitamin D Deficiency in Children Living in WesternEurope. Diagnostic Tests, Epidemiological Aspects and
Prevention (Agnietenkapel)

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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Vrijdag 20 oktober, 11.00 uur, Aula

Bevinding

‘Ik heb onderzocht in hoeverre internationale
tribunalen bijdragen aan het vaststellen van de geschiedenis
van en over een bepaald conflict. Ik heb dat gedaan aan de
hand van verschillende Afrikaanse strafzaken bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, het Rwanda Tribunaal en
het Speciale Hof voor Sierra Leone. De tribunalen spreken
natuurlijk recht, maar de aanklagers voorzien hun aanklacht
van maatschappelijke en historische context, die door ooggetuigen en experts wordt aangedragen. Om een voorbeeld
te noemen: de genocide in Rwanda vond plaats in 1994, maar
volgens allerlei getuigen en experts was die genocide rond
1990 al bedacht en voorbereid. Het probleem met de getuigen was dat ze moesten putten uit hun herinnering, maar die
is vaak fluïde. Het bewijs op basis waarvan de geschiedenis
wordt geschreven – getuigenverhalen – is dus vaak onvoldoende. Tribunalen beloven vaak vrede, verzoening en waarheid,
maar uit mijn onderzoek is gebleken dat het vaak niet om de
historische waarheid gaat, maar om het beste verhaal. Tribunalen zijn daarom slecht in het schrijven van geschiedenis en
moeten in de toekomst bescheidener zijn in wat ze beloven.’

Leuk ‘Sinds 2004 ben ik in allerlei hoedanigheden betrokken geweest bij verschillende strafprocessen, als onderzoeker, correspondent en proceswaarnemer. De getuigenverhalen die ik hoorde intrigeerden, maar ze waren ook
problematisch omdat ik me steeds afvroeg wat er over zou
blijven van soms twijfelachtige getuigenissen.’

Moeilijk

‘Het was soms heel lastig om precies te achterhalen op basis van welke materialen de tribunalen hun
oordeel velden. Er is heel veel archiefmateriaal. Zo bevat
het archief van het Joegoslavië Tribunaal negen miljoen documenten. Veel materiaal van lopende processen is bovendien vaak vertrouwelijk, ook voor wetenschappers. Van het
Rwanda Tribunaal bijvoorbeeld vond zeventig procent van
de zittingen plaats achter gesloten deuren om de privacy
van de betrokkenen te beschermen.’ ↙
tekst Dirk Wolthekker
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Wat doe je nu?
Politiek
medewerker

‘I

k ben sociologie gaan studeren omdat ik benieuwd was
naar hoe structuren werken
in de maatschappij, hoe mensen
samenleven of juist niet. Wat er
dan gebeurt. Dus ik dacht, daar
past sociologie wel bij, en dat
klopte. Over wat ik precies wilde
worden heb ik eigenlijk niet nagedacht.
In het collegejaar 2014/2015
was ik voorzitter van ASVA. De bestuurservaring die ik daar heb opgedaan vond ik ontzettend waardevol.
Na dat jaar besloot ik dat ik verder
wilde in het openbaar bestuur, dat
ik er meer over wilde leren. Ik wilde
me bijvoorbeeld verdiepen in hoe het
beleid van gemeenten en maatschappelijke organisaties eruitziet.
En hoe dat wordt gevormd rond de
samenleving. Dan heb je het ook
over bijvoorbeeld de woningbouw en
zorgverzekeraars. Organisaties met
een publieke taak dus, waarvan ik
tijdens mijn bestuursjaar al had mogen proeven. Daarom meldde ik me
aan bij de master bestuur en beleid
aan de Universiteit Utrecht.
Mijn scriptie ging over de rol van
coördinatieorgaan Nationaal Coördinator Groningen bij de gaswinning
in die provincie. Rond de gaswinning
is een hoop gedoe, en wat ik heb
onderzocht is hoe verschillende
organisaties en besturen met elkaar
samenwerken. Specifiek heb ik de
verantwoordelijkheden van de coördinator onder de loep genomen.
Ik wilde graag in Amsterdam blij-
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‘Ik zit
heel erg op
mijn plek’
Naam Noeri van den Berg
Leeftijd 26
Studie Sociologie aan de
UvA, master bestuur en
beleid UU
Afgestudeerd 2016
Werk politiek medewerker
bij de fractie van de PvdA
in Amsterdam
Salaris 1.900 euro bruto
per maand

ven wonen en werken. Gelukkig
was het met de trein prima
te doen, heen en weer naar
Utrecht. Om actief te blijven in Amsterdam sloot
ik me aan bij Academie van de Stad, een
ideële organisatie die
een koppeling maakt
tussen studenten en de
stad Amsterdam. Van daaruit kreeg
ik een bijbaantje als medewerker beleidscommunicatie voor de gemeente
Amsterdam. Daarnaast werkte ik als
vrijwilliger bij de PvdA. Eerst kreeg ik
kleine taakjes, maar later mocht ik
een dagje in de week meelopen bij
de fractie.
Na mijn afstuderen heb ik nog een
half jaar voor de gemeente gewerkt,
tot er een plek vrijkwam op het fractiebureau. Eerst wist ik niet helemaal
hoe alles werkte. Niemand heeft namelijk een specifieke portefeuille, wat
het werk heel afwisselend maakt.
Mijn rol is om gemeenteraadsleden
mee te nemen de stad in en naar
organisaties. Als we iets willen weten,
gaan de stad in om verhalen van
Amsterdammers op te halen. Die
verwerken we, en daarna worden ze
opgenomen in de raad. Ik zit heel erg
op mijn plaats hier, via deze plek kan
ik blijven werken voor, aan en met
Amsterdam.’ ↙

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

Het München
van Joeri
JOERI BORDES (24)
HIER student biomedical science, UvA
DAAR stagiair bij het Max Planck Instituut voor psychiatrie
STAD IN ZES WOORDEN ‘Gezellig, rijke cultuur, bier, tradities, trots’

Bekend van ‘München is de hoofdstad van Beieren, en overal in deze stad kun je
zien dat ze daar heel trots op zijn. Het Oktoberfest, waarbij men in traditionele
Beierse kledij bier drinkt van Beierse brouwerijen, is er een van de beste voorbeelden van. Maar ze zijn bijvoorbeeld ook erg trots op het oppermachtige FC Bayern
München en grote bedrijven, zoals de Bayerische Motoren Werke (BMW). Het
hoofdkantoor van BMW zit hier midden in de stad.’
Onontdekte parel ‘Het Luitpoldpark is een groot en prachtig park, zo’n kwartier
van de binnenstad. Je hebt in de buurt van het park veel verschillende kroegjes,
waarvan de Pils Doktor een heel speciale is. Als je “schnaps” bestelt, wordt deze
door een treintje, dat door de hele kroeg loopt, naar je gebracht. ‘
Nummer 1 ‘De top 40 is hier exact hetzelfde als in Nederland, en daarom wat mij
betreft niet zo boeiend. In München hoor je naast de gewone muziek ook heel veel
Bayerische liederen, die gedraaid worden op alle feesten die hier worden gevierd.
Denk aan het Oktoberfest, maar ook het Frühlingsfest in de lente. Het bekendste
lied is “Ein Prosit”, waarbij iedereen met elkaar proost en steeds een slok bier neemt.
Streekgerecht ‘Dat moet Hendl mit Pommes und Semmelknödel zijn. Dat gerecht bestaat uit een hele gebraden kip met frietjes en een deegachtige bal. Veel
vleesgerechten komen hiervandaan, zoals de Müncher Weißwurst en de Bratwurst. Ik denk dat ze hier daarom zoveel vlees eten. Dat valt me echt op.’
We kunnen nog wat leren ‘Ik doe onderzoek in het Max Planck Instituut, een
enorme organisatie, met zo’n vijftig verschillende afdelingen, die grotendeels
wordt gefinancierd door de Duitse overheid. Nederland zou hiervan kunnen leren
dat onderzoekers op deze manier meer tijd overhouden om daadwerkelijk bezig te
zijn met onderzoek, in plaats van het zoeken naar beurzen.’
Waarom München? ‘München is een prachtige stad en heeft twee zeer goede
universiteiten: de technische universiteit en de Ludwig-Maximilians-Universitär.
Er worden veel activiteiten georganiseerd voor internationale studenten, waardoor je snel nieuwe mensen leert kennen. Het grootste voordeel is misschien wel
dat je hier geen collegegeld betaalt. Het enige wat je betaalt is een semesterbijdrage, maar die is met 200 euro zeer laag.’ ↙
tekst Henk Strikkers
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VIER
INTERNATIONALE
EXPERTS OVER
ONDERZOEK IN
ONDERWIJS
SMAAKMAKER XXL
9 NOVEMBER 2017 9.00-17.00 UUR
TOLHUISTUIN AMSTERDAM

Onderzoek een grotere rol geven in het curriculum van jouw opleiding? In een dagvullend seminar
delen vier internationale experts hun modellen en stappenplannen met professionals uit het hoger
onderwijs. Je wordt bijgestaan om samen met je team de nieuwe inzichten toe te passen op het
onderwijsprogramma van jouw opleiding. Meld je aan met je team!

SPREKERS
Prof Linda Evans, Manchester University
Prof John Willison, University of Adelaide
Prof Paul Ashwin, Lancaster University
Prof Jens-Christian Smeby, Oslo & Akershus University

Masterclass Developing Leadership in Research
7 nov 10.00-13.00 uur

Meeting on Research in Master Programmes
8 nov 12.30-16.30 uur

Seminar Research in the Curriculum
9 nov 9.00-17.00 uur

AANMELDEN
Deelname kost €60 voor HvA medewerkers en 125 voor niet-HvA
medewerkers. Meld je aan via hva.nl of kijk op MijnHvA.

Workshop on the Development of Students’
Discipline-Specific Research Skills
10 nov 13.30-15.30 uur

Dit event maakt deel uit van een serie expert meetings
georganiseerd door het strategisch programma Onderzoek in
Onderwijs. De voertaal is Engels.

CREATING TOMORROW
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