N U M M E R 21 · JA A RG A N G 6 8 · 29 M A A RT 2 0 1 7 · F O L I A . N L · H VA & U VA

TUSSEN SARI EN TOGA
Na college gaat Rovina op voor
Miss India

HET Q-WOORD
Diversiteitsles voor
UvA-decanen (7x man)

WERKDRUK
HvA-docenten
spreken zich uit

AMC ONTMASKERT HIV
Nieuw eiwit verraadt
verstopte virussen

ADVERTENTIES
ADVERTENTIE

IS JOUW SCRIPTIE
EEN PRIJS WAARD?
UvA-SCRIPTIEPRIJS 2017
EEN 8,5 OF HOGER VOOR JE MASTERSCRIPTIE
EN A FGESTUDEER D TUSSEN 1 A PR IL 2016
EN 31 M A A RT 2017? ZEND DAN JE SCRIPTIE
IN VOOR DE UVA-SCRIPTIEPRIJS EN MA AK
K ANS OP €3.000, €2.000 OF €1.000.

alumni.uva.nl/uva-scriptieprijs
Universiteitsdag 17 juni 2017 // L O C AT I E Roeterseilandcampus
T O E G A N G gratis voor recent afgestudeerden (na 31 maart 2016)
I N F O R M AT I E E N I N S C H R I J V I N G U N I V E R S I T E I T S DAG alumni.uva.nl/universiteitsdag
M E E R I N F O R M AT I E E N R E G L E M E N T E N

DAT U M P R I J S U I T R E I K I N G

IS YOUR THESIS
WORTH A PRIZE?
UVA THESIS COMPETITION 2017
DID YOU COMPLETE A MASTER’S PROGRAMME
BET W EEN 1 A PR IL 2016 A ND 31 M A RCH 2017 AND RECEIVE
A MARK OF 8.5 OR HIGHER FOR YOUR THESIS? IF SO, WE INVITE YOU
TO ENTER IT INTO THE UVA THESIS COMPETITION AND THUS TO
BECOME ELIGIBLE TO WIN €3,000, €2,000 OR €1,000.

F O R F U R T H E R I N F O R M AT I O N A B O U T T H E C O M P E T I T I O N A N D T H E R U L E S A N D R E G U L AT I O N S

alumni.uva.nl/thesis-prize // DAT E O F P R I Z E - G I V I N G C E R E M O N Y
University Day 17 June 2017 // L O C AT I O N Roeterseilandcampus, Amsterdam
A D M I S S I O N free for recent graduates (after 31 March 2016)
F O R I N F O R M AT I O N O N A N D T O R E G I S T E R F O R U N I V E R S I T Y DAY alumni.uva.nl/university-day

10
Pagina
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Zwaarbelast

Een half uur voorbereidingstijd voor
een heel college, nakijken in je eigen
tijd – de werkdruk op docenten is
hoog, dat wist iedereen op de HvA.
Toch spraken niet veel docenten zich
uit. Dennis van den Berg was een
uitzondering, maar wel een goede:
hij stelde een dossier samen en deed
eigen onderzoek naar het probleem.
Folia opende een meldpunt. ‘Je vergeet je eigen gezondheid.’
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Studiebolly
Een heerlijke manier om meer
te doen met haar cultuur, vond
UvA-student Rovina Joerawan toen
ze zich aanmeldde voor de Miss India
Nederland-verkiezing. Maar als ze
straks het podium op moet voor de finale zal ze wel even aan een vakantie
of iets anders leuks moeten denken.
Dan komt ze tot rust, ‘en kan ik het
beste van mezelf laten zien en het
belangrijkste: genieten. Want alleen
dan geniet het publiek ook.’
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Diversgeperst
De UvA heeft nog een lange werving te gaan voor ze een diversity officer heeft, maar het
College van Bestuur en de decanen mogen alvast enige dagen naar Texel, waar diversiteitsspecialist Esther Mollema ze het nog maar eens uitlegt: minder homogene onderzoeksteams leveren meer beurzen op en worden vaker geciteerd. Maar Nederland loopt
schokkend achter en blijft bang voor het Q-woord.
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Hart voor de hogeschool
Hoe haal je het beste uit je studenten, uit je vakgebied – en niet te vergeten, uit jezelf?
Met het naderen van de Onderwijsconferentie zullen we snel weten wie Docent van
het Jaar wordt, maar eigenlijk kunnen alle zeven genomineerden prachtige inzichten
bieden. Over wederzijds vertrouwen, de mening aanmoedigen en belediging terugfluiten, en studenten stralend laten falen.
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Redactioneel
Werk, druk
Altan Erdogan, hoofdredacteur Folia
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Hiv aan het licht
Een reden dat de hiv-epidemie catastrofale proporties
heeft, is dat het virus zich succesvol voor het immuunsysteem verschuilt. AMC-onderzoekers Theo Geijtenbeek
en Sonja Gringhuis zochten systematisch naar een oplossing, die ze nu ook daadwerkelijk hebben gevonden. Een
belangrijke stap in de bestrijding van het virus, of liever:
in het ondersteunen van het lichaam dat zélf te doen.
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p de redactie van Folia wordt hard gewerkt, dat durf
ik best te zeggen. Ga maar na: voortdurende nieuwsdeadlines, teruglopend budget – dus minder personeel – veel
interessante bijeenkomsten in de avonduren; op een uurtje
méér of minder wordt in de journalistiek over het algemeen
niet gekeken.
Even afkloppen, maar desondanks heeft zich nog geen
enkele redacteur bij mij gemeld met de opmerking dat ‘de
werkdruk bij Folia te hoog is’.
Een van de voornaamste redenen is, denk ik, dat we
over het algemeen veel lol hebben in ons werk. (Dat is
tegelijkertijd een risico: probeer tussen het doorstampen
en het plezier maar eens aan te geven dat het werk je te
veel wordt.)
Op de HvA is de te hoge werkdruk onder docenten
haast spreekwoordelijk te noemen. Er wordt al jaren
af en toe anoniem over geklaagd; harde bewijzen en
voorbeelden kwamen slechts mondjesmaat naar buiten.
Uit de onderzoeken en interviews die we de afgelopen tijd
uitvoerden naar het fenomeen, blijkt ook dat werkdruk een
subjectief begrip is (zie het verhaal op pagina 10).
Om meer duidelijkheid te krijgen, openden we enkele
weken geleden een online meldpunt waar docenten
(eventueel anoniem) hun ervaringen achter konden
laten. Onvoldoende voorbereidingstijd voor colleges, te
veel bureaucratische rompslomp, een soms onlogische
urennormering: er valt nog veel te verbeteren op de
hogeschool, die het onderwerp inmiddels tot topprioriteit
heeft verheven.
Opmerkelijke reactie: een HvA-docent die voor de klas
een paniekaanval kreeg, legt de oorzaak achteraf bij
zichzelf: ‘Je gaat op in je werk, vanuit enthousiasme. Je
vergeet je eigen gezondheid.’
In al z’n openheid heeft deze docent misschien wel een
sleutel tot de oplossing in handen. Zo gezien lopen alle
enthousiaste, ambitieuze HvA’ers die zijn genomineerd
voor de Docent van het Jaar-verkiezing (zie pagina 34) een
gerede kans overwerkt te raken.
Ze gaan er met hart en ziel in, voor het onderwijs en voor
hun studenten.
Kwestie is dan (en dat is makkelijker gezegd dan gedaan)
om als docent je grenzen te bewaken zodat je niet verzuipt
in idealen, enthousiasme en compassie met je studenten. ↙

Het volgende nummer van Folia verschijnt op 12 april
www.folia.nl

@Folia

FoliaNL

FoliaTV
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Cijfers
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Beveiligingslek

W

il je checken hoe hoog je studieschuld is opgelopen
dan log je bij DUO in met je DigiD. Tenzij je natuurlijk
je DigiD-wachtwoord bent vergeten. Dan moet je eerst
wachten op een brief waarmee je een nieuwe kunt instellen. Om dit inlogproces te vergemakkelijken wil de overheid
het nu mogelijk maken in te loggen met een account dat
mensen vaker gebruiken, zoals hun bankaccount. Ook
moet het nieuwe systeem veiliger zijn. Maar al snel ontdekten UvA-studenten Security and Network Engineering
Jelte Fennema en Peter Boers een beveiligingslek in het
systeem van Digidentity – waarvan destijds al een pilot
liep. ‘Het grootste probleem was het ontbreken van een
limiet op de inlogpogingen,’ zegt Fennema. ‘Normaliter
moet je na een aantal foute pogingen bijvoorbeeld een tijd
wachten.’ Zonder zo’n limiet zou je met een programma
dat automatisch wachtwoorden invult binnen 48 dagen
een account kunnen hacken. ‘In theorie. We hebben het
niet echt geprobeerd.’ Heb je het wachtwoord van een gebruiker al op een andere manier achterhaald – bijvoorbeeld
via wachtwoordendatabases die regelmatig uitlekken –
dan zou je binnen zeven uur in een account komen. ‘De
extra beveiliging van het toesturen van een zescijferige
code, bleek namelijk nog sneller te achterhalen.’
De studenten ontdekten de beveiligingsrisico’s vorig jaar
al. ‘Het inlogprobleem werd door Digidentity binnen een
paar dagen opgelost, maar er waren nog wat kleine andere
problemen, waarvan de laatste net pas is opgelost.’ Ze
wachtten niet voor niets met het publiceren van hun bevindingen; eventuele beveiligingsproblemen moesten eerst
worden opgelost, om hackers geen vrij spel te geven. ↙

tekst Carlijn Schepers

procent van de vaste medewerkers van het Instituut
voor Informatica zijn tegen een
verhuizing naar het NU-gebouw
van de VU aan de Zuidas. Dat
blijkt uit een enquête die onder de
informatiewetenschappers van
het Science Park is afgenomen.
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maart is de laatste dag om je kandidaat te
stellen voor de medezeggenschapsraden van de HvA, de
facultaire raden en de CMR. Als medezeggenschapsraadlid vertegenwoordig je de studenten van jouw faculteit.
Geef je op via http://kiesmr.mijnhva.nl/.
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UvA-studenten van zes bacheloropleidingen en zeven masterstudies mogen bij wijze van
experiment vanaf september betalen per studiepunt. Met
het experiment wordt onderzocht hoe studenten reageren
wanneer ze hun studietempo zelf kunnen bepalen en meer
rekening kunnen houden met persoonlijke omstandigheden.

4

keer op rij is het Amsterdamse studentenwaterpoloteam
Jaws kampioen geworden. Eén
jammerlijke remise vormde voor
Jaws het enige smetje op een verder foutloze campagne. Volgend
jaar mogen de heren hun opmars
vervolgen in de tweede klasse.

tekst Bart Lichtenveldt

De Week

Guerrilla
A

ls je iets leuker wil maken dan
het daadwerkelijk is moet je er
‘guerrilla’ voor zetten. Sollicitatiecoach Michel Jansen weet dat. Niemand komt tijdens het HvA Career
Event af op een workshop solliciteren,
maar noem het een workshop guerrilla-solliciteren en de zaal zit vol. Voeg
daar een scheutje muziek aan toe
(‘Dress like Sinatra, act like Tupac’),
geef een advies waar iedereen zich in
herkent (‘Wees een ideale combinatie van Calimero en Donald Trump’),
trap nog een open deur in (‘Ga je niet
gedragen als een Ernie als je bij Bert
solliciteert’) en hoppa, mensen gaan
weg met het idee iets heel nieuws te
hebben geleerd.
Je kunt er veel over zeggen,
maar als je op de positieve reacties
afgaat was de workshop een succes.

Wellicht zou het bestuur van de
UvA er een les uit kunnen trekken.
Een fusie met de VU klinkt oersaai
en ‘verhuizen naar de Zuidas’ klinkt
nog meer corporate dan een tabel
uit een jaarverslag. Wat de UvA zou
moeten doen is inzetten op guerrilla-samenwerking. Direct ontspruit
het beeld van een laagdrempelige
samenwerking zonder bestuurders,
een constructie waarin medewerkers
die elkaar mogen elkaar opzoeken en
degenen die elkaar niet mogen elkaar
lekker blijven mijden. We wilden toch
competente rebellen? Noem de AFS
een guerrilla-samenwerking en de
studentenraad zal zeker niet meer
tegen stemmen.
De medezeggenschapsraad van
de HvA heeft de guerrillastrategieën
binnen de raad al geoptimaliseerd,

zo vaak lijken ze elkaar de tent uit te
vechten. Dat beeld naar buiten toe
presenteren lukt echter minder goed.
Deze weken kunnen studenten zich
namelijk kandidaat stellen voor de
verkiezingen in mei, maar volgens
voorzitter Pieter Claeys is het aantal
aanmeldingen vooralsnog ‘dramatisch laag’. Misschien moet de CMR
zich hernoemen tot Centrale Guerilla
Raad. Een beetje muziek toevoegen
(bijvoorbeeld ‘Dat is Money’ van Ali
B. en Ronnie Flex), een omschrijving
geven waar iedereen zich in herkent
(Wil jij betere lessen?), een open deur
in trappen (Hadden we al gezegd dat
je betaald krijgt?) en hoppa, iedere
student zal zich aanmelden. ↙
tekst Henk Strikkers
foto Wikimedia Commons

8

FOLIA 21

Bugra Lege stoel
vrouw au au au au ik doe je pijn
vrouw au au tis ook niet makkelijk
om met iemand als mij te zijn
heb een pornoster gevonden
die precies op jou lijkt
zij stuurt me alle liefde
zonder alle gezeik
ze kijkt me elke avond aan
dat digitale wijf
ze is misschien wel nep
maar toch beter dan jij
ik weet ook wel dat jij het niet bent
maar om jou te houden
heb ik dat te vaak ontkend
vrouw au au au au wie doet wie pijn
vrouw au maar tis ook niet makkelijk
voor mij
op m’n kamer doe ik mijn ogen dicht
en dan doe ik of je mij weer
van iets slechts beticht – net als vroeger
nee, zeg ik, zo was het niet bedoeld
dit is een misverstand, maar
tegelijk een goed gevoel – een lege stoel
tis ook niet makkelijk voor mij

Navraag
Paul
Verhaeghe
‘Met autoriteit loopt er vandaag heel
wat mis.’ Deze stelling poneerde Paul
Verhaeghe afgelopen week tijdens de
achttiende Kohnstammlezing. De Belgische
hoogleraar klinische psychodiagnostiek en
psychoanalytische therapie legt uit.
Waarover heeft u gesproken in de lezing?
‘Over de noodzaak van een nieuwe vorm van autoriteit.
Momenteel gelooft men niet meer in autoriteit, wat eigenlijk een vrijwillige onderwerping is; waarvoor macht,
dus gedwongen onderwerping automatisch in de plaats
komt. Ik pleit voor een externe grond van autoriteit: het
uitbouwen van een horizontale hiërarchie in plaats van
een piramidale structuur.’

Wat loopt er volgens u mis met autoriteit aan
de UvA?
‘Alle universiteiten zijn in hetzelfde bedje ziek. Zij willen
van de universiteit een kennisbedrijf maken waardoor zij
winstbejag in plaats van kwaliteit vooropstellen. Bovendien is de UvA piramidaal georganiseerd. Er is nauwelijks
inspraak door de studenten. Zelfs de rector wordt niet
verkozen en dat is vreemd.’

U vertelde dat er na een revolutie structurele
veranderingen moeten komen, zo niet, dan is
een nieuwe opstand noodzakelijk. Denkt u dat
er aan de UvA na de Maagdenhuisbezetting
voldoende veranderd is of is het tijd voor een
nieuwe bezetting?
‘Ik heb de indruk dat er nog niet veel is veranderd. Maar
dat kan je natuurlijk ook niet verwachten na een jaar. Aan
Vlaamse universiteiten heeft het proces zo’n tien à vijftien
jaar in beslag genomen. Nederlandse studenten moeten
druk blijven uitoefenen om meer inspraak te krijgen en
moeten vooral eisen blijven stellen over de verwachtingen
die zij hebben over de inhoud van onderwijs.’ ↙

Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA
tekst Jasmijn Van Raemdonck

29 MAART 2017

OP Z’N DUITS
Goed gekoeld
verlangen

S

tel je bent op een feestje, gezellig bier aan het
drinken en aan het kletsen.
Ineens komt er iemand met
een nieuw, lekker vers, knap
koud biertje naar je toe en
vraagt of je zin hebt. Daar
sta je dan, met je eigen pilsje
in de hand terwijl die nieuwe
voor je neus wordt gehouden.
Je huidige
biertje smaakt
nog goed: het is
niet lauw, er zit
nog genoeg in de
niet zo spreekwoordelijke fles.
Die nieuwe ziet er
fris uit, maar je blijft toch bij je oude bier. Dan
zeg je: ‘Dat lijkt me heel lekker, maar ik heb al.
Misschien kan je het in de ijskast zetten?’
Het leven zit vol met mensen waarmee je
seks wilt hebben, maar waarmee dat soms
niet kan. Bijvoorbeeld omdat het de beste
vriend van je verkering is. Of omdat die persoon een monogame relatie heeft. Of omdat
je op een bruiloft bent met een date en het
echt onwijs lullig voor haar is als jij die nacht
met een ander gaat.
Mensen waarmee je seks wilt hebben maar
waarmee dat niet kan, zet je in de ijskast.
Soms is dat maar voor even – zoals in het geval
van de bruiloft, waar een dag of wat lang
genoeg is. Soms is het voor heel lang – zoals bij
de beste vriend van je verkering. Zelfs nadat
het uit is, hoort er dan flink wat tijd overheen
te gaan, als het ooit al acceptabel wordt. Ik
zag eens een documentaire met twee hippies die elkaar na een partnerruil in de ijskast
hadden gezet. 35 jaar later werden ze eindelijk
samen gelukkig.

De aantrekkingskracht tot de inhoud van je ijskast blijft bestaan.
Af en toe fantaseer je over wat er
allemaal aan onhaalbare en dus
spannende waar instaat. Er is echter altijd het risico dat in de tussentijd een ander de weg naar de ijskast
weet te vinden. Zo is het leven. Je kan
er geen stickers met gereserveerd op
plakken – of dat kan wel, maar niemand
trekt zich daar ooit
wat van aan.
In de ijskast zetten
is niet hetzelfde als
warm houden. Bewaren is niet hetzelfde
als bereiden. Wel is
het verstandig om af
en toe de houdbaarheid te checken. Hedendaagse technologie is dan je vriend. Een grapje
op Snapchat is uitermate geschikt om heel terloops en ogenschijnlijk onopzettelijk het water
te testen. Soms is er een impliciete afspraak:
als ik zeg dat ik dat ene geleende boek terug
wil komen brengen, weet jij ook wel dat dat is
omdat ik zin heb en weer beschikbaar ben (de
zogenaamde booky call).
Al ben je nog zo bevallig of beminnelijk,
liefde is voor een groot deel willekeur (of
feromonen, ik ben geen bioloog) en voor
de rest is het de juiste persoon op het juiste
moment. Timing is de ongrijpbare variabele die
menig romantisch liefdespaar uit de literatuur
heeft gedwarsboomd. De ijskast is kunstelen
met tijd, een handigheid om het ondraaglijke
lot van dat noodlot wat te verkoelen. ↙

Al ben je nog zo bevallig,
liefde is vooral willekeur

Linda Duits (1976) is een ‘weggelopen wetenschapper’
en gespecialiseerd in populaire cultuur, vooral op het
gebied van gender, seksualiteit en jongeren.
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Wie redt de
HvA-docent?
tekst Bart Lichtenveldt en Steffi Weber
foto’s Daniël Rommens
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Werkdruk onder docenten van de HvA is een hardnekkig probleem, waar geen kruid tegen
gewassen lijkt. De hogeschool maakt dit jaar topprioriteit van de aanpak door opnieuw
extra geld vrij te maken en een ‘vliegende brigade’ in te zetten. Voor sommigen is dat te
laat: ‘Alleen als door een roosterfout een les uitvalt, kan ik even ademhalen.’

D

ennis van den Berg had er zin
in, toen hij vijf jaar geleden bij
de HvA als docent aan de slag
ging. Ter voorbereiding op zijn eerste
college sociologie keek hij een hoorcollege terug van Bart van Heerikhuizen,
gepensioneerd UvA-docent en een grote
inspiratiebron voor Van den Berg, die nu
op zijn beurt leerlingen wilde inspireren.
Wat hij niet wist: met het terugkijken
van het twee uur durende college had
hij de voorbereidingstijd voor zijn
eigen college verbruikt. Want voor een
hoorcollege van twee uur staat op zijn
opleiding twee uur voorbereidingstijd.
‘Onmogelijk,’ concludeerde Van den
Berg. Het was zijn eerste kennismaking
met het fenomeen waar hij de afgelopen
vijf jaar tegen streed: de veel te hoge
werkdruk aan de HvA.

Docenten die gebukt gaan onder hoge
werkdruk zijn al jaren een terugkerend
onderwerp aan de HvA. Of dat nu gaat
om een docent die cijfers zou verzinnen,
een petitie voor betere werkomstandigheden of overspannen medewerkers; de
vermeende oorsprong zou steeds bij te
hoge werkdruk liggen.

Student-docent-ratio
De HvA stelde interne onderzoeken
in, bood mindfulness-cursussen aan
en probeerde met een investering van
7 miljoen euro de student-docent-ratio
te verbeteren. Het lijkt een whack-amole-spel, waarbij zodra de hamer der
verbetering met een dreun het probleem
naar beneden slaat, er even verderop een
nieuwe penibele situatie omhoog schiet.
Afgelopen februari startten studenten

van de opleiding Engineering, Design &
Innovation een petitie voor hun docent,
toen ze zijn overvolle agenda zagen.
Afgelopen week meldde de HvA
dat de bestrijding van de structureel te
hoge werkdruk de allerhoogste prioriteit
heeft. Rector Huib de Jong kondigde een
extra investering aan van jaarlijks 2,4
miljoen euro. Dat bedrag krijgt de HvA
van het ministerie van OCW, omdat de
prestatieafspraken uit 2012 zijn behaald.
Per faculteit wordt gekeken waar het geld
het beste aan kan worden besteed.
Voor Van den Berg komt die interventie te laat, hij heeft ontslag genomen
en vertrekt medio april bij de HvA. Is hij
een extreem apart geval of staat hij symbool voor een structureel probleem? En
hoe groot is dat probleem precies? Folia
is de afgelopen weken in het werkdruk-
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Als coach voor onderwijs
personeel, zorgmedewerke
rs en
ambtenaren in het publie
ke domein is werkdruk #
1, waar
ik dweil met alle kranen
open. Bron: meldpunt
werkdruk HvA, Folia.nl
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moeras gedoken. We spitten door onderzoekstukken – van de medewerkerstevredenheidsmonitor 2015 over HvA-interne
werkdrukonderzoeken, tot de notulen
van de medezeggenschapsvergaderingen
– en spraken met docenten.
Folia opende een online meldpunt
waar HvA-medewerkers hun verhaal
konden doen. Binnen drie dagen melden
zich zeven HvA-medewerkers van vier
verschillende faculteiten. Zij vertelden
openhartig over de situaties waar zij en
collega’s tegenaan lopen maar willen
allen anoniem blijven, hun namen zijn
bij de redactie bekend.

overleg met de docenten moeten worden
opgesteld. ‘Dat is voor zover ik weet bij
geen enkele opleiding echt het geval,’
zegt Van den Berg. Op de UvA wel.
Daar stemt de medezeggenschap met de
decaan de onderwijsnormen vast. Een
UvA-docent heeft dan ook tot wel vier
keer zoveel voorbereidingstijd voor een
college als zijn collega aan de HvA.

Tijdrovende procedures

Subjectief begrip
Het eerste wat duidelijk wordt uit de onderzoeken en verhalen, is dat werkdruk
een subjectief begrip is. Rector Huib
de Jong verwoordt het zo: ‘Regelmatig
ervaren docenten dat er meer van ze
gevraagd wordt dan zij reëel kunnen
waarmaken in de tijd die er voor staat.
Er bestaat soms een kloof tussen de
papieren taakbelastingsuren en de
daadwerkelijk gemaakte uren. Docenten
besteden meer tijd aan intern administratief ‘gedoe’ dan hen lief is en verliezen
daarom plezier in het werk.’
Uit de Medewerkersmonitor, een
tevredenheidsonderzoek dat in 2015
onder meer dan 2.000 HvA-medewerkers
werd afgenomen, bleek dat maar liefst 81
procent van de HvA-docenten de werkdruk te hoog of veel te hoog vindt. Dat
is bijna twee keer zoveel als het landelijk
gemiddelde onder hogescholen van 44
procent.
De verhalen die via het meldpunt van
Folia binnenkwamen liegen er evenmin om. Waar Van den Berg twee uur
voorbereidingstijd voor een hoorcollege
van dezelfde lengte veel te weinig vindt,
laat een docent van de faculteit Techniek
weten dat hij blij zou zijn als hij die tijd
zou krijgen: ‘Voor reguliere hoorcolleges
krijg ik maar een halfuur voorbereidingstijd, en bij practica gaan ze ervan
uit dat een wonderfee alle materialen en
lesinhoud op een magische wijze heeft
klaargezet en uitgedacht.’ Hij is uitge-

Huib de Jong

put. ‘Alleen als door een roosterfout een
les uitvalt, kan ik even ademhalen.’

Paniekaanval
Een docent van de faculteit Maatschappij
en Recht, die inmiddels ontslag heeft
genomen, schrijft: ‘Steeds was er te weinig tijd om lessen voor te bereiden of om
goed commentaar te geven op werkstukken van studenten. […] Ik voelde me onder druk gezet door mijn leidinggevende
om kwaliteitsstandaarden te laten varen.’
‘Een werkweek van 60 uur is heel
normaal,’ meldt een docent aan de
faculteit Techniek. Een docent van de
Faculteit Digitale Media & Creatieve
Industrie kreeg een paniekaanval voor
de klas en zat daarna drie maanden thuis
met een burn-out.
Wie op zoek gaat naar de oorzaak van
de overbelaste docenten komt al gauw uit
op het zogeheten taaktoewijzingsbeleid.
Daarin wordt bepaald wie wat moet
doen, en hoeveel tijd diegene daarvoor
krijgt. Dat laatste is lang niet altijd
logisch. Zo vallen herkansingen bij de
faculteit Maatschappij en Recht niet onder de urennormering. Wie een student
wil laten herkansen, moet de toets maar
in zijn vrije tijd opstellen én nakijken.
Het taaktoewijzingsbeleid verschilt
van faculteit tot faculteit en zou volgens
de ‘Leidraad werkdruk’ van de HvA in

Een ander probleem vormen de bureaucratische regeltjes en tijdrovende
procedures waar docenten zich aan moeten houden. Zo moeten alle toetsen een
maand van tevoren worden ingeleverd,
zodat het ondersteunend personeel tijd
heeft om ze te printen. ‘Daardoor is er
geen ruimte om je vragen toe te spitsen
op wat je tijdens college vertelt of om
in te gaan op vragen van studenten,’
zegt Van den Berg. Dat is maar één
voorbeeld, hij zou er wel tien kunnen
noemen. Kleine dingen waar je je niet
snel druk om maakt, maar die bij elkaar
opgeteld behoorlijk veel tijd opeisen.’
Van den Berg: ‘De eerste twee jaar
draaide ik minimaal 20 uur overwerk
per week. Het was krankzinnig.’ Voortdurend was hij gestrest; had hij eindelijk
vakantie, lag hij steevast met keelontsteking in bed.
De gevolgen van hoge werkdruk
zijn in de wetenschappelijke literatuur
bekend: docenten raken gedemotiveerd
en fysiek of psychisch ziek. Ook is er een
hoge uitstroom van jonge docenten; zij
beginnen vol idealisme aan hun baan
en komen er vervolgens achter dat ze
niet het onderwijs kunnen geven dat ze
willen bieden.
De docent die voor de klas een paniekaanval kreeg, legt de oorzaak inmiddels
bij zichzelf. ‘Het lijkt misschien alsof het
aan de HvA ligt, maar ik zie nu in dat
ik het vooral aan mezelf te wijten heb.
Je gaat op in je werk, vanuit enthousiasme. Je vergeet je eigen gezondheid.’
Inmiddels heeft hij geleerd concessies
te doen. ‘Nu heb ik meer rust en neem
sneller genoegen met zaken. Ik werk de
helft minder.’
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De HvA verwacht echter meer van
een docent dan een inhoudelijk goed
college. Uit een uitgewerkte visie van de
HvA uit 2014: ‘Docenten kennen hun
studenten, stemmen hun begeleiding
op hen af, zij zijn gids en rolmodel. Zij
stimuleren de eigen ontwikkeling en
zelfreflectie van hun studenten. […]
Docenten nemen geen genoegen met
‘half werk’; afspraak is afspraak en dat
geldt ook voor henzelf.’
‘Voor de overbelasting van docenten
betalen uiteindelijk de studenten de
hoogste prijs,’ zegt Van den Berg. ‘Een
overwerkte docent die onvoldoende tijd
heeft om zijn of haar hoorcolleges en
werkgroepen voor te bereiden, onvoldoende tijd heeft om papers en scripties
na te kijken, en onvoldoende tijd heeft
om actuele ontwikkelingen in het vakgebied te volgen, dat is niet die ene leraar
die het verschil zal maken.’

Zeurpieten
Hoewel rector De Jong het probleem
volgens Van den Berg altijd serieus
heeft genomen, maakten opleidingsmanagers en decanen er wat hem betreft
te weinig werk van. ‘Te vaak worden
docenten die het probleem benoemen
gezien als zeurpieten. En altijd ligt het

foto privé-archief
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Dennis van den Berg

aan de docenten zelf: die zijn te ambitieus, zouden altijd maar hun onderwijs
willen veranderen of hun tijd niet goed
kunnen indelen.’
Via het meldpunt kwamen soortgelijke geluiden binnen. Drie melders
zeggen actie te hebben ondernomen door
het gesprek te zoeken met collega’s en
leidinggevenden, maar het mocht niet
baten. Twee melders hielden hun mond
omdat ze het gevoel hebben dat het
probleem niet wordt onderkend.

Voor Van den Berg vormde de begroting voor 2017 de spreekwoordelijke
druppel. Daarin werd het woord
werkdruk niet één keer genoemd. Hij
gaf op. ‘Zolang er geen geld voor wordt
vrijgemaakt, gaat er nooit iets veranderen.’ Daar lijkt met de investering
van jaarlijks 2,4 miljoen euro nu dus
verandering in te komen. De HvA wil
voor de bestrijding van de werkdruk
gebruik maken van de kennis die er
al is binnen de hogeschool. Rector De
Jong laat in een reactie weten dat werkdruk een thema is dat binnen de HvA al
langer de allerhoogste prioriteit heeft,
en dat decanen werkdruk inmiddels
ook nadrukkelijk op de agenda hebben
gezet. Een ‘vliegende brigade’ van
deskundige collega’s komt op afroep
langs om opleidingen te helpen met hun
werkdrukprobleem.
Van den Berg ziet in zo’n brigade
geen oplossing, maar is blij dat het probleem wordt onderkend. Volgens hem
is het nu zaak om beleid te gaan voeren.
‘En niet het type beleid van emailprotocollen, waarbij je wordt aangeraden niet
meer op zondag te mailen, en liefst zonder humor: echt beleid en maatregelen
waar leidinggevenden voor verantwoordelijk kunnen worden gehouden.’ ↙

De werkdruk is belachelijk ho
og. Een 60-urige werkweek
voor iemand van 57 jaar is he
el normaal.
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THOMAS
VAN A ALTEN
Zonder bubbels
E

lke student die iets moet weten over de ontwikkelingen van de vorige
eeuw, komt vroeg of laat in aanraking met de term ‘verzuiling’. De
katholieken stemden zus en lazen zo’n krant, de arbeiders verkozen de
gestampte pot in hun eigen socialistische zuil, de christenen hielden
het gezicht devoot in de protestant-christelijke plooi. Iedereen zijn
eigen loopgraaf.
In feite zijn we terug bij af, alleen heeft de zuil een andere vorm
gekregen. Het is nu een latex donut vol particuliere meningen, een
Barbapapa van opvattingen, een synthetisch kauwbot met gefilterde
feiten. We omringen
ons met informatie die ons bevalt.
De bubbel heeft
de substantie van
warmbloedige,
kleverige gelei. Het
bindt de taxichauffeur met de student
commerciële economie, de advocaat met de souschef en de ochtend-dj
van 538 met de astronaut. Heel af en toe horen we een echo uit een
andere bubbel.
Maar tot mijn vreugde was er kennelijk geen bubbel beschikbaar
voor het geknoei en geknor van VNL-voorman Jan Roos. Daar lag hij
op zijn rug, op de hete bodem van het electoraat. Zijn reet dichtgeschroeid, zodat de stront een weg naar buiten zocht via de vlezige
lippen. Een afgedankt stuk speelgoed in de greppel, de batterijen bijna
leeg. Ik vrees dat hem het lot wacht van het eeuwige panellid in een
slecht beluisterde talkshow.
De fietsenmaker aan het August Allebéplein, door wie ik vorige week
dinsdag een kinderzitje liet monteren, wist aan de vooravond nog niet
wat hij ging stemmen. Hij was rond de dertig maar hij had nog nooit
gestemd. ‘We hebben het vrij goed in dit land. Zet de kraan eens open
en drink; alleen die smaak is al beter dan in België of Frankrijk.’
Ik vond het een ultiem inzicht. De smaak van water als metafoor
voor de staat van het land. Water zonder bubbels. ↙

De bubbel heeft de substantie
van warmbloedige, kleverige gelei
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Kamervragen
SOPHIE VAN OPSTAL (21)
ALGEMENE SOCIALE
WETENSCHAPPEN, UvA
Kamer 12m2, Dapperplein
Woont hier sinds september 2016
Betaalt 72 euro inclusief
Huisgenoten 1
Voordeel ‘De grote woonkamer en keuken’
Nadeel ‘Wakker worden van de markt,
kibbelinglucht en duiven’

‘O

mdat ik taalles geef aan kinderen met een taalachterstand
kan ik deze kamer huren van Academie
van de Stad. In ruil voor acht à tien uur
vrijwilligerswerk per week hoef ik alleen
servicekosten te betalen. Het is fijn dat ik
hier even kan blijven zitten, want ik ben
de afgelopen drie jaar vier keer verhuisd
binnen Amsterdam. De meeste spullen
heb ik nog van mijn eerste kamer in de
Bijlmer. Zoals dat rieten stoeltje, dat heb
ik nog van oma gekregen toen ze naar een
verpleeghuis verhuisde. Het stond in haar
woonkamer. Het ladenkastje ernaast
heb ik zelf groen geverfd en het ziet er nu
heel retro uit. Het enige dat ik echt nieuw
heb is het bed. Ik sliep tot nu toe altijd op
een slaapbank, die heb ik met mijn nichtje
geruild tegen dit bed.
Die plant die daar hangt is dood. Sinds
ik hier woon heb ik hem al geen water meer
gegeven. Ik vergeet dat, het lukt me niet
zo goed om daaraan te denken. Verder heb
ik niet zoveel spullen in mijn kamer staan,
ook geen boekenkast bijvoorbeeld. Mijn
boeken liggen onder het bed. Je moet ook
niet te veel in deze kamer hebben staan;
zolang je een paar basisdingen hebt staan
dan blijft het leuk: het kastje, rieten stoeltje
en de groene stoel, ze hebben een bepaald
sfeertje in zich. We hebben een grote
woonkamer met een boekenkast, en nog
een extra slaapkamer waar de wasmachine
staat. Veel ruimte dus: een paleisje aan het
Dapperplein. Ik kijk uit op de markt. Heel
gezellig, maar je wordt er soms wel wakker
van. Ook zitten er vaak duiven op de vensterbank en die poepen alles onder.’ ↙
tekst Willem van Ewijk foto Martijn Gijsbertsen
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‘Sinds ik hier woon heb ik de
plant geen water meer gegeven’
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Opinie

UVA UIT
DE OLIE
De UvA investeert via pensioenfonds
ABP en hun bank nog steeds in fossiele
brandstofbedrijven. Niet alleen moreel, maar
ook financieel een riskante belegging,
stellen Christina Marigliano en
Tim van Dijk van Fossil Free UvA.
illustratie Marc Kolle

2

016 was het warmste jaar op aarde, en het
derde opeenvolgende jaar waarin het warmterecord werd verbroken. Van de klimaatwetenschappers is 97 procent het erover eens dat de door
mensen veroorzaakte broeikasgassen een dominante invloed hebben op het klimaat.
Disruptieve klimaatverandering is de grootste
uitdaging van onze tijd. De urgentie hiervan werd
in 2015 duidelijk op de klimaattop in Parijs. De
leiders van 195 landen kwamen daar samen om een
revolutionair klimaatakkoord op te stellen. Inmiddels hebben binnen een jaar 55 landen het akkoord
geratificeerd, inclusief de grotere uitstoters zoals
de VS, India en China. Ondanks het feit dat de
VS zich dreigt terug te trekken na de verkiezingsoverwinning van Trump, lijkt de wereld een koers

richting groene energie te hebben ingeslagen die
niet meer omkeerbaar is. Daarom willen wij dat de
UvA bewust divesteert uit de fossiele-brandstof
industrie.

Opwarming
Dat er nog steeds urgentie is om zo snel mogelijk
over te schakelen naar schonere energiebronnen,
blijkt uit de snelheid waarmee de aarde opwarmt.
Als we de uitstoot van kooldioxide en methaan niet
verder beperken, bereiken we volgens de nieuwste
berekeningen al over 5 jaar 1,5 graad opwarming.
Als we onder de norm van 2 graden opwarming
willen blijven – die door veel wetenschappers wordt
gezien als het maximum – moet 80 procent van de
fossiele brandstoffen in de grond blijven zitten.
Investeren in fossiele brandstoffen vertraagt niet
alleen de transitie naar groene en schone energie,
maar deze investeringen worden ook steeds riskanter. Regeringen zullen namelijk uiteindelijk eisen
dat een groot deel van de fossiele brandstoffen in de
grond blijft om het klimaatakkoord te halen. Zodra
duidelijk wordt dat de reserves niet meer winbaar
zijn, kunnen deze aandelen worden afgeschreven
en zullen zij zogeheten stranded assets worden. Dit
fenomeen wordt ook wel de carbon bubble genoemd.
Dit heeft grote gevolgen voor bedrijven als Shell en
Exxon, als ze tot 60 procent van hun grondstoffen
niet kunnen exploiteren.
Hoewel de exacte maatschappelijke gevolgen
van het klappen van deze carbon bubble nog niet
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helder zijn, staat het buiten kijf dat die impact groot
is als miljoenen aan financiële belangen kunnen
verdampen. Het is dus van belang dat gemeente,
overheden en pensioenfondsen zo snel mogelijk hun
geld weghalen uit olie, kolen en gas en ‘fossielvrij’
worden.

Yale en Boston
Dit is de reden dat Fossil Free in de VS grootschalige acties heeft opgezet, bijvoorbeeld bij vooraanstaande universiteiten als Yale en Stanford, die ertoe
hebben geleid dat deze universiteiten investeringen
in fossiele brandstoffen hebben teruggetrokken.
Deze acties zijn overgewaaid naar de rest van de
wereld, en vandaag de dag is er naar schatting 5,68
biljoen dollar uit de fossiele industrie ‘gedivesteert’
– het tegenovergestelde van investeren.
Ook in Nederland is de Fossil Free beweging
actief, want ondanks de beloftes van politici om het
klimaatakkoord te handhaven, lijkt het erop dat de
grootste politieke partijen Nederland niet bepaald
fossielvrij zullen maken.
Maar mochten lage belastingen, infrastructuur
en fossiele brandstoffen weer prioriteit krijgen
boven een duurzaam klimaatbeleid, dan moeten instellingen zoals de UvA juist wél fossielvrij worden.
Voornamelijk via de investeringen van banken
en pensioenfondsen hebben Nederlandse universiteiten en hogescholen namelijk een behoorlijk
aandeel in fossiele
brandstoffen. Zo
heeft het ABP, het
grootste pensioenfonds van Nederland
waarin de UvA haar
pensioenen onderbrengt, 10 procent
van hun 372 miljard
op dit moment zo geïnvesteerd. Door deze investeringen terug te trekken, kan het ABP allereerst
het eerdergenoemde financiële risico vermijden.
Daarnaast zou het pensioengeld van meer dan twee
miljoen Nederlanders, waaronder het geld van
alle UvA-medewerkers, niet meer worden aangewend voor de verdere exploitatie van kolen, gas en
steenkool.

heid tekortschiet, heeft de UvA met haar publieke
functie een morele plicht om de studenten die ze
opleidt in een gezond klimaat oud te laten worden.
Inmiddels heeft
de Universiteit van
Utrecht – onder
druk van de lokale
Fossil Free – het APB
opgeroepen om niet
meer te investeren in
fossiele brandstoffen.
Vorig jaar tekende
ook de Amsterdamse burgemeester Van der Laan
een oproep aan ABP om te divesteren in fossiele
brandstoffen.
Plaatst de UvA zich met duurzamer beleid aan
de goede kant van de geschiedenis? Fossil Free UvA
helpt haar graag op weg. ↙

Miljoenen aan financiële
belangen kunnen
verdampen

Morele verplichting
Juist wanneer het landelijk beleid voor duurzaam-

Christina Marigliano en Tim van Dijk zijn
masterstudenten sociologie aan de UvA.

Discussieer
mee op
Folia.nl/opinie
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‘Gelukkig zijn we niet allemaal gelijk,
dat zou saai zijn. Gelijke kansen?
Ja, zeker op de HvA!’
Jacob Eikelboom

Inclusie en diversiteit

Sociaal Juridiche Dienstverlening
Docent

Wij willen dat onze hogeschool kansen biedt
aan álle studenten en medewerkers die zich
willen ontwikkelen. Ongeacht hun geaardheid,
etnische of culturele achtergrond, overtuiging
of eventuele functiebeperking. Een hogeschool
waarin verschillen geen belemmering, maar een
verrijking vormen voor de manier waarop we
met elkaar omgaan.
‘Een inclusieve hogeschool’ noemen we dat. Wat
betekent dat in de praktijk? En hoe worden of
blijven we dat?
Praat en denk erover mee tijdens de
HvA Onderwijsconferentie.

Meer informatie of aanmelden?
Kijk op www.hva.nl/onderwijsconferentie
Over de Onderwijsconferentie
De Onderwijsconferentie is een dag van, voor en
met HvA-medewerkers. Het is een dag om elkaar
te ontmoeten, én een dag om onze kennis over
een actueel onderwijsthema te delen en vergroten.

‘Het belang van de discussie
over inclusie en diversiteit kan
in deze tijden niet onderschat
worden.’ Jean Tillie
Faculteit Maatschappij en Recht
Decaan

Wat is jouw ID?
Inclusie en diversiteit

ADVERTORIAL

HvA Onderwijsconferentie
Dinsdag 4 april 2017
Meld je aan!
‘It's about sharing knowledge,
best practices and skills from all
walks of life. We provide education
that truly reflects our globalized world.’
Alizia Kamani
Marketing and Communications
Advisor AMSIB

‘Diversiteit? Dat is geen keuze,
maar een gegeven waaraan
we met z’n allen werken.’
Arnoud Simonis
Sociaal Pedagogische Hulpverlening
Docent

‘Recht doen aan verschillen,
want elke student telt.
Hoe doen we dit met elkaar?’
Lucie te Lintelo
Beleidsmedewerker Onderwijs en Onderzoek

Ochtendprogramma
DeLaMar Theater

‘Zonder diversiteit kun je
nooit het beste uit verschillende
werelden halen.’

Een gevarieerd programma met lezingen,
muziek, interviews, lunch en de Docent van
het Jaar Verkiezing.

Middagprogramma
Amstelcampus, Kohnstammhuis

Achraf El Johari
Student HBO-Rechten

Je kunt kiezen uit meer dan 25 workshops,
masterclasses, dialoogsessies en een film.

hva.nl/onderwijsconferentie
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‘BLIJVEN
LACHEN!
BLIJVEN
LACHEN!’
tekst Carlijn Schepers
foto's Daniël Rommens

De jaarlijkse missverkiezing voor vrouwen met een Hindoestaanse achtergrond draait
sinds vorig jaar niet meer alleen om beauty, maar ook om brains. En die omschrijving
past bij UvA-student Rovina Joerawan. Folia volgde haar in de voorbereidingen op de
finale om de titel Miss India Holland 2017.
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Rovina Joerawan STUDEERT RECHTEN OM TE
STRIJDEN VOOR MEER GELIJKHEID IN ONTWIKKELINGSLANDEN.
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‘I

k ben zó zenuwachtig. Elke nacht
droom ik over zaterdag en als ik
wakker word, lijkt het alsof ik
helemaal niet heb geslapen,’ zegt een
van de deelnemers van de Miss India
Holland-verkiezing.
Het is donderdagavond 23 maart, iets
voor zes uur ’s avonds en een groepje
missen heeft zich verzameld in de foyer
van theater De Vaillant in Den Haag.
Sinds ze in november zijn geselecteerd,
komen ze elke week bijeen om te oefenen
voor de finale. En die komt nu heel
dichtbij. Over twee dagen zullen negentien missen met een Hindoestaanse achtergrond schitteren op het podium van
het World Forum Theater in Den Haag.

Zelfverzekerdheid
Onder hen is derdejaarsstudent rechten
Rovina Joerawan (22). ‘Het was best
intensief. We komen al twaalf weken
elke zondag de hele dag samen om het
dansen en catwalklopen te
oefenen. Maar we kregen
bijvoorbeeld ook visagie- en
zelfverzekerdheidstraining.’
Dus brengen Rovina’s
ouders haar elke week vanuit
Almere naar Den Haag. ‘Ik
ben heel blij met hun steun.’
Vanavond is ze voor één keer met het
openbaar vervoer, maar straks staan ze
weer trouw klaar om haar op te halen.
Een paar deelnemers zijn te laat,
maar dat is niet erg. De organisatoren
zijn er zelf ook pas een half uur na de
afgesproken tijd. Toch is er wel een
verschil tussen ‘te laat’ en ‘echt te laat’,
blijkt als twee deelnemers ruim een uur
later binnenkomen. ‘What is this, Indian
time?’ zegt Aniel Kienno, directeur
van Taj Events, de organisatie achter
de missverkiezing, tegen de eerste. En
tegen de tweede: ‘Wat is jouw excuus?’
Gelukkig zegt hij het met een lach. Ze
zijn niet gediskwalificeerd.

Maar eerst moet er worden omgekleed.
De missen verdwijnen één voor één in
het gangetje achter de repetitieruimte.
Sommigen met een koffer zo groot dat
het lijkt of ze op vakantie gaan. Binnen
de kortste keren ligt de gang bezaaid
met glitterjurkjes, hoge naaldhakken,
sieraden en gekleurde sari’s – traditionele Indiase jurken. Er hangt een geur van
kauwgom en bloemige parfum. Hoe een
miss ruikt is ook belangrijk.
‘Ik heb mijn armen al geschoren,’ zegt
een van de missen. ‘Nu al? Als ik dat zou
doen, dan heb ik zaterdag alweer haren
tot hier.’ De andere miss houdt haar
hand tien centimeter boven haar arm ter
illustratie. Een stukje verderop bekijken
twee deelnemers hun gezicht in een spiegeltje. ‘Ik heb toch maar wat foundation
opgedaan, ik kon het echt niet aan,’ zegt
een van hen. Dat hoort de coach die de
missen tijdens het hele proces begeleidt.
‘Wat had ik nou gezegd? Een week geen

heeft nog meer strenge woorden voor
de deelnemers, die inmiddels een tijdje
klaarstaan en aan het babbelen zijn
geslagen. ‘Als jullie op het podium
staan, zijn jullie stil.’ Nadat het starten
van de muziek een paar keer is misgegaan, kunnen ze eindelijk aan hun dans
beginnen. Het is een mix van traditionele Indiase en moderne dans. ‘Blijven
lachen! Blijven lachen!’ roept Aniel ze
vanaf de zijkant toe. Het verloopt soepel
en de missen lopen handkusjes werpend
weer af.
Rovina’s moeder moedigde haar aan
mee te doen. ‘Het leek me een leuke
uitdaging, dus ik dacht: waarom niet?’
De meeste missen hebben ambities de
showbizzwereld in te gaan. Dat is niet
het hoofddoel van Rovina. ‘Ik studeer
rechten, dus wil graag de juridische
kant op. Ik vind het vooral superleuk
dat ik door deze verkiezing meer bezig
ben met mijn cultuur. En ik zou graag
iets goeds doen voor de
wereld. Ik ben rechten
gaan studeren omdat ik
wil strijden voor meer
gelijkheid, met name
in ontwikkelingslanden. Daar zou ik graag
onderwijsprojecten
opzetten. Hopelijk biedt deze verkiezing
me daar kansen voor.’
Na het opsturen van motivatie, foto’s,
lengte en gewicht werd ze uitgenodigd
voor een voorselectie. ‘Best pittig: toen
ik binnenkwam staarden zes juryleden
me aan. Ze zaten er echt zo van: laat
maar eens zien wat je in huis hebt.’
Rovina viel in de smaak en voldeed ook
aan de andere eisen van de missverkiezing: een leeftijd tussen de 18 en 26, niet
getrouwd zijn (geweest) of kinderen hebben, en natuurlijk: Indiase wortels. Haar
opa en oma mogen dan vanuit India
geëmigreerd zijn naar Suriname en haar
ouders op hun beurt weer naar Nederland, ze zijn wel van Indiase afkomst.
‘De Indiase cultuur speelt een grote rol
in mijn leven. Ik vier bijvoorbeeld ook
de Hindoestaanse feestdagen zoals Holi
en Divali.’

‘Je weet nooit wie er in het
publiek zit om je kansen te bieden’

Glitterjurkjes
Vanavond is de generale repetitie, dus
oefenen ze alle rondes van de verkiezing voor de laatste keer achter elkaar.

make-up om je huid rust te geven!’
De meeste deelnemers zijn zenuwachtig, Rovina is ogenschijnlijk kalm.
‘Die zenuwen komen wel hoor, vlak voor
opkomst. Dan zonder ik me even af van
de groep en probeer ik aan iets anders te
denken, een mooie vakantie ofzo. Door
mezelf af te leiden hoop ik weer tot rust te
komen. Dan kan ik het beste van mezelf
laten zien en het belangrijkste: genieten.
Want alleen dan geniet het publiek ook.’

Strenge woorden
De missen komen de ruimte weer
binnen, allemaal gekleed in hetzelfde
lichtblauwe paillettenjurkje en zwarte
schoenen met hoge hakken. Daarop
gaan ze de openingschoreografie dansen.
Maar eerst moeten alle mobieltjes worden ingeleverd. ‘Dat gebeurt zaterdag
ook,’ waarschuwt Aniel alvast. En hij
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tonen, en voor de vijf besten een vijfde
ronde waarin vragen worden gesteld.
Rovina hoopt het tot die ronde te schoppen. Dan kan ze naast haar beauty ook
haar brains laten zien. ‘Want je hoeft niet
alleen maar mooi te zijn als miss. Deze
verkiezing probeert zulke vooroordelen te
doorbreken. Het is geen vleeskeuring en
gaat ook niet alleen over mode en uiterlijk. Vandaar ook de vragenronde waarbij
je serieus antwoord moet geven op vragen
over maatschappelijke, relevante en actuele onderwerpen. Zo kun je laten zien dat
je niet alleen een mooi p
 laatje bent, maar
dat je ook inhoud hebt.’

Gemeenschap

Momentopname
Na de galaronde – waarbij de missen in
bonte galajurken langzaam over de catwalk schrijden – is het Rovina’s moment
om te schitteren. ‘Voor de talentenronde
ben ik het meest zenuwachtig. Dan kan
ik mijn sterkste punt laten zien en moet
ik de jury inpakken. Maar het is een momentopname, dus ik kan het ook verpesten.’ Ze danst al sinds haar zevende en
hoort op bruiloften en feesten altijd dat
ze er iets mee moet doen. Daarom kiest
ze dans als haar talent; een combinatie
van westerse en Indiase stijlen. ‘Ik hoop
mijn vrolijke energie op het publiek over

te brengen.’ Haar grote voorbeeld uit de
Bollywoodwereld is Priyanka Chopra.
‘Zij kan alles: zingen, dansen, acteren
en werd ooit gekroond tot Miss World.
Ik hoop dat ik op een dag net zoveel kan
bereiken als zij.’
Ook de andere missen laten hun
talent zien. Veel van hen dansen. Verder
speelt iemand harp, twee spelen keyboard en twee deelnemers houden een
toespraak. Tussen de onderdelen door
wordt er vooral veel gewacht. Je moet als
miss veel vaardigheden hebben; geduld is
er zeker één van. Want er is ook nog een
vierde ronde waarin ze Indiase o
 utfits

Het is al na elven als alle onderdelen
zijn gerepeteerd en de deelnemers hun
mobieltjes weer terugkrijgen. Voor nu
mogen ze naar huis en hopen dat ze kunnen slapen. Morgenavond overnachten
ze met zijn allen in een hotel naast het
theater. Zaterdag wacht hen een dag vol
voorbereidingen, en ’s avonds eindelijk de finale waar ze het allemaal voor
hebben gedaan.
Het is een event waar elk jaar een
groot deel van de Hindoestaanse gemeenschap op afkomt. Na Engeland huisvest
Nederland de grootste groep mensen
van Indiaas-Hindoestaanse afkomst in
Europa en ongeveer vijftigduizend van
hen wonen in Den Haag en omstreken.
Ook voor Rovina komen er veel mensen
kijken. ‘Ik geloof wel iets van 22.’
Wordt ze gekozen als winnaar, dan
mag ze ook meedoen aan de Indian
Princess International-verkiezing, waar
de winnaars van alle Miss India-verkiezingen over de hele wereld het tegen
elkaar opnemen. ‘Mocht dat niet zo
zijn, dan weet je toch nooit wie er in het
publiek zit om je kansen te bieden. En
anders heb ik veel geleerd en kan ik deze
ervaring goed gebruiken in de rest van
mijn leven.’ ↙
Bij de finale op 25 maart haalde Rovina
de vragenronde uiteindelijk net niet; de
Rotterdamse Preety Dhillon werd tot Miss
India Holland verkozen.

ADVERTENTIE

HUIZE FRANKENDAEL
KUNST - GASTRONOMIE - LOCATIE IN AMSTERDAM

Huize Frankendael is het laatste buitenhuis van
Amsterdam. Gebouwd in de 18e eeuw, werd het huis
gebruikt door notabelen om van natuur en
vriendschap te genieten.

!

Partijen en vergaderingen
In Huize Frankendael zijn prachtige authentieke
ruimtes beschikbaar voor groepen van 2 tot 200
personen. Bijzonder geschikt voor huwelijken,
vergaderingen en private dining. De keuken van
Merkelbach verzorgt de culinaire invulling hiervan
met bereidingen volgens onze slow food filosofie.

!

Kunst en Cultuur
Het gehele jaar zijn er kunst exposities in het huis.

!!
!!

Meebewegen met de seizoenen, werken met
duurzame producten en respect hebben voor de
dieren die ons vis en vlees geven, dat is de Slow
Food filosofie van de keuken van Merkelbach. !

!

Groene beleving
Restaurant Merkelbach bevindt zich in het koetshuis
van het 18e-eeuwse Huize Frankendael. In de
stijltuin, waar wij terras hebben, beleef je de
seizoenen in de stad. Ons restaurant is een unieke
plek in Amsterdam om ontspannen te genieten van
lekker eten en verfijnde smaken.

Slow Food
Bij Merkelbach omarmen we de waarden van Slow
Food. We kennen onze producten en producenten.
Het vlees voor onze gerechten komt van boerderij
Lindenhoff uit Baambrugge. We werken uitsluitend
met authentieke rassen en verwerken het hele dier
van kop tot staart.
De vis wordt gevangen door de ‘Goede
Vissers’, rechtstreeks op de veiling gekocht en
dezelfde dag nog geleverd, altijd vers.
Onze met zorg geteelde groenten komen van de
koude grond en veel van onze kruiden uit Park
Frankendael.
Huize Frankendael, Middenweg 72, 1097 BS Amsterdam
+31 (0) 20 423 39 30 ,info@huizefrankendael.nl
www.huizefrankendael.nl
www.restaurantmerkelbach.nl
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LINDA VAN
DER POL
Verjaardagen
S

nel komen de zangboekjes op tafel.
De dag dat ik de verjaardag van mijn beste vriendin vergat ging ik naar een
fraterniteit – een Estse herensociëteit. Eerst bleef Paavo, een gezette moleculaire levenswetenschapper en gids in het universiteitsmuseum waar ik stage
loop, in zijn rol. Ik zette een krabbel in het gastenboek, hij somde de huisregels op: geen foto’s, niet op de voorzittersstoel zitten en met je tengels van
het paars-groene verenigingswapen afblijven.
Ik kreeg een rondleiding door het pand dat in de negentiende eeuw het
zomerhuis van een of andere Baltisch-Duitse heerser was geweest. Via een
kruipruimte kwamen we in een glazen torentje. ‘Hier groeien planten, in de
zomer,’ zei Paavo. ‘Tomaten en zo.’
Mijn gastheer had al de hele
dag geroepen dat hij ladderzat
wilde worden; de enige manier
om onder het feestje van zijn
schoonzus uit te komen. Tijd
voor een drankspel, verklaart
hij. Inzet: een kratje Rock,
petfles-bier uit de supermarkt,
twee liter bier voor twee euro.
Dan wordt er gezongen.
Ik wijs het Estse volkslied aan. ‘Dat mag alleen als we nuchter zijn,’ zegt
een muizige jongen die eerder het ene na het andere Linkin Park-nummer opzette. ‘Weet je niet dat we ons zingend uit de sovjetklauwen bevrijd hebben?’
Tijd om daarover van wal te steken krijgt hij niet: Paavo stoot een pul om,
mr. Linkin Park springt op om de vloer te dweilen.
‘Ik ben een eerstejaars, een fuchs,’ verklaart hij.
Ik vraag de jongens hoe ze ons noemen. Knorren?
De broederschap kijkt me niet-begrijpend aan. ‘Jullie? Jullie zijn onze gasten.’
Rond middernacht staat Paavo op. Zijn gelaat is in een paar minuten van
Scandinavisch bleek naar lijkbleek getrokken. Op zijn wandelschoenen schuifelt hij de bierkamer uit. Missie geslaagd.
Op straat besef ik dat mijn sleutel nog thuis ligt. Lange tijd loop ik vruchteloos door de stad, op zoek naar mijn huisgenoten. Ik vind er één, verstrengeld met een meisje met roze haar. Op de rand van een fontein bel ik mijn
beste vriendin. ↙

‘Weet je niet dat we ons zingend
uit de sovjetklauwen bevrijd
hebben?’
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Geanimeerd onderzoek
tekst Bob van Toor
foto Daniël Rommens

O

ver onderzoek kun je discussiëren, of schrijven, of experimenteren. Maar om complexe materie als DNA goed te
begrijpen, kun je het ook animeren. Het onderzoek van Dorus
Gadella, hoogleraar moleculaire cytologie en directeur van
het Leeuwenhoek Centre for Advanced Microscopy, leende
zich goed voor bewegende tekeningen. Zijn team ontwikkelde een felrood gekleurd eiwit, dat ingezet kan worden bij
het onderzoeken van, bijvoorbeeld, de ongeremde celdeling
van kankercellen.
Iets minuscuuls als een eiwit rood maken is geen simpel
trucje, maar zoals vaker gaf de natuur het goede voorbeeld:
groen fluorescerende moleculen werden al aangetroffen in
kwallen. Gadella & co. richtten hun microscopen toen op
het DNA van allerlei rode koralen, en lokaliseerden het stukje
kleur-DNA dat ze alle gemeen hadden. Dat is simpeler dan
het nu klinkt – en juist daarom besloot wetenschapsjournalist Laura Cardona (midden) met enkele andere Folia-redacteuren het uit te tekenen. Tientallen getekende eiwitten en
verkreukelde schetsen van microscopen later is het resultaat
volgende week op Folia.nl te bewonderen ↙
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Actueel Diversiteitstraining CvB
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Megaklus voor
diversity officer
tekst Dirk Wolthekker foto Daniël Rommens

Binnenkort start de UvA met de werving van de langverwachte diversity officer. Intussen
gaan de heren decanen van de UvA volgende week met het College van Bestuur naar Texel,
waar ze door een diversiteitsspecialist onder handen worden genomen.

A

ls je het aan Esther Mollema vraagt: Gloria Wekker
had gelijk toen ze vorig jaar pleitte voor het invoeren
van quota voor vrouwen, niet-westerse migranten
en mensen met een handicap. Maar naast waardering kreeg
Wekker als voorzitter van de commissie Diversiteit ook bakken
kritiek over zich heen. Want waar haalde ze het vandaan om
zoiets als quota ook maar voor te durven stellen in het überegalitaire Nederland, waar iedereen gelijk is en gelijke kansen
heeft? In haar eindrapport Let’s do diversity, met onomwonden
kritiek op de elitaire, blanke mannengemeenschap die de UvA
zou zijn, stond het voorstel
om direct quota in te voeren
uiteindelijk niet.
‘Het menselijk brein
houdt niet zo van diversiteit,’ luidt de verklaring
van Esther Mollema,
algemeen directeur en oprichter van het Hilversumse
bedrijf Direction. Dat richt zich op diversiteit, leiderschap
en gender awareness. ‘Mensen houden van voorspelbaar
gedrag, en voelen zich het meest effectief in een homogene
groep. Omdat Nederlanders menen in een egalitair land
te leven, geven ze dat meestal niet toe. Het vrijwillig bevorderen van diversiteit is daarom heel lastig. Nederland

is hét land in de wereld dat het meest gebaat zou zijn bij
quota,’ zegt Mollema.

Lesje diversiteit
Wekker durfde het dus nog niet aan. Wel bepleitte ze diversiteitstrainingen voor bestuurders en de aanstelling van een
zogeheten diversity officer met ruime bevoegdheden om het tij
te keren.
We zijn bijna zes maanden verder. Intussen is er een conceptprofiel voor de nieuwe functionaris gemaakt, en volgende
maand zal naar verwachting
de werving beginnen.
Voor die tijd brengt het
College van Bestuur met
alle decanen een paar dagen
op Texel door, waar ze zich
onder meer gaan verdiepen
in diversiteit onder leiding van Mollema, die daar ervaring
mee heeft op de Vrije Universiteit.
Het diversiteitsprobleem ligt volgens haar niet zozeer bij de
UvA-bestuurders; het is een algemeen Nederlands probleem.
Nederlanders vinden zichzelf namelijk nogal geweldig als hen
wordt gevraagd of in dit land iedereen gelijke kansen heeft. Ja
toch zeker? Mollema: ‘Totdat je ze met de cijfers confronteert

‘Nederland zou zeer
gebaat zijn bij quota’
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en blijkt dat dit helemaal niet zo is.’
De gemiddelde Nederlandse bestuurder geeft zich niet
gemakkelijk gewonnen. ‘Als je ze vervolgens vraagt mee te
werken aan een diversiteitsbeleid, zijn ze verbaasd. Want hun
afdeling is toch zeker een uitzondering? Daarnaast bestaat
er een erg vrijblijvende bestuurscultuur, waarin gemakkelijk
verschillen in kansen ontstaan,’ zegt Mollema.

Citaties
In Europees perspectief komt Nederland er niet al te best
vanaf, vertelt de diversiteitsspecialist. Duitsland is bijvoorbeeld volgens Mollema verder, al is daar meer diversiteit ook
afgedwongen doordat er bij
veel bedrijven en instellingen quota zijn ingevoerd.
‘De Universiteit van Keulen
kent quota, waardoor de onderzoeksteams veel diverser
zijn geworden en er meer
Europese subsidies zijn binnengehaald. Daar bestaat een directe samenhang tussen. Kijk ook eens naar citatie-indexen. Uit
internationaal vergelijkend onderzoek blijkt dat wetenschappelijke artikelen die zijn geschreven door een divers samengesteld team, meer impact hebben dan die van homogene teams.’
Waar het volgens Mollema makkelijk mis kan gaan, is in
de beeldvorming en communicatie over diversiteit. ‘Heel veel
bedrijven – ook in Nederland – hebben allang quota ingevoerd,
maar passen wel op om dat zo te noemen. Om die term hangt
de geur van de jaren zeventig. Ik weet bijvoorbeeld van een
groot accountancykantoor dat intern spreekt van “niet onderhandelbare verplichte targets” als er quota worden bedoeld.’

ten kunnen verschillen’. Dialoog en open communicatie is
daarbij noodzakelijk, schrijft Buengeler.

Inner group
Het gebrek aan open communicatie is precies waar het in
Nederland nogal eens aan mankeert, vertelt Mollema. ‘Je moet
de ongeschreven regels van de macht kennen. Wie ze kent, behoort tot de inner group. Die communiceren, bellen, overleggen
en helpen elkaar.’
De inner group – ook wel old boys netwerk genoemd –
schuift elkaar baantjes toe en houdt zo diversiteit tegen. Dat
openbreken is geen eenvoudige klus, zeggen diversity officers
met ervaring op andere
universiteiten. Voor zo’n
cultuuromslag zou tien tot
vijftien jaar moeten worden
uitgetrokken.
Mollema denkt dan ook
helemaal niet dat dit lukt
bij de UvA met een achternamiddag op Texel. ‘Wat ik hoop is dat
iedereen die aan de training meedoet na afloop bereid is drie tot
vijf nieuwe mensen met een diverse achtergrond zijn inner group
binnen te halen, en ze in te wijden in de geheimen van de macht.’ ↙

‘Cultuuromslag
duurt tien tot vijftien jaar’

Paradox
De effectiviteit van diversiteitstrainingen hangt af van de
attitude van de persoon die zo’n training ondergaat. Er lijkt
een soort paradox te bestaan: wie er niet voor open staat heeft
er niets aan. Wie er wel voor open staat, kijkt vaak al met een
open blik naar de ander.
Docent Claudia Buengeler, werkzaam bij de sectie Leadership & Management van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA, deed er onderzoek naar en publiceerde er
een paar maanden geleden als coauteur een artikel over in Academy of Management Learning & Education. Daarin stelt ze dat
een diversiteitstraining weliswaar ‘een nobel doel’ nastreeft,
maar gemakkelijk contraproductief kan uitpakken. Reden: in
dergelijke trainingen worden de verschillen tussen mensen
nogal eens benadrukt, zonder aan te geven hoe met die verschillen om te gaan. ‘Diversiteit wordt dan al snel beschouwd
als iets onverzoenlijks dat leidt tot conflict.’
Waar het volgens haar om gaat is het ontwikkelen van een
understanding of tolerance ‘waarbij iedereen niet alleen accepteert dat de ander anders is, maar ook tolereert dat standpun-

GEZOCHT:
DIVERSE EIGENSCHAPPEN
Vermoedelijk zal nog voor de zomer de eerste diversity
officer aan de UvA aantreden. Naast de intussen tot
toverwoorden verheven termen als ‘verbindend leiderschap’ en ‘ondernemerschap’ moet de nieuwe functionaris (0,6 fte, schaal 16, minimaal hoofddocent, maar
beter nog hoogleraar) over een scala aan eigenschappen beschikken.
Ondanks het feit dat er een tekort aan vrouwelijke en
niet-westerse medewerkers bestaat aan de UvA, is het
volgens deskundige Esther Mollema niet raadzaam de
diversity officer uit die groepen te rekruteren. ‘Beter
is iemand uit de zogeheten inner group, die bekend is
met de macht. Die geniet het vertrouwen.’
Belangrijk is ook dat de diversity officer zich gesteund
weet door de hoogste baas, in dit geval collegevoorzitter Geert ten Dam. Mollema: ‘De diversity officer
moet een hele duidelijke opdracht hebben. Iemand
die onvoldoende van bovenaf wordt gesteund, zal
nog geen deuk in een pakje boter kunnen slaan. Dit
betekent ook dat op het niet-nakomen van afspraken
over diversiteit sancties moeten staan die gelden voor
elke faculteit en voor iedere decaan. Ja zeggen en nee
doen kan niet meer.’

INGEZONDEN MEDEDELING

NIEUW BESTUUR GEZOCHT
Wil jij opkomen voor de belangen van alle Amsterdamse studenten?
Solliciteer dan voor het ASVA-bestuur!
Ga naar www.asva.nl/nieuwbestuur.
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Actueel

Leerzaam falen en
hart voor studenten
tekst Lennart Bolwijn foto’s Daniël Rommens

Hier zijn ze dan, de winnaars per HvA-faculteit van de Docent van het
Jaar-verkiezing 2017. Op 4 april wordt de winnaar bekendgemaakt.
Freek Morren (31)

Youssef El Bouhassani (31)

Faculteit Techniek
‘Hoewel ik strikt ben en duidelijk,
hou ik wel van een informele sfeer.
In de abstracte vakken probeer ik
altijd dicht bij de praktijk te blijven. Die studenten zitten de hele
dag te swipen, dus gebruikte ik
bij statistiek laatst een voorbeeld
met Tinder, hoe groot de kans op
een goede match was. Sommige
studenten hebben een rustig leven
naast de studie, andere hebben
misschien familieproblemen of
een drukke baan om de studie te
bekostigen. Daar hou ik rekening mee.’

Corinne van der Velden (29)

Faculteit DMCI
‘Ik heb liever vijf lessen op een dag
dan vijf vergaderingen. Ik wil m’n
studenten uit hun comfortzone
halen door ze iets te laten schrijven
waarvan ze in eerste instantie
dachten: “O mijn god, dat kan ik
helemaal niet.” Veel studenten
doen MIC omdat ze “iets in de
media willen”, maar nog niet helemaal weten wat ze leuk vinden.
Schrijven is iets wat je alleen kan
leren door het heel vaak te doen.
Als ik daar richting aan kan geven
is mijn missie geslaagd.’

Faculteit Bewegen, Sport &
Voeding
‘Wat gebeurt er precies met
eten in een pan? Waar komt het
product vandaan? Met studenten
over voeding discussiëren vind ik
het leukste wat er is. Als je meer
dieren bij elkaar zet, heeft dat
milieuvoordelen, maar hoe weeg
je dat af tegen dierenwelzijn? Dat
soort ethische onderwerpen, daar
kun je ook eindeloos over doorpraten. Studenten zijn jong, scherp,
creatief en bijdehand: daar wil ik
ruimte aan te geven. Als je een
band creëert, durft iedereen zich
eerder te uiten en kritische vragen
te stellen.’
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Lubna Medema-Baroud (28)

Faculteit Maatschappij & Recht
‘Ik heb een dochtertje, maar de
studenten zijn net mijn tweede kinderen. Ik geef graag verhalend les,
dat kan goed bij strafrecht. We behandelden laatst een case van een
feest met een Blade-thema, die
vampierfilm met Wesley Snipes. Er
was een vergunning aangevraagd
om de gasten met echt bloed te
besprenkelen. Dat verzin je toch
niet? Of neem de gebeurtenissen in
Turkije; hartstikke interessant voor
staatsrecht. Om dat in een diverse
klas te bespreken vind ik een verrijking. Ik wil dat iedereen zijn mening
durft te geven.’

Neander Houben (45)

Faculteit Onderwijs &
Opvoeding
‘Ik heb jaren als circusclown en
acrobaat de wereld over gereisd.
Ik vind het mooi om een publiek te
hebben, te verwonderen. Daarom
sta ik ook zo graag voor de klas.
Met verwonderen bedoel ik geraakt
worden door de ander. Voor mij
is het lokaal net een theaterzaal,
waarin iedereen een rol heeft. Ik wil
mijn studenten ook leren om stralend te falen. Over het koord lopen
en eraf vallen is dus niet zo erg.’

Klaas de Leth (61)

Faculteit Business & Economie,
sportdocent
‘In het eerste jaar van FBE staat
sport in het curriculum, omdat
het een prima middel is om elkaar
te leren kennen. Iedereen moet
meedoen, je komt er niet onderuit. Een student mag best op z’n
bek gaan; iedereen moet de tijd
krijgen om volwassen te worden.
Soms gebeuren er dingen waardoor de studie even niet op de
eerste plaats komt en dat begrijp
ik ook. Een aai over de bol werkt
dan beter. Nou, dan ben ik echt
de beroerdste niet.’

Felix Schot (37)

Faculteit Gezondheid
‘Ik vind het leuk om jonge collega’s
op te leiden en ze te helpen bij
de keuzes die ze moeten maken
met patiënten. Wat werkt beter,
een oefening of bijvoorbeeld een
massage? In de klas hou ik van
een open en gezellige sfeer; ruimte
voor een grapje. Ik gebruik mijn
eigen fouten graag als voorbeeld
om de les levendig te houden. Het
is belangrijk dat er vertrouwen is
in de klas, zeker bij fysiotherapie
waar we veel bezig zijn met het
menselijk lichaam.’

ADVERTENTIE

Last minute availability!
Your private apartment awaits
you only 10 minutes from

Amsterdam city centre!

visit us at:

campusdiemenzuid.nl
Managed by

Wat doe je nu?
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Ondernemer

‘M

ijn ouders zijn beiden ondernemer, dus het ondernemerschap is me met
de paplepel ingegoten. Samen met
Lotte Brunninkhuis, destijds UvA-student, begon ik vijf jaar geleden Make
My Event, een bedrijf waarmee we
hosts en hostesses inzetten. Ik was
21 en zat pas in het tweede jaar van
mijn studie. Wij wilden kwaliteit
leveren: enthousiaste hostessen
met een goede werkhouding, tegen
een scherp tarief. Onze jongens
en meiden begeleiden gasten bij
evenementen, denk bijvoorbeeld
aan het beheren van de gastenlijst
of de garderobe. Ook worden ze
ingezet bij salesactiviteiten, promotiewerkzaamheden of in de horeca
of catering.
Vooral in het begin – maar eigenlijk nog steeds – was het hysterisch
hard werken. Zeker gezien ik het
derde en vierde jaar van mijn studie
in één jaar heb gedaan. Ik wilde me
vol storten op mijn studie, zodat ik
daarna alle tijd in het bedrijf kon
steken. Dat was best een uitdaging.
Een docent zei: “Dat ga je nooit halen.” Nou, dat moet je tegen mij niet
zeggen. Dan doe ik er alles aan het
tegendeel te bewijzen. Dus het lukte.
Ondertussen startten we het
bedrijf op. We begonnen vanuit
huis, later zochten we een kantoor.
Ik weet nog goed dat we onze
eerste opdracht kregen. Ik zat net
in Parijs voor mijn studie toen de
H&M op mijn voicemail stond. Een
meisjesdroom! Eigenlijk hadden we

‘Soms sta ik
de benen van
hostesses met
bodylotion in te
smeren’
Naam Mariëlle Smit
Leeftijd 26
Studie International Business
and Languages (HvA)
Afgestudeerd 2015
Werk eigen bedrijf Make My
Event
Salaris ‘Zeg ik liever niet.’

nog helemaal geen plan
van aanpak of de exacte
prijzen bepaald, maar de
klant merkte daar gelukkig niets van. Sindsdien
kwamen er steeds meer
klanten en inmiddels loopt
het echt storm. Levi’s,
Dunkin’ Donuts, Magnum of
vorige week nog de lancering
van Chantal Janzens nieuwe
magazine &C.
Geen werkdag is hetzelfde.
Soms zit ik op kantoor offertes te
maken en het volgende moment
sta ik op een event de benen
van hostesses met bodylotion
in te smeren. Ik maak veel uren
en vaak klap ik ’s avonds mijn
laptop weer open tot middernacht. Ook in het weekend stopt
het nooit. Eigenlijk werk je als
ondernemer altijd, toen ik nog
studeerde zelfs soms stiekem
onder colleges. Maar ik probeer wel iets te minderen. Op
een gegeven moment loop je
tegen een muur op. Dat is mijn
grootste uitdaging: dingen uit
handen geven.
Hoewel ik me voorlopig eerst
wil richten op het verder uitbouwen van Make My Event, kijk ik
ook continu naar andere mogelijkheden. Dat ondernemen zit
zo in me. Er liggen alweer nieuwe
plannen klaar.’ ↙

tekst Carlijn Schepers foto Mats van Soolingen
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Prikbord UvA
IIS Nieuwe directeur

FMG Scriptieprijs

Hoogleraar muziekcognitie
Henkjan Honing is per 1 maart
2017 de nieuwe wetenschappelijke directeur van het Instituut
voor Interdisciplinaire Studies van
de UvA, een expertisecentrum
dat faculteiten helpt bij interdisciplinair onderzoek en onderwijs.
Honing zegt over zijn aanstelling dat hij sterk gelooft in
interdisciplinariteit. ‘Ik word dan ook in de eerste plaats
een verkondiger en pleitbezorger van de interdisciplinaire boodschap. Een soort ambassadeur.’ Honing volgt
hoogleraar biologie Steph Menken op, die vorig jaar met
emeritaat ging.

UvA-alumnus Jonne Bosselaar,
die in 2016 succesvol de onderzoeksmaster International
Development Studies afrondde,
heeft de scriptieprijs van de
vakbeweging in de categorie universiteiten gewonnen. Voor haar
scriptie verbleef Bosselaar vijf
maanden in het Indiase Bangalore. Daar sprak ze onder
meer vakbondsleiders, fabrieksbazen en arbeiders over
de invloed die het Indiase kastensysteem heeft op het
organisatievermogen van kledingarbeiders. UvA-alumnus
Michiel Rive kreeg een eervolle vermelding. Aan de prijs is
duizend euro verbonden.

Lintje Mieke Bal

FEB WK Econometrie

Emeritus-hoogleraar theoretische literatuurwetenschap
Mieke Bal (71) is vrijdag 17 maart
benoemd tot Ridder in de Orde
van de Nederlandse Leeuw.
Ze ontving de onderscheiding
vanwege haar exceptionele wetenschappelijke verdiensten. Bal
was met haar interdisciplinaire aanpak een pionier op het
terrein van de cultuuranalyse. Bovendien is ze één van de
grondleggers van de narratologie, de bestudering van de
verhaalconstructies. Naast hoogleraar is Bal internatio
naal ook bekend als film- en videokunstenaar.

Van 5 tot 7 april vindt in
Amsterdam voor de achttiende
keer het wereldkampioenschap
Econometrie plaats. Honderdtwintig studenten van over de
hele wereld buigen zich die drie
dagen over een maatschappelijk
probleem. Het probleem van
dit jaar is nog geheim, maar gaat over criminaliteit &
veiligheid. Onder meer titelverdediger Harvard, Oxford en
McGill vaardigen een team af naar Amsterdam. De finale
is vrij toegankelijk en vindt op vrijdag 7 april om 18.45
uur plaats in het Compagnietheater. Kijk voor meer
informatie op econometricgame.com.

Debat Kosmopolieten en de natiestaat
Op donderdag 20 april organiseert de alumnikring Andragologie van de UvA een debat
tussen Volkskrant-columnist
Martin Sommer en consultant
Huib Wursten. De mannen zullen
de verbale degens kruisen over
de vraag waarom we in één van
de gelukkigste landen ter wereld zoveel onrust en onzekerheid over onderwijs, politiek en het sociale domein.
Sommer vindt dat de wetgeving vooruitloopt op de mores
van de natiestaat, Wursten verdedigt de stelling dat de
natiestaat springlevend is. Doelenzaal UB, 17.15 uur.

ADVERTENTIE

29 MAART 2017

Prikbord HvA
DMCI Master

Medewerkers Stage

In september start de eerste
masteropleiding Digital Design
in Nederland voor talentvolle digital designers uit de hele wereld
die zich binnen hun vakgebied
verder willen ontwikkelen. De
eenjarige master, waarin nauw
wordt samengewerkt met toonaangevende digital design-bureaus, is recent geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De master richt zich op maatschappelijke
vraagstukken waarvoor innovatieve digitale oplossingen
nodig zijn. Er kunnen maximaal 24 studenten deelnemen
aan de master. Check: www.amsterdamuas.com/mdd/.

Wil jij je werk uitdagender en
afwisselender maken? Vanaf
deze week kan iedere medewerker van de HvA een projectopdracht of meeloopstage doen op
een andere werkplek, binnen of
buiten de HvA. Alle medewerkers
met een dienstverband bij de
HvA kunnen een project op een andere afdeling of bij een
andere hogeschool gaan doen. Onder de naam Project
Buiten is dit hbo-brede initiatief gestart. In overleg met
je leidinggevende kun je op de website van het project
reageren op een aanbod met projectopdrachten en mee
loopstages. Info: www.projectbuiten.nl/.

Medewerkers Cao

Bibliotheek Hilde van Wijngaarden

De vakbonden en de Vereniging
Hogescholen (VH) hebben een
principeakkoord bereikt over
aanpassingen in de cao voor komend jaar. Dat was nodig door
wijzigingen in de Werkloosheidswet en de Wet werk en zekerheid. Door aanpassingen van die
wetten is de maximumduur van een werkloosheidsuitkering bekort tot twee jaar. De bonden hebben positieve
uitzonderingen weten te bewerkstelligen voor hogeschoolmedewerkers. Ander goed nieuws: een eenmalige
uitkering van 500 euro. De cao is verlengd tot 1 april 2018.
Info: www.vereniginghogescholen.nl/.

Historicus Hilde van Wijnaarden,
voormalig hoofd van de hogeschoolbibliotheek en tegenwoordig interimmanager education
and research support aan de
UvA/HvA, verlaat per 1 juni de
organisatie om directeur te
worden van de UB van de VU. Na
haar promotie rolde ze het vakgebied van de bibliotheek
in via de Koninklijke Bibliotheek en daarna de HvA, waar
zij (digitale) veranderingstrajecten leidde. Van Wijngaarden: ‘Dat de VU “open” als een van haar kernwaarden
heeft, geeft me het gevoel dat ik hier thuis ben.’ Wie haar
opvolgt is (nog) niet bekend.

Onderwijs Docent van het Jaar

Rectificatie

De facultaire finalisten van de
Docent van het Jaarprijs 2017 zijn
bekend. Het zijn Freek Morren
(FBSV), Klaas de Leth (FBE), Corinne
van der Velden (FDMCI), Felix Schot,
(FG), Lubna Medema-Baroud
(FMR), Neander Houben (FOO)
en Youssef El Bouhassini (FT). De
komende weken bezoekt een zevenkoppige studentenjury hun
colleges. Hierbij letten zij onder meer op de inhoud van de colleges en op de diversiteit en inclusie in de colleges. De winnaar
wordt bekend gemaakt op 4 april tijdens de Onderwijsconferentie. Zie pagina 34 voor meer over de finalisten.

In Folia 20 zijn bij het artikel ‘Steunstudent’ over studenten
die vrijwilligerswerk doen twee foto’s omgewisseld. De foto
van Fenne Sinnige (links) staat bij het verhaal van Saskia
van Hengel en andersom.
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HIV zit
in de fuik
tekst Bart Lichtenveldt

AMC-onderzoekers Theo Geijtenbeek en Sonja Gringhuis hebben het eiwit ontdekt waarachter het hiv-virus zich verschuilt om het immuunsysteem te omzeilen. Met hun ontdekking is het nu waarschijnlijk snel gedaan met de verdere verspreiding van hiv.

E

‘We hebben de uitknop van het immuunsysteem gevonden.’

en deel van het opgehaalde geld
was voor vertrek al overgemaakt
naar een liefdadigheidsorganisatie die daar thermo-ondergoed voor b.’ ↙
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O

nlangs verschenen twee baanbrekende publicaties op het gebied van hiv in Nature Immunology,
beide van de afdeling experimentele Immunologie van het AMC. Een van die publicaties is van
Theo G
 eijtenbeek en Sonja Gringhuis, die met hun publicatie de kennis over hiv dusdanig vergroten, dat het
uitroeien van het virus reëler wordt dan ooit tevoren.
‘Met het uitdenken van de experimenten hebben we
een paar rare sprongen gemaakt die bleken te kloppen,’
zegt Geijtenbeek. ‘Op die manier hebben we de uitknop
van het immuunsysteem gevonden. Zodra het virus zich
bij binnenkomst van het lichaam aan een zogeheten
poortwachter bindt, doet hij dat door zich te verbinden
aan één specifiek eiwit. Dat eiwit zet vervolgens het hele
sensorsysteem uit.’
Het eiwit waar Geijtenbeek het over heeft heet DCSIGN, en is verantwoordelijk voor de signalering van veel
verschillende bacteriën en schimmels. ‘Op de een of
andere manier, als hiv zich aan DC-SIGN bindt, ontsnapt
het virus.’ Waarom dat gebeurt, is niet bekend. ‘DCSIGN staat juist bekend als een eiwit dat heel efficiënt te
werk gaat en allerlei andere bacteriën weet te signaleren
als bedreigend.’
Het hiv-virus komt, net als vrijwel alle andere bacteriën
en virussen, bij binnenkomst van het lichaam deze zogeheten poortwachters tegen. Op het moment dat een
poortwachter in contact komt met een schadelijke stof,
wordt hij geactiveerd. Vanaf dan neemt de poortwachter informatie over het schadelijke deeltje mee naar het
leger van het immuunsysteem, de T-cellen – een bepaald
soort witte bloedcellen – die hierdoor de indringer kunnen
herkennen en vernietigen.
‘Bij hiv gebeurt dat dus niet,’ vertelt Geijtenbeek.
‘Zodra het virus in aanraking komt met de poortwachters nestelt het zich in die cellen en laat het zich naar
de T-cellen vervoeren, om zich daar te vermenigvuldigen.’ Eenmaal bij de T-cellen infecteert het virus die
cellen. Omdat de T-cellen normaal gesproken juist de
indringers vernietigen in plaats van andersom, worden
mensen met het virus al snel een stuk vatbaarder voor
allerlei ziektes, vanwege het verminderde aantal T-cellen.
De volledige naam van hiv – humaan immunodeficiëntievirus – wordt pijnlijk duidelijk. ‘Het afweersysteem
komt uiteindelijk wel op gang door weefselschade, maar
dan is het vaak al te laat,’ zegt Geijtenbeek.

Onder de radar
Gringhuis en Geijtenbeek deden geen toevallige ontdekking. In de wetenschap dat hiv bij binnenkomst niet gedetecteerd wordt door de poortwachters, sloegen ze zo‘n
twee jaar geleden aan het brainstormen over mogelijke
manieren waarop hiv onder de radar van het immuun-
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systeem weet te blijven. ‘We zaten in mijn kantoor, en
dachten: hoe kan het nou dat hiv niet wordt herkend door
het immuunsysteem?’ vertelt Geijtenbeek. ‘Na een tijdje
stond Sonja op en ging weg. Na een uurtje kwam ze terug
en ging ze weer zitten. “Ik denk dat ik het weet,” zei ze.’
Gringhuis was in dat uurtje in literatuur gaan spitten
om verbanden te zoeken en vond uiteindelijk een aantal
aanknopingspunten voor een mogelijk model. Voorzichtig begon ze op het whiteboard in Geijtenbeeks kamer
te schetsen wat er bij een hiv-infectie gebeurt, wat het
eiwit DC-SIGN voor rol zou
kunnen spelen, en hoe zich
dat allemaal tot elkaar
verhoudt. ‘Toen moesten
we nog bewijzen dat DCSIGN inderdaad de boos
doener is.’
Er volgde een periode waarin elke stap van het op het
whiteboard geschreven proces van een hiv-infectie werd
getest in het laboratorium van het AMC. ‘Elke keer als er
weer iets bewezen was, kwam Sonja de kamer binnen
om het te vertellen.’ Geijtenbeek zelf deed vooral mee
met het brainstormwerk: ‘Dat is meer mijn ding. Op het

lab worden ze overigens toch gek van me als ik weer zou
proberen te pipetteren.’
Op het laboratorium wordt onderzoek gedaan met
bloed van mensen besmet met het hiv-virus, maar ook
met ‘gezond’ bloed van bloedbanken, dat vervolgens
wordt blootgesteld aan het virus, om te zien wat er
gebeurt. Zo werd er eerst gekeken of wat Gringhuis op
het whiteboard uitgeschreven had werkt op celniveau.
Vervolgens werden deze cellen uit weefsel geïsoleerd,
om te zien of dezelfde processen ook in een natuurlijke
omgeving zo reageren. Als laatste wordt
onderzocht of dit
ook opgaat bij echte
patiënten. Zo gaan
de experimenten van
petrischaal naar praktijk. ‘Uit dit soort onderzoeken weten we overigens ook
dat er mensen zijn die een natuurlijke sterke en zeldzame
weerstand hebben tegen hiv,’ vertelt Geijtenbeek. ‘Die
mensen zijn drager van hiv, maar hebben er geen last
van en kunnen het niet eens doorgeven.’
Geijtenbeek: ‘Wij hebben ontdekt dat als je die

‘Het virus wordt bij
binnenkomst geblokkeerd’
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OUD BLOED
In het AMC wordt bij het onderzoek naar hiv onder meer
gebruik gemaakt van geïnfecteerd bloed dat in Amsterdam is verzameld toen het hiv-virus in 1984 werd ontdekt.
‘Dat is een briljante zet geweest,’ zegt Geijtenbeek.
Omdat er bekend was dat homoseksuelen en drugsgebruikers een risicogroep waren, is hen gevraagd voor
onderzoek bloed te doneren. Dat bloed ligt nog steeds
opgeslagen in het AMC, in gigantische stikstofvaten. Veel
van de mensen die destijds bloed gaven en nu nog in leven zijn, worden nog steeds gevolgd om te kijken hoe het
met ze gaat. Van de mensen die zijn overleden door hiv
is het ziektebeloop nauwkeurig in kaart gebracht. Op die
manier beschikt het AMC momenteel over een waardevolle hoeveelheid data.
vermomming op een of andere manier blokkeert, dat je
daarmee voorkomt dat het virus de uitknop vindt.’
Door gebruik te maken van zogenoemde inhibitors, wordt
de vermomming als het ware ongedaan gemaakt, wordt
het virus gesignaleerd en krijg je dus een afweerreactie. ‘Bescherming is de andere kant van kapotmaken,’ legt Geijtenbeek uit. ‘Door het virus bij binnenkomst te blokkeren, haal
je het uit de populatie.’

Champagne
De medicijnen die nu bij de behandeling van hiv worden
ingezet, werken in principe al goed – maar de werking van
het immuunsysteem is daarbij nog niet optimaal. ‘Wat er
nodig is, is dezelfde combinatie aan medicijnen die mensen
die al hiv hebben nu krijgen. We moeten ze alleen optimaliseren en eerder gaan geven. Door het lichaam te helpen zich
te weren tegen het virus, juist door gebruik te maken van
de eiwitten die al aanwezig zijn, kan het virus minder snel
ontsnappen en effectief muteren.’ De preventie en vroege
behandeling van hiv, hoewel niet de focus van dit onderzoek,
is een gebied waarop veel gebeurt: in de Verenigde Staten is
het preventiemiddel Prep al vrij verkrijgbaar en veelgebruikt.
‘In Nederland is dit alleen nog niet goedgekeurd, en verzekeraars betalen het dan nog niet.’
Ondanks hun ontdekkingen hebben Geijtenbeek en
kornuiten nog geen fles champagne opengetrokken. ‘Je
vergeet soms hoeveel impact zo’n onderzoek kan hebben,’
zegt Geijtenbeek. ‘Met alle aandacht word je even uit je
bubbel getrokken.’
Hij vertelt dat er zeker nog wel gedronken gaat worden
op de doorbraak, en dat na die korte pauze het onderzoek
weer verder gaat. Met beide plannen wordt gewacht tot
Gringhuis weer terug op de werkvloer is, die de afgelopen tijd
thuis zat met de griep. Geijtenbeek: ‘Misschien moeten we
eerst aan dat virus gaan werken.’ ↙

STAGE

Jan Willem Bremmer (26)
Studie Master arbeids- en organisatiepsychologie (UvA)
Stage Lyncwise
Verdiensten 400 euro per maand
Oordeel ****
‘Ik liep stage bij Lyncwise, een wervingsen selectiebureau voor het hogere segment in de arbeidsmarkt. Lyncwise wil ‘de
juiste organisatie met de juiste personen
verbinden’ en zodoende heb ik de afgelopen tijd werknemersprofielen geschreven,
job-vacatures gemaakt en heel veel op
LinkedIn gehunt. Minpuntje was dat ik
hiervoor elke dag met de trein naar Hilversum moest, want ik ga het liefst met het
fietsje naar mijn werk ’s ochtends.

‘Je kunt niet gaan
kutten’
Weet je wat het is met zo’n stage? Het
is een heel mooi eerste beeld dat je
krijgt van het werkende leven. Elke dag
op kantoor, van negen tot zes, handson. Oké grapje, dat woord gebruik ik
niet echt. Maar je krijgt wel de verantwoordelijkheid die bij een echte volwassenenbaan hoort, je kan niet effe gaan
kutten. Als je nog studeert dan kun je
op dinsdagavond zeggen, “laten we nog
even naar De Gieter gaan”. Die vrijheid
heb je. Nu gaat het wekkertje elke dag
om zeven uur. Goed, kwart over zeven.
Oké, half acht. Maar je hebt wel de
verantwoordelijkheid dat je er bent en
dat je elke dag fit bent. Bij studeren, tja,
ik ben wel eens in slaap gevallen in de
collegezaal. Dat is toch anders.’ ↙
tekst Lennart Bolwijn
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Bij de les
Hoorcollege Macht en
identiteit door Yatun
Sastramidjaja, donderdag
16 maart, 9.00 uur, REC-C
Aanwezigen 37
Waarvan mannen 7
Laatkomers 3
Scrabblewoorden: cross network
ethnography, reïficatie, angkatan,
sumpah rakyat

tekst en foto’s Jasmijn Van Raemdonck

D

e antropologiestudenten strompelen de collegezaal binnen. Of
hun slaperige hoofden te wijten
zijn aan de uitslagenavond valt sterk
te betwijfelen. Met geen woord reppen
zij over de spannende verkiezingen. Enthousiast stelt docent Anne de Jong de
gastdocent voor: ‘Vandaag geeft Yatun
Sastramidjaja een college uit het veld.’
‘Als student antropologie moet
je avontuurlijk zijn,’ begint zij haar
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verhaal. Sastramidjaja trok naar Indonesië om er onderzoek te doen naar
de studentenbeweging die president
Soeharto in 1998 afzette. ‘Veel Indonesische progressieven zien studenten als
de agents of history, als de motor van
verandering.’
Sastramidjaja wijdt uit over de
moeilijkheden waar zij tegenaan
liep. ‘Wanneer je als antropoloog een
insider wordt, bestaat het gevaar dat
je jezelf met een bepaalde groep gaat
over-identificeren. Ik kon geen vrienden
worden met studenten die ik zag als
potentiële best friends.’ Zacht gegniffel
gaat door de zaal. ‘Een antropoloog
moet namelijk altijd objectief blijven,’
verduidelijkt ze.
Ondanks de grote interesse voor het
onderwerp speelt het vroege uur vele
studenten parten. Tijdens de pauze
dragen zij liters koffie aan om de vermoeidheid te bestrijden. Mét effect. Zo
worden alsnog twee zeldzame zinnen
gewisseld over de verkiezingsuitslag.
‘Had de SP zo veel zetels?’ vraagt een
student verbaasd. ‘Ja hoor, zij stonden

zesde,’ antwoordt haar achterbuur.
Het gesprek evolueert al snel richting
vegetarische recepten.
Sastramidjaja geeft aan weer te
willen beginnen. Ze laat een stuk van
de documentaire zien over het studentenprotest uit 1998. Het leger opende
het vuur op de studenten, er vielen gewonden en zelfs doden. De collegezaal
is zichtbaar onder de indruk. Wanneer
Sastramidjaja vertelt over haar deel
name aan een protest in 2003, hangen
de studenten aan haar lippen: ‘Ik had
nog nooit een clash meegemaakt en
als antropoloog wil je natuurlijk alles
zien. De stenen vlogen door de lucht en
de politie begon aan te vallen.’
Plots worden de gefascineerde
studenten afgeleid door lawaai. Een
nieuwe groep staat ongeduldig te
trappelen voor de deur. ‘We worden de
zaal uitgegooid,’ lacht De Jong. Met
een warm applaus wordt Sastramidjaja
opnieuw het veld in gestuurd. ↙

Fien Lindelauff (21)
Kelly Prins (20)

Culturele antropologie en
ontwikkelingssociologie
‘Deze lessen zijn echt super
interessant. De docent gaat vaak
in op hedendaagse voorbeelden
van processen van macht en
identiteit, wat het erg relevant
maakt. Ik vind het leuk dat de
gastdocent een ander perspectief
biedt dan de eigen docent. Zo
krijg je meer inzicht in heel gevarieerde thema’s. Dat is fijn, want
ik weet zelf niks over Indonesië.’

Luc de Groot (21)

Culturele antropologie en
ontwikkelingssociologie
‘Ik vind deze lessen erg inspirerend. Je gaat jezelf vragen
stellen waar je normaal niet snel
over zou nadenken zoals “hoe sta
ik zelf in de samenleving?” Het is
erg fijn dat de meer theoretische
colleges worden afgewisseld met
gastcolleges. Op die manier leer
je ook hoe het er in de praktijk
allemaal aan toe gaat.’

Culturele antropologie en
ontwikkelingssociologie
‘Dit is het leukste vak ooit. We
hebben nog een ander vak van
Anne de Jong en ook dat is altijd
heel goed gestructureerd en helder. De voorbeelden die ze aanhaalt zijn erg actueel, echt dingen
die nu spelen. De gastcolleges zijn
een leuke afwisseling. Het is fijn
om de theorie nu ook toegepast
te zien in de praktijk. Soms is het
wel onduidelijk wat je van een
gastcollege moet onthouden en
wat je er precies aan hebt.’

Promoties
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Hora est
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Donderdag 30/03

10.00 uur: Xiaotang Di – biologie
Multiple Faces of Fusarium Oxysporum Effector Protein
Avr2 (Agnietenkapel)
12.00 uur: Javier Zarza Cubero – biologie
Polyamine Metabolism and Activation of Lipid Signalling
Pathways in Arabidopsis Thaliana (Agnietenkapel)
14.00 uur: Oleg Selig – scheikunde / natuurkunde
Ultrasensitive Nonlinear Vibrational Spectroscopy of
Complex Molecular Systems (Agnietenkapel)

Vrijdag 31/03

10.00 uur: Carolien Wind – geneeskunde
Neisseria Gonorrhoeae (Agnietenkapel)
12.00 uur: Yama Issa – geneeskunde
Chronic Pancreatitis (Agnietenkapel)
14.00 uur: Jort Kropff – geneeskunde
The Artificial Pancreas. From Logic to Life (Agnietenkapel)

Dinsdag 04/04

10.00 uur: Cara Kosack – geneeskunde
Point-of-Care Diagnostic Tools (Agnietenkapel)
12.00 uur: Tanit Lizama Gabriel – geneeskunde
Lysosomal Stress: A New Player in Perturbed Lipid
Metabolism (Agnietenkapel)
14.00 uur: Han Rauwerda – Life Sciences
Transcriptome Dynamics in Early Zebrafish Embryogenesis
(Agnietenkapel)

Woensdag 05/04

10.00 uur: Dorota Kawa– biologie
Shape Up Your Root: Novel Cellular Pathways Mediating
Root Responses to Salt Stress and Phosphate Starvation
(Agnietenkapel)
12.00 uur: Rosalijn Both – medische antropologie
Sex, Tensions and Pills. Young People’s Use of
Contemporary Reproductive and Sexual Health
Technologies in Addis Ababa, Ethiopia (Agnietenkapel)
14.00 uur: Sacha Epskamp – psychologische methodenleer
Network Psychometrics (Agnietenkapel)

Donderdag 06/04
10.00 uur: Riccardo Pinosio – logica
The Logic of Kant’s Temporal Continuum (Agnietenkapel)
12.00 uur: Daniela Leyton Puig – Life Sciences
Shedding Light on Endocytosis With Optimized SuperResolution Microscopy (Agnietenkapel)
14.00 uur: Mathilde Verdam – psychologische methodenleer
Using Structural Equation Modeling to Investigate
Change in Health-Related Quality of Life (Agnietenkapel)

Riccardo
Pinosio
Donderdag 6 april, 10.00 uur, Agnietenkapel

Bevinding

‘In zijn boek Kritiek op de zuivere rede
beschrijft de filosoof Immanuel Kant hoe mensen ruimte
en tijd waarnemen. Dat doen we volgens hem door middel
van selectieve aandacht. Als je bijvoorbeeld een huis bekijkt
dan focus je eerst op het raam, dan op het kozijn, vervolgens op de deur. Die beelden voeg je samen tot het beeld
van het huis. Aan de hand daarvan ontwikkelde Kant een
theorie over ruimte en tijd: Kants tijdscontinuüm. In mijn
proefschrift heb ik de aannames op een rij gezet die aan
zijn theorie ten grondslag liggen en die heb ik aan de hand
van de wiskunde en logica proberen te onderbouwen.
Kant beschrijft zijn theorie met woorden, maar op de
achtergrond zit een hele wiskundige structuur. Die heb
ik blootgelegd. Zo heb ik de theorie van Kant een stapje
verder ontwikkeld.’

‘Ik heb de theorie van Kant
een stapje verder ontwikkeld’
Leuk ‘Het geniale van Kants ideeën zie je alleen maar

duidelijker op het moment dat je de wiskundige principes
erachter opmerkt. Je komt ook tot ontdekkingen, als je
bijvoorbeeld één van Kants aannames schrapt zou je met
de overige bij de relativiteitstheorie uitkomen. Je kunt niet
zeggen dat Kant die in de achttiende eeuw zelf bedacht
had, maar wel dat hij de juiste vermoedens had.’

Moeilijk

‘In de wiskunde of in de logica maak je normaal gesproken een model aan de hand van gegevens. Die
staan vast en je hoeft ze alleen maar te analyseren. Nu
moest ik een wiskundig en logisch model afleiden uit een
theorie van een filosoof. Dan zijn je uitgangspunten veel
minder hard: in de ene passage zegt hij iets dat hij later
weer op een andere manier zegt. Je bent dus continu je
model aan het aanpassen.’ ↙
tekst Willem van Ewijk

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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VEGALICIOUS

Op de tong

Italië is geen warm
bad voor veganisten
– een wetsvoorstel
ligt klaar om ouders
die hun kinderen geen
dierproducten geven,
op te sluiten – maar
het groenteparadijs begint bij te draaien.
In het kielzog van de slow food-beweging
komen vegatentjes op, daarnaast moet
je je plaatselijke streeksnack kennen:
cecina van kikkererwten in Toscane,
arancini op Sicilië en puccia in Puglia.

TIRAMISU

H/earth

Lijkt het laatste gerecht dat veganistisch
gemaakt kan worden
– maar is juist heel
geschikt. De cake, nu
eiloos, moet hiervoor
immers juist wat steviger en droger, de drank waarin het dessert
baadt bevat geen beest en kokosolie
maakt de room (bijvoorbeeld van yofu
sojayoghurt en gemalen amandelen en
cashews) goed stevig.

In zo’n pand dat elk halfjaar een andere weggeefwinkel of eetconcept
lijkt te herbergen, huizen nu beide: H/earth heeft kunst aan de muur te
koop, designkleding voor het goede doel en vintage meubels. Laat dat,
de saaie plavuizen en de stamtafel met hangende schommels vooral
links liggen: H/earth draait om de Italiaanse ziel die bezit heeft genomen van de grote keuken achterin.

BORLOTTIBOON

H

De lieveling van de
Italianen is eigenlijk
de gewoonste boon
mogelijk: zelfs zijn zondagse naam Phaseolus
vulgaris is ordinair. De
inwoners van Toscane
gooien deze uitstekende vleesvervangers
zo enthousiast in de risotto, de pasta en
natuurlijk de minestronesoep dat ze ook
wel mangiafagioli (boneneters) worden genoemd.

MEEDOEN! (GRATIS ETEN)
Folia ontvangt graag je restaurantrecensie
en vergoedt bij plaatsing tot € 50,-.
Maximaal 270 woorden, kaders zijn welkom, maar
niet verplicht. Mail je recensie (met prijzen) naar
redactie@folia.nl en de originele bon naar Folia,
Stephanie Gude, postbus 15890, 1001 NJ Amsterdam.

Albert Cuypstraat 208

orecajongens waren ze, maar aardige jongens. Marco Ceglia en Valentino
Vacca bedachten het combiconcept toen ze samen in het Amstelhotel
werkten. Valentino snelt bij binnenkomst van de zijde van zijn Amsterdamse
schone en Italiaanse fles om ons het concept uit de doeken te doen. Daar heb
je als hongerende bezoeker niet altijd zin in, maar in dit geval is het zinnig: hij
kondigt aan dat we als nieuwkomers een shotje van alle soepen mogen proeven. Dat is een traktatie, want er komen tien borrelglaasjes pure magie uit
de grote pannen. Geroosterde knolselderij en knoflook, bloemkoolcrème met
groene kokoscurry en borlottibonen- en paddenstoelenvelouté zijn slechts
enkele sterren aan dit vegetarisch firmament (klein € 5,50, groot € 7,50).
Sprookjesachtige garnituren als krokante salie en avocadoblokjes geven afwisseling en textuur, maar op zichzelf zijn de soepen stuk voor stuk zo zijdezacht
en gelaagd dat elke hap weer nieuwe diepten aanboort.
Terwijl hij ons een stiekem slokje wijn schenkt (op de kaart is het sap en
thee wat de klok slaat) legt Valentino uit dat hij ook veganistische ravioli
maakt; een verademing voor wie smacht naar verse pasta maar niet naar ei,
en zelfs veganistische tiramisu. Dat avontuur bewaren we voor een andere
keer; we bestellen de variant met witte chocola en blauwe bes. Die wordt geserveerd in een kokosnoot, vol lobbige romige mascarpone en nog net stevige
lange vingers (€ 5,00): vernieuwend als de rest van H/earth, maar traditioneel
waar het telt. ↙
tekst Bob van Toor

11 JANUARI 2017

Ieder jaar verruilen honderden studenten Amsterdam
tijdelijk voor een nieuwe stad. Deze week:

Het Sundsvall
van Noëlle
NOËLLE VAN DEVENTER (23)
HIER student media, informatie & communicatie aan de HvA
DAAR semester aan de Mittuniversitetet
DE STAD IN ZES WOORDEN ‘Studentenstad, sneeuw, kanelbullar,
loopafstand, fika, sprookje.’

Bekend van ‘Om eerlijk te zijn had ik nog nooit van Sundsvall gehoord. Toen ik erachter kwam dat de HvA partnerscholen had in Zweden, ging ik er vanuit dat die
rondom Stockholm zouden zijn. Sundsvall ligt echter vierhonderd kilometer boven
Stockholm. Met de hogesnelheidstrein is dat drieënhalf uur reizen.’
Toeristische attractie ‘Het natuurgebied rond de heuvel Norra Berget. De
natuur is er adembenemend. Op de weg hiernaartoe kom je vaak wilde herten
tegen en op de top heb je een prachtig uitzicht over heel Sundsvall, de haven en
de zee. Achter deze “berg” – in Zweden lachen ze me uit dat ik als Nederlander
“berg” zeg – ligt een typisch Zweeds dorpje met oude huizen verscholen. Sommige van die huizen hebben van die pratende poppen, zoals in de Efteling.’
Onontdekte parel ‘Tännforsen: de grootste waterval van heel Zweden. Ook al
ligt deze gigantische waterval drie uur rijden van Sundsvall in het plaatsje Arne;
het is absoluut de moeite waard om hiervoor een auto te huren en het te bezichtigen met klasgenoten. Ik dacht meteen aan Frozen. Het lijkt wel alsof de locatie
van die film echt bestaat!’
Streekgerecht ‘Eland en natuurlijk kanelbullar, de kaneelbroodjes die ze eten
tijdens de fika – de Zweedse koffiebreak met iets lekkers. Wanneer je heel vaak
“koffie” achter elkaar zegt in het Zweeds, hoor je “fika”.’
Held van de stad ‘Dat is de kopersmid Arvid Göhle uit Hudiksvall die bij een grote brand in Sundsvall in 1888 de levens van verschillende mensen redde. Doordat
hij dat deed, had hij geen tijd zijn eigen bezittingen veilig te stellen. Hij verloor
alles, inclusief zijn huis.’
Waarom Sundsvall ‘Het is een niet al te grote stad waarin alles op loopafstand
is. Daardoor voelde ik me hier heel snel thuis. De omgeving is prachtig en de
sneeuw maakt er al helemaal een sprookje van! Bovendien lijkt het gebouw van
Mittuniversitetet op Villa Kakelbont en zijn de docenten gek op de internationale
studenten.’
tekst Carlijn Schepers
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