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AF VIA
DE ZIJDEUR
Leegloop in het CvB, ook
Hans Amman stapt op
KAREN MAEX
Baas met talent
voor polderen
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Verrassing kan
schot in de roos zijn
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Het afgelopen jaar vond er een ware
leegloop plaats aan het bestuur van
UvA-HvA. Wie ging er ook alweer
wanneer weg en waarom? Welke
functies zijn vacant? Alles op een rij.

De Vlaamse Karen Maex heeft,
na een moeizame start, een plek
veroverd in het hart van de Amsterdamse academicus en student. Nu is
ze in de running voor het rectoraat
van UvA-HvA.
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Opgebroken
Pas twee jaar geleden kwam hij vol
goede zin vanuit Utrecht terug naar
zijn stad om zitting te nemen in het
CvB. Wat nekte Hans Amman, de
joviale Amsterdammer die zo wars
was van achterkamertjespolitiek?
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Het boek dat er moest komen
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AUC activists
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eze week beleeft Geert ten Dam waarschijnlijk één van
de moeilijkste periodes uit haar loopbaan. De beoogde
voorzitter van het college van bestuur van UvA-HvA voert
namelijk zogeheten ‘draagvlakgesprekken’ met de academische gemeenschap.
Studenten en medewerkers zouden de hoogleraar in vertrouwelijkheid aan de tand voelen over haar plannen – zo was de
opzet – maar kandidaatstelling en profiel lagen door een lek
richting NRC Handelsblad vorige week plompverloren op straat.
Tel daarbij op dat een gewaardeerd bestuurder als Hans
Amman net zo plotseling zijn vertrek aankondigde, en je
begrijpt dat die gesprekken niet onder een slechter gesternte
hadden kunnen beginnen. Interpretaties vooraf over haar
vermeende kwaliteiten en zwaktes, onduidelijkheid en verlies
aan ervaring in het CvB; ontvouw daarmee nog maar eens
ten overstaan van een extreem kritische gemeenschap een
geloofwaardig en hoopvol perspectief voor nieuwe tijden.
Advocaat Marry de Gaay Fortman, die Ten Dam kent als
voorzitter van de Onderwijsraad, zegt dat Ten Dam als
verrassingskandidaat zomaar een ‘schot in de roos’ kan zijn
(pagina 20). ‘Over kandidaten die niet tot the usual suspects
behoren, zegt men wel eens: High risk, high reward. (…). Al
moet ze wel de ruimte krijgen om in die functie te groeien.’
Ook voor Folia breken nieuwe tijden aan. We verlaten eind
deze maand ons pand aan de Prins Hendrikkade en verhuizen
naar het Roeterseilandcomplex. Bij het opruimen van het
archief stuitten we op een briefwisseling uit 1993 tussen de
leiding van Folia en ene Joris C. Luyendijk. Daaruit komt een
grappige parallel naar voren met 2016. Ook de 22-jarige Joris
Luyendijk (inmiddels toch aardig ‘in zijn functie gegroeid’)
was toen een verrassingskandidaat voor de vacature van
leerlingredacteur bij Folia (15,2 uur per week).
De voorkeur van de sollicitatiecommissie ging uit naar een
andere kandidaat, maar omdat er geld over was, mocht Joris
toch aanschuiven bij zijn eerste redactievergadering. ‘Kom
een kwartiertje eerder ter acclimatisatie,’ schreef toenmalig hoofdredacteur van Folia Sjaak Priester in een brief aan
Luyendijk. En over de formele aanstelling: ‘Ik kan niet beloven
dat een en ander voor 1 januari geregeld is, aangezien onze
organisatie eerlijk gezegd niet uitblinkt in het afhandelen
van dit soort dingen.’
Nieuwe tijden? Geert ten Dam is gewaarschuwd.

www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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Cijfers

1

student psychobiologie bleek
besmet te zijn met schurft. Aangezien hij
tijdens een practicum zijn labjas deelde
met twee medestudenten, vroeg de UvA
om extra alertheid op symptomen op de
bètafaculteit.

Ontgroenen
met Van der Steur

D

at moet best kunnen, zal Ard van der Steur hebben gedacht toen hij in zijn tijd als docent aan de
Universiteit Leiden studenten in zijn huis liet klussen
als onderdeel van hun ontgroening bij het Leidse
corps Minerva. Volgens NRC Handelsblad liet Van der
Steur de zogeheten ‘klus-nullen’ tot 2009 gratis en
voor niets zijn grindpad harken, de monumentale trap
in de was zetten en een diner voorbereiden voor hem
en zijn vrienden.
Pijnlijk, aangezien zich onder de sjaars een aantal
rechtenstudenten bevonden die later college van
hem zouden krijgen. Aanvankelijk ontkende Van der
Steur, inmiddels minister van Veiligheid en Justitie
en zelf oud-Minervaan, als docent betrokken te zijn
geweest bij de ontgroening van Minerva, maar later
kwam hij hierop terug. Zelf ziet hij geen kwaad in
de bijklusactiviteiten en was het ‘gewoon gezellig’,
noteert NRC.
Volgens de gedragscode van de Leidse universiteit mag er geen sprake zijn van ‘vermenging van
persoonlijke en zakelijke relaties’, al is vanwege een
gebrek aan alle feiten onduidelijk of Van der Steur
een overtreding heeft begaan. Een faux pas is het in
ieder geval wel, vindt Alie Kuiper van bureau Bezemer
& Kuiper, dat advies geeft over omgangsvormen
binnen onderwijsinstellingen. ‘Door studenten die
je in de collegebanken kunt krijgen voor je te laten
klussen, breng je de professionele distantie in gevaar.’
↙ Daan van Acht
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1,2

miljoen euro aan onderzoekssubsidies
ontving de HvA in het kader van de Raak-subsidies voor
praktijkgericht onderzoek. Ben Kröse en Inge Oskam
ontvangen elk drie ton, Ben Schouten ontving twee subsidies: samen zes ton.

1:06.095
is de tijd die de zo goed als blinde HvA-student informatica Larissa Klaassen en
haar piloot Haliegh Dolman op de kilometer klokten op het WK aangepast
baanwielrennen. Het leverde Klaassen
goud en de regenboogtrui op.

11.000

euro schadevergoeding moet de HvA betalen aan een student die
onterecht een negatief bindend studieadvies kreeg. De
student liep door het negatieve advies onnodig studievertraging op, zo oordeelde de rechter.
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Deze week betreuren we het eerste slachtoffer van de Amsterdamse ziekte

De Week
De Amsterdamse ziekte

D

e sidderingen liepen menig bètastudent donderdag over de rug,
toen er berichten verschenen over
een schurftpandemie in de Watergraafsmeer. Het Science Park, toch
wel het pareltje van de UvA-vastgoedvalorisatiekroon, zou gebukt
gaan onder een stille killer van tere
studentenhuidjes. En om de studenten niet alleen letterlijk maar ook nog
eens figuurlijk de stuipen op het lijf te
jagen werden de labjassen, die iedere
student verplicht moet aantrekken,
tot boosdoener gebombardeerd.
Er was echter een ziekte die veel
sneller haar opmars maakte deze
week: de Amsterdamse ziekte. Wat
de symptomen zijn? Liegen, bedriegen, lekken, politiseren, niets willen
verklaren en uiteindelijk allerlei zaken
in achterkamertjes afkaarten. Even
leek het erop dat de UvA en HvA
eindelijk de transparantie zouden
gaan betrachten die een onderwijsinstelling anno 2016 betaamt, maar

Folia 24_1612_6.indd 7

deze week barstte er weer een bom.
De namen van beoogde collegevoorzitter Geert ten Dam en rector
magnificus Karen Maex lekten uit,
waarna die eerste besloot om geheel
op eigen initiatief een peperdure
reputatiemanager in te huren. Je
zou vermoeden dat een toekomstig
collegevoorzitter zelf het woord
moet kunnen voeren, maar niets
bleek minder waar. En dat was niet
het enige wat uitlekte. Alles lag op
straat: van de salades met geitenkaas tijdens sollicitatiegesprekken tot
de kandidatuur van de Kinderombudsman – de Amsterdamse ziekte
woedde nietsontziend.
Ze maakte zelfs direct een eerste
slachtoffer in de persoon van –
hoe ironisch ook – Hans Amman,
rasamsterdammer en beheerser van
het soort Jordanees waar Danny
de Munk jaloers op is. Amman, de
veelbekritiseerde verantwoordelijke
voor de vastgoedportefeuille van

UvA en HvA, was de samenwerking
tussen UvA en HvA liever kwijt dan
rijk, terwijl toezichthouder Atzo Nicolaï juist voorstander is. Die hiccup
in de relatie met zijn toezichthouder
werd Amman fataal. Nicolaï zou in
de achterkamertjes plompverloren
hebben verteld dat ‘Amman toch
zou vertrekken’, zonder dat Amman
daarvan op de hoogte was.
En zo sleepte een lek, waarvan
de dader op het kerkhof ligt, de UvA
en HvA een nieuwe vertrouwenscrisis in. En dat niet alleen, wederom
beloofde Dymph van den Boom haar
emeritaat uit te stellen totdat er een
stabiel nieuw college zou zitten. We
hopen met haar mee dat de Amsterdamse ziekte niet lang meer zal
woeden, want bij de lijdensweg die
zij moet afleggen alvorens ze haar
lier aan de wilgen kan hangen is het
paasverhaal een walk in the park. ↙
tekst Henk Strikkers
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Bugra
7:16 klaar met dit beton
kom maar met het water
sta daar zonder vragen
afgronden onder me vervagen
net zwarte vlekken verwoestend
en vervuild is alles
achter mij
staat voor mij al het goede
gevoed door wat is dat eigenlijk
(2:52)
dit
wat is
dit
dit
is
het is
(2:51)
ik wil niets meer weten
ik wil niet kunnen praten
ademen, ik spreek mezelf tegen
herhaal mezelf
dit is de eerste keer dat ik voel
dat ik mijn tijd niet verdoe
(0:03)
en het is te laat
0:01
of nét
op
tijd
Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

Navraag
Alex van
Heeswijk
HvA-docent van de minor ondernemerschap presenteert op woensdag 11 mei zijn
nieuwe boek Mijn onderneming staat als
een huis. Het boek geeft startende ondernemers een houvast in de vorm van een
letterlijke en figuurlijke bouwtekening.
Uw studenten hebben dit boek vast niet
nodig.
‘Langs de zijlijn nog wel. Op de opleiding doen we
veel aan coaching: onze studenten zijn op zoek naar
de kennis om hun onderneming goed te kunnen
beginnen. Alles wat met het opzetten van een eigen
bedrijf te maken heeft, staat in mijn boek. Of het lesstof voor ze wordt, mogen ze natuurlijk zelf bepalen.’

Waarom zouden startende ondernemers
dit boek moeten kiezen?
‘Heel veel boeken belichten niet alle aspecten van
het ondernemerschap. Mijn boek doet dat wel.
Bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsethiek, jezelf
positioneren als ondernemer, en op het gebied van
financiën. Mijn opzet is daarom een bouwtekening,
waar mensen zelf alle tien de stappen kunnen invullen. Dan heb je het plaatje compleet: de ondernemer
als architect van zijn eigen onderneming.’

Wat zijn de twee beste tips als je wilt
ondernemen?
‘Ten eerste: maak alle risico’s inzichtelijk, beheeren beheersbaar. Ten tweede: weet wat je zelf aan je
bedrijf toevoegt en maak gebruik van je netwerk.
Mijn studenten vragen vaak hun ouders en directe
vriendenkring om raad, die je natuurlijk nooit echt
zullen bekritiseren. Je moet juist op zoek naar mensen die je niet kent, maar die wel om jouw verhaal
geven. Ondernemers blijven graag op hun eigen roze
wolk zitten, terwijl je netwerk juist een mentor kan
opleveren die je behoedt voor fouten.’ ↙

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

Folia 24_1612_6.indd 8
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OP Z’N DUITS

Liefde in de
hooiberg
M

ijn verkering heb ik van
het internet. Dat is
minder controversieel dan
het klinkt. We kennen elkaar
van Twitter, een microkosmos waar vreemden elkaar
volgen op basis van gedeelde interesses. Twitteraars
ontmoeten elkaar voortdurend offline en er wordt veel
gedatet, maar daar kleeft
evenveel stigma
aan als elkaar
kennen van
een Wie Is De
Mol-fanforum
of van World
of Warcraft.
Het is hooguit een beetje
nerdy. Dat is anders met datingsites. Stelletjes
die daar geboren worden schamen zich ervoor.
Ze verzinnen een alternatieve genesis die meer
geaccepteerd is. ‘Uit de kroeg’ is minder erg dan
‘van Tinder’.
Van jongs af aan leren we naar een heteroseksuele, monogame relatie te verlangen. Het
zit niet alleen in Disney-films en in popliedjes,
het wordt ook aangemoedigd door juffen op de
basisschool en door die vervelende oom die maar
blijft vragen of je al een beetje verkering hebt.
De paradox van die aangeprate romantiek is dat
je de liefde van je leven pas ontmoet als je hem
of haar niet zoekt. Het universum moet het voor
je doen, het Lot.
Vrienden die verzuchten dat ze altijd alleen
zullen blijven, krijgen het advies dat het ‘wel
komt’, en altijd als je het het minst verwacht. Dat
is immers poëtisch. Liefde die ontstaat op basis
van algoritmes voelt niet authentiek. Het stigma
van datingsites ligt echter niet in de technologie,
maar in het impliciete bekennen van je queeste.

Tinder brak met conventionele datingsites door de ludieke
aard. Swipen is een spelletje.
Een match verschilt niet veel
van oogcontact in een kroeg. Je
moet nog steeds met een goede
opening komen, waarbij die eerste
zinnen altijd ondergeschikt zijn
aan je uiterlijk. Maar de speelsheid
van Tinder neemt niet weg dat je
er uiteindelijk toch zit omdat je op
zoek bent.
Als je je op een
datingsite begeeft,
zet je jezelf in de
verkoop. Soms
moet je daar zelfs
voor betalen. Dat
vinden we sneu.
Twee tientjes
neertellen voor een clubavond waar je dronken
naartoe strompelt op zoek naar seks is daarentegen geen probleem. Je kunt namelijk net doen
alsof je voor de muziek komt. Om half drie lieg je
makkelijk tegen jezelf.
Omdat Twitter deze week tien jaar bestond
interviewde een journalist mij over mijn verkering. Schaapachtig herhaalde ik de ontstaansgeschiedenis zoals ik al duizend keer heb gedaan.
Het is een mooi verhaal, waar het sociale
medium uiteindelijk nauwelijks een rol in speelt.
Het doet er niet zo veel toe hoe je elkaar kent;
het gaat erom dat je elkaar gevonden hebt. Voor
echte liefde is een romantisch begin helemaal
geen vereiste. ↙

‘Uit de kroeg’ is minder
erg dan ‘van Tinder’

Folia 24_1612_6.indd 9

Linda Duits is een weggelopen wetenschapper,
gespecialiseerd in populaire cultuur. Ze schrijft om en
om over seks en de universiteit.
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Calluna Euving wordt benoemd als nieuwe
secretaris van de UvA. De functie van Van
Velzen wordt gesplitst in een UvA-deel en een
HvA-deel. Euving vervult het UvA-deel, het
HvA-deel is nog vacant.

28 JANUARI 2016

CvB-secretaris Geke van Velzen kondigt haar vertrek aan.
Volgens Van Velzen is het door alle bestuurlijke vacatures
‘een natuurlijk moment’ om te vertrekken.

13 JANUARI 2016

De verwachting was dat Dymph van den Boom 1 oktober 2015 haar
vertrek als rector magnificus en emeritaat zou aankondigen.
Haar termijn wordt verlengd tot er een opvolger voor haar
en voor Louise Gunning is gevonden.

1 OKTOBER 2015

Rechtendecaan Edgar du Perron wordt
tijdelijk vicerector. In die functie wordt hij
verantwoordelijk voor de hervormingsagenda.

ERIN EN ERUIT

Actueel

20 APRIL 2015

UvA-rector Dymph van den
Boom wordt aangesteld als
waarnemend collegevoorzitter.

20 APRIL 2015

Collegevoorzitter Louise Gunning
stapt op. Ze hoopt dat door haar vertrek
‘de rust terugkomt’ aan de UvA.

19 APRIL 2015

Huib de Jong trad in
2013 aan als
rector van de HvA.

10
FOLIA 24

Het vertrek van Louise Gunning in april 2015 zette een
stroom van wisselingen in de samenstelling van het
bestuur van UvA en HvA in gang. Een reconstructie van
het afgelopen jaar.

tekst Henk Strikkers beeldbewerking Debby Gerritsen en Daniël Rommens
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FACULTEIT DER
GEESTESWETENSCHAPPEN
Op 17 december 2015 kondigt
Frank van Vree aan per 1
september 2016 te vertrekken
om directeur te worden van het
Niod Instituut voor Oorlogs-,
Holocaust- en Genocidestudies. Er is veel onenigheid over
hoe zijn opvolger moet worden
geselecteerd.

FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN
Interimmer Eric Fischer (foto),
die sinds 1 januari 2015 aan het
hoofd staat van de FMG, wordt
per 1 september 2016 opgevolgd door Hans Brug. Brug is
nu nog decaan van het VUmc.

FACULTEIT ECONOMIE &
BEDRIJFSKUNDE
Han van Dissel (ongewijzigd)

Dymph van den Boom zegt haar afscheid uit te stellen tot er een
nieuw college zit.

FACULTEIT DER
TANDHEELKUNDE
Albert Feilzer (ongewijzigd)

15 MAART 2016

Geert ten Dam en Karen Maex beoogde collegeleden.
Hoogleraar onderwijskunde Geert ten Dam is beoogd collegevoorzitter
en bètadecaan Karen Maex is beoogd rector magnificus, weet NRC te
melden.

15 MAART 2016

Vicevoorzitter Hans Amman vertrekt.
Per 1 september 2016 zal Amman afzwaaien
na een conflict met de Raad van Toezicht
over de samenwerking tussen UvA en HvA.

15 MAART 2016

Edgar du Perron vertrekt als vicerector; hij wordt lid
van de Hoge Raad. Zijn functie vervalt.

1 FEBRUARI 2016

FACULTEIT DER
NATUURWETENSCHAPPEN,
WISKUNDE EN INFORMATICA
Karen Maex is volgens NRC de
beoogde opvolger van Dymph
van den Boom als rector magnificus van de UvA. Wanneer
zij daadwerkelijk rector wordt,
zou de decaanpositie van FNWI
snel vacant kunnen zijn.

FACULTEIT DER
RECHTSGELEERDHEID
Edgar du Perron wordt in april
2015 uitverkoren om per 1 april
2016 lid te worden van de Hoge
Raad. André Nollkaemper
(foto) volgt de langstzittende
decaan van de UvA (tien jaar)
per 1 februari 2016 op.

FACULTEIT DER GENEESKUNDE
Marcel Levi (ongewijzigd)

...?
Folia 24_1612_6.indd 11
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Actueel Karen
LaatsteMaex
dagen Maagdenhuis

Een baas die ook
kan polderen

tekst Willem van Ewijk
foto Dirk Gillissen, UvA

Ze is kunstzinnig en zakelijk tegelijk. Beoogd rector-magnificus Karen Maex
verenigt de uitersten in zich die nodig zijn om de UvA te leiden.
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Z

e wordt vriendelijk en sociaal genoemd. Op het cv
van Karen Maex is geen smetje te ontdekken: ze staat
altijd open voor een gesprek, is behulpzaam, en volgens
intimi is ze ook een begenadigd violist. De Leuvense – ze werd
er in 1959 geboren en behaalde er haar kandidaatsdiploma voor
ingenieur en haar kandidaatsdiploma in de natuurkunde – vertrok in 2013 naar Amsterdam om de bètafusie te leiden.
De Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de UvA zou moeten fuseren met de twee bètafaculteiten van de Vrije Universiteit. Om dit proces in goede banen te
leiden werd Maex alvast benoemd tot decaan van alle drie de faculteiten. Studenten reageerden woedend. Ze hadden nog steeds
geen besluit genomen of ze het wel eens waren met die bètafusie.
Ze meenden dat Maex, tot kort daarvoor vicerector aan de Katholieke Universiteit Leuven, naar Amsterdam was gehaald om
het besluit door te drukken over de ruggen van studenten. ‘Het
bestuur geeft niets om de mening van studenten,’ stond er op
de affiches toen protesten op het Science Park heftiger werden.
Afgelopen dagen gebeurde hetzelfde, toen uitlekte dat Maex
de beoogde nieuwe rector-magnificus van de UvA is, nog voor
de medezeggenschap daarover geraadpleegd was. ‘Ze is iemand
die tot het ancien regime behoort en geeft klaarblijkelijk niets
om transparantie en studenteninspraak,’ zei Arthur Berkhout
van actiegroep Humanities Rally op Folia.nl. In hetzelfde stuk
noemde studentenvakbond Asva de benoemingsprocedure
‘krom en raar’ en riep, samen met de actiegroepen uit het Maagdenhuis, Maex op om haar kandidatuur openbaar toe te lichten.
Maex moet het allemaal met lede ogen hebben aangezien,
want volgens haar oud-collega’s in Leuven is ze helemaal niet van
de achterkamertjes. ‘Karen vraagt alle partijen gelijktijdig aan
tafel en probeert daar iedereen bij elkaar te brengen,’ zei Conny
Aerts, directeur van het Instituut voor sterrenkunde in Leuven,
eerder tegen Folia. ‘Ze bestudeert de dossiers goed, en gaat
vervolgens met alle betrokkenen in gesprek,’ zegt ook Mark Waer,
die rector in Leuven was toen Maex er vicerector was. Mensen die
aan de UvA met haar samenwerken delen die opvatting. Micha de
Groot, student kunstmatige intelligentie, had het afgelopen jaar
als voorzitter van de facultaire studentenraad van de bètafaculteit
veel met Maex te maken. De Groot: ‘Na ieder overleg zei ze dat
we haar altijd nog konden bellen of mailen. Als we dat deden
nodigde ze ons dezelfde dag nog uit om te komen praten.’ Volgens
hem is ze iemand ‘die echt open staat voor wat studenten vinden’.

Directheid
‘Communicatie is cruciaal,’ zei Maex er zelf over. Ze was blij dat
ze van Leuven naar Amsterdam kon verhuizen, omdat men hier
zoveel directer was dan in Belgie. ‘Directheid creëert duidelijkheid.’ En, over het ambitieuze project van de bètafusie: ‘In
Amsterdam is het mogelijk om bepaalde structuren aan te passen, terwijl in Vlaanderen alles vaster is.’ Haar voorliefde voor
overleg leidt niet tot besluiteloosheid, zegt ook Mark Waer. ‘Ze
kan knopen doorhakken. Dat is die ingenieurskant van haar.’
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‘Ik ben de baas, maar zo zal ik nooit ergens binnenkomen,’
zei Maex in het radioprogramma Folia maakt kennis. Toch wel,
zij het met een glimlach, zoals toen het Leuvens Alumniorkest
een contrabassist nodig had. Maex kende nog wel iemand in haar
onderzoeksgroep die contrabas speelde. ‘Ik zal hem verplichten
om bij ons orkest te gaan,’ hoort fluitist Jan de Vilder haar nog
zeggen. En soms gaat zelfs de Hollandse directheid Maex niet
snel genoeg: ‘Ik zie Amsterdam als een ondernemende stad,
maar ik voel soms ook een beetje angst om te zeggen: we gaan
ervoor.’ Die angst kan volgens Maex belemmeren: ‘Je kunt fouten
maken door iets te doen, maar ook door iets niet te doen,’ zei ze
vlak na haar aanstelling als decaan tegen Folia. Om vervolgens
weer diplomatiek te eindigen: ‘Laten we het pad inslaan [van
de bètafusie, red.] en kijken waar we onderweg misschien nog
moeten bijsturen. Sturen en bijsturen, dat zal ik doen.’
‘Ik vond Maex geweldig ondernemend,’ zegt Jan Sengers van
de University of Maryland, bij wie Maex in 1980 een onderzoeksstage liep. Hij zegt alleen maar goede herinneringen aan haar te
hebben. Ook Waer en De Groot beschrijven haar als ‘vriendelijk’.
De Vilder noemt haar ‘heel sociaal’. Ze tempert haar ambitie
soms om de goede vrede te bewaren. En die voorzichtigheid kan
voor frustratie zorgen, zoals bij docent Anna Watts, die jaren in
het vrouwencomité van de bètafaculteit zat en met Maex overlegde hoe ze het aantal vrouwen aan de faculteit kon vergroten.
Watts wilde de selectieprocedure snel vrouwvriendelijker maken
en Maex, die volgens Watts ‘een consensusbouwer’ is, wilde eerst
het bestuur van de faculteit langzaam met zich meekrijgen.

Dubbelzinnig
De baas spelen als het kan, toch nog even polderen als daar behoefte aan is, juist die dubbelzinnigheid lijkt Maex van pas te gaan
komen als UvA-bestuurder. ‘Het besturen van een grote universiteit heeft iets bedrijfsmatigs, maar je moet ook ruimte geven aan
de academische gemeenschap, zodat de creativiteit bewaakt blijft.
Dat is Maex op het lijf geschreven,’ aldus Mark Waer, die vindt dat
ze het bedrijfsmatige en kunstzinnige van de universiteit in haar
persoon verenigt: ‘Ze dacht er eerst over om professioneel violist
te worden, maar koos toch voor een academische carrière.’ Toen
ze vicerector in Leuven werd kon ze niet meer in het alumniorkest
spelen omdat ze telkens weer de avondrepetities moest missen.
‘Dat heeft ze verschrikkelijk gemist,’ zegt oud-orkestgenoot Jan de
Vilder. ‘Ze kwam nog altijd kijken bij de concerten.’
Hoe ze de discussie over democratisering aan de UvA zal
aanpakken? ‘Maex weet dat het ideale besturingsmodel niet bestaat,’ zegt Waer. Ze heeft in Leuven gezien dat een universiteit
door een gekozen rectoraat niet per se democratischer wordt.
‘Ook een gekozen rector kan zich autoritair gedragen, juist
met het argument dat hij is gekozen,’ zei ze onlangs tijdens een
debat aan de VU. Ze ziet nog een bezwaar: ‘Na de verkiezingen
heb je het kamp van de winnaars en het kamp van de verliezers.’ En, geheel in haar eigen stijl: ‘Daar moet je als bestuurder weer verzoening tussen zien te bereiken.’ ↙
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Hans Amman
ging ‘voor die
tent’
De door en door verpolitiekte cultuur van het Maagdenhuis wilde hij doorbreken.
Hij wilde ‘op de centjes passen’ en hij wilde UvA en HvA elk weer een eigen
college van bestuur geven. Dat laatste brak hem op.
tekst Dirk Wolthekker foto’s Daniël Rommens

I

edereen kent ze wel: bestuurders die een klus moeten
klaren, maar eigenlijk met iets anders bezig zijn. Een
vervolgstap in hun carrière, netwerkborrels aflopen zonder dat duidelijk is waartoe dat leidt, politiek gekonkel.
‘Dat is niets voor Hans,’
zei de Utrechtse farmacoloog Herre Talsma
twee jaar geleden over
de toen net aangetreden vicevoorzitter van
het CvB Hans Amman.
‘Hans zit er voor de universiteit – en nu dus ook
voor de hogeschool – en
niet voor iets anders.
Hij is stabiel, koersvast,
open en benaderbaar,
laat zich niet beïnvloeden door politiek gedoe
op de werkvloer en stelt zijn plan ook niet bij elke Haagse
hik zomaar bij.’
Aan UvA en HvA weet men inmiddels dat Han Maarten (Hans) Amman (Amsterdam, 1957) inderdaad een

hekel heeft aan politiek gekonkelfoes, dubbele agenda’s,
politieke benoemingen (lees: PvdA-benoemingen) en
besturen in de schemer van de achterkamer. Dit was vele
jaren de praktijk in Maagdenhuis en omstreken, maar de
partijloze Hans Amman
wilde het veranderen. Er
moest een nieuwe wind
waaien door wat ook wel
eens gekscherend ‘het
Politbureau van de UvA’
wordt genoemd.
Tegen het Eindhovense universiteitsblad
Cursor zei hij het ooit
zo: ‘Ik wil proberen het
politieke element zo veel
mogelijk te beperken. Ik
vind dat je heldere normen moet formuleren
en de ruimte voor willekeur zo klein mogelijk moet zien
te maken, ongeacht wie je voor je hebt.’ Politiek of niet,
Amman beheerde de politiek gevoelige portefeuille van
financiën en huisvesting. Hij was en bleef de penning-

‘De Amsterdamse
vastgoedmarkt is een vak
apart. Bij een verkeerde
inschatting ben je zomaar
miljoenen kwijt’
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meester van UvA en HvA. ‘Hoe je het ook wendt of keert,
uiteindelijk gaat het altijd om de centjes,’ zei hij bij zijn
aantreden. ‘Op dat punt ligt mijn kracht en hoop ik een
waardevolle bijdrage te leveren.’ Zijn sindsdien vele malen
vernomen lijfspreuk: ‘Ik ga voor die tent.’
Toen ras-Amsterdammer (mét tongval!) Amman
begin 2014 uit Utrecht overkwam naar de UvA – als
opvolger van de zeer Haagse CDA’er Paul Doop – werd
hij gepresenteerd als ‘man van eigen kweek’. Al was hij al
veertien jaar bij de UvA weg, hij werd beschouwd als ‘één
van ons’. Dat gevoel heerste trouwens vooral op de UvA
en niet op de HvA. Amman studeerde aan de UvA economie en deed er promotieonderzoek naar economische
optimaliseringsexperimenten. Vervolgens werkte hij vele
jaren als wetenschappelijk medewerker en docent aan de
UvA, alvorens te verkassen naar Eindhoven, waar hij aan
de TU/e hoogleraar Computational Economics & Finance
werd, vervolgens decaan en lid van het CvB.
In 2006 werd het
tijd om door te stoten
naar de bestuurstop:
Amman ging naar de
Universiteit Utrecht
(UU) om daar vicevoorzitter te worden van
het CvB. Hij voerde er
een stevig financieel en
huisvestingsbeleid, maar
slaagde er niettemin in
grote populariteit te verwerven. Dat had ongetwijfeld te
maken met zijn nuchtere ‘doe maar gewoon, dan doe je
al gek genoeg’-mentaliteit. Zoals een Utrechtse collega
het formuleerde: ‘Hans is lekker gewoon. Hij is helemaal
niet iemand die zich voorstaat op zijn ego. “Kijk mij eens”,
dat is niks voor Hans. Hij wil geen Centre Pompidou nala-

ten, maar zo goed mogelijk zijn werk doen, gericht op de
inhoud. Gewichtigdoenerij is niet des Hans.’

Inspraak is inspraak
Die mentaliteit nam Amman mee naar Amsterdam toen
hij twee jaar geleden neerstreek op het Spui. Hij kreeg er
weliswaar dezelfde functie als hij aan de UU had gehad,
maar die was uitdagend genoeg: om te beginnen stonden de financiën onder druk met mogelijk noodzakelijke
bezuinigen. Daarnaast was er een robuust huisvestingsplan waar miljoenen in
om gaan. Alsof hij de
toekomst voorvoelde zei
hij het zo: ‘Huisvesting is
op alle universiteiten een
behoorlijke uitdaging,
maar in Amsterdam is
die portefeuille extra
uitdagend, want de
Amsterdamse vastgoedmarkt is een vak apart.
Bij een verkeerde inschatting ben je zomaar miljoenen
kwijt, met een bestuurlijk en financieel probleem tot
gevolg.’ Het zou inderdaad zo gaan, al kan dat bezwaarlijk in de schoenen van Amman worden geschoven; door
zijn voorgangers waren er al vele miljoenen gespendeerd
en al dan niet onverantwoorde risico’s genomen, verer-

‘Hoe je het ook wendt of
keert, uiteindelijk gaat het
altijd om de centjes’
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gerd door een kredieten vastgoedcrisis.
Naast de uitdagende inhoudelijke portefeuille kreeg Amman nog twee
uitdagingen op zijn bord: die altijd leuke en vrijgevochten Amsterdamse studentencultuur en het spannende
samenwerkingsverband met de HvA. Van de traditioneel
opstandige Amsterdamse studenten had hij niet zo veel
te vrezen, meende hij. ‘Amsterdammers zijn tegensprekers ja, dat klopt. Maar denk je dat ze dat in Eindhoven
of Utrecht niet zijn? Inspraak is inspraak, de regels zijn
in Amsterdam niet anders dan elders.’ Formeel is dat
inderdaad het geval, al waren er tot voor kort juist aan de
UvA wel erg weinig instemmingsrechten voor
de medezeggenschap,
maar op de avond van
de Maagdenhuisbezetting sprak burgemeester
Van der Laan toch de
woorden: ‘In Amsterdam
mag altijd een beetje
meer dan in de rest
van Nederland.’
Ook met de personele unie tussen UvA en HvA – waarmee wordt bedoeld dat beide instellingen een gezamenlijk CvB hebben – kreeg Amman te maken. Dat gezamenlijke CvB bestond bij zijn aantreden al meer dan tien jaar,
en was ooit in het leven geroepen om de doorstroming
van het hbo naar het wo te vergemakkelijken. Er zat

17

natuurlijk een ideologisch randje aan, namelijk die van de
aloude sociaaldemocratische gedachte van de verheffing
van het volk. Oud UvA-collegevoorzitter Sijbolt Noorda
(PvdA) – die de zaak ooit heeft bedacht en ten uitvoer
heeft gebracht met toenmalig collegevoorzitter van de
HvA Rob Scheerens (PvdA) en toenmalig voorzitter van
de Raad van Toezicht Niek Urbanus (PvdA) – wordt nog
steeds giftig als er wordt gemorreld aan die samenwerking, die hij beschouwt als zijn geesteskind.

Externe hulptroepen
Op de werkvloer zijn sinds 2003 vele samenwerkingsverbanden gesmeed en gerealiseerd, maar de bestuurlijke
paraplu waarin die
samenwerking gestalte
kreeg, een gezamenlijk
CvB dus, is nooit een
gelukkige keus geweest.
Zo spatte na 2003 het
ene na het andere CvB
met grote problemen
uit elkaar: in 2006 ging
het mis met het CvB van
Noorda en Scheerens –
ze trokken ruziënd en scheldend door het Maagdenhuis.
In 2011 barste de bom opnieuw met het CvB van Karel van
der Toorn, vorig jaar struikelde Louise Gunning, een paar
maanden geleden kondigde universiteits- en hogeschoolsecretaris Geke van Velzen haar vertrek aan en nu stapt
Hans Amman op.

‘Inspraak is inspraak,
de regels zijn in Amsterdam
niet anders dan elders’
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Niet altijd was de bestuurlijke samenwerking met de
HvA de oorzaak. Van der Toorn struikelde bijvoorbeeld
omdat hij de samenwerking met de VU versneld wilde
doorzetten tegen de wens van de decanen in. Waar het
keer op keer om gaat, zijn de reusachtige portefeuilles
die de vier collegeleden ieder hebben. Ze komen er niet
uit, en al helemaal niet als ze er veel nevenfuncties bij
hebben, zoals bij Louise Gunning het geval was.
Het gevolg: het wemelt in het Maagdenhuis van de
tonnenverslindende externe hulptroepen voor beleidsvoering, beleidsvoorbereiding, beleidsadvisering, communicatie en reputatie.
Rode draad door al deze struikelpartijen is wat Hans
Amman steeds noemde ‘de veel te grote span of control’ van het CvB: te weinig bestuurders in relatie tot de
omvang van de organisatie. De ironie van het vertrek van
Amman is dat juist hij
de zaak grondig wilde
herzien, te beginnen met
het ontmantelen van de
personele unie. In zijn
streven werd Amman
overigens gesteund
door een deel van de
bestuurders, medewerkers en studenten
van UvA en HvA, en op
andere universiteiten
zijn dergelijke personele unies al lang weer afgeschaft. De
VU en Windesheim: mislukt en ontmanteld. Wageningen
en Van Hall Larenstein: mislukt en ontmanteld. UvA en
HvA moesten zo snel mogelijk volgen. Een indicatie dat hij
daarmee was begonnen is de opsplitsing onlangs van de
dubbelfunctie van secretaris Van Velzen. Bij haar vertrek
werd aangekondigd dat de UvA en de HvA elk weer een
eigen secretaris zouden krijgen. Inmiddels is een nieuwe
universiteitssecretaris aan de slag gegaan, naar een hogeschoolsecretaris wordt nog gezocht.

Amman is er bovendien van overtuigd dat UvA-HvA
een veel te grote instelling is geworden, waardoor de
kwaliteit van het zogenoemde primair proces – onderwijs
en onderzoek – onder druk is komen te staan.
De optimale omvang van een universitaire instelling is
in zijn optiek maximaal rond de vijfentwintigduizend studenten en vierduizend medewerkers. UvA-HvA tellen het
drievoudige, het is een organisatie met de omvang van
een grote provinciestad met slechts een burgemeester en
drie wethouders, laten we zeggen zoiets als Leeuwarden
(een burgemeester, zes wethouders) of Delft (een burgemeester, vijf wethouders). En dat voor een traditioneel
eigenzinnige en eigenwijze organisatie als UvA-HvA.
Juist nu we op een keerpunt staan in de geschiedenis
van UvA-HvA, had elk van beide organisaties de geschiedenis naar haar hand kunnen zetten en weer een eigen
CvB kunnen of moeten
krijgen, meende Amman. In plaats daarvan
moet de nieuwe collegevoorzitter opnieuw
een evaluatie van de
samenwerking beginnen, de zoveelste.
Hans Amman
zal het – althans als
UvA-HvA-bestuurder –
niet meer meemaken en
hij is daarover zonder twijfel heel erg teleurgesteld, juist
omdat hij deze baan beschouwde als een prachtig sluitstuk
van zijn carrière. Niet alleen bestuurlijk, maar ook omdat
hij er speciaal voor terug was gekomen naar Amsterdam.
‘Een paar maanden geleden,’ zei hij direct na zijn aantreden, ‘zat ik op een bankje tegenover Atheneum boekhandel
te wachten op een afspraak in het Maagdenhuis. Op een
Amsterdams bankje zitten voelt echt anders dan op een
vergelijkbaar bankje zitten in Eindhoven of Utrecht. Ik zat er
een halfuurtje en was al drie bekenden tegengekomen. Om
de hoek op de Heiligeweg was vroeger een zwembad waar
ik als kind heb gezwommen, en als ik naar Science Park ga
kom ik over de Middenweg waar op de Nieuwe Ooster mijn
moeder begraven ligt. Mijn terugkeer naar Amsterdam is
veel sterker binnengekomen dan ik zelf had gedacht.’
Amman blijft in Amsterdam en blijft aan de UvA verbonden. Hij pakt zijn hoogleraarschap op aan de Faculteit
Economie & Bedrijfseconomie. Decaan Van Dissel heeft
alvast laten weten dat Amman ‘met open armen’ zal
worden ontvangen: Amman zal worden benoemd tot
faculteitshoogleraar. ↙

‘Hans wil geen Centre
Pompidou nalaten, maar
zo goed mogelijk zijn werk
doen, gericht op de inhoud’

Provinciestad
Ironisch is dat Amman helemaal niet tegen samenwerking was, ook niet met de HvA, maar een samenwerking
met universiteiten lag en ligt in zijn optiek nu eenmaal
meer voor de hand, qua organisatiecultuur én inhoudelijk. Bij dat laatste wordt vaak gewezen op de inhoudelijke
bètasamenwerking in onderwijs- en onderzoek tussen
UvA en VU. Toen hij nog vicevoorzitter was van de UU
sloot Amman een samenwerkingsverband met de TU/e,
en bij zijn aantreden aan de UvA liet hij doorschemeren
wel iets te zien in inhoudelijke samenwerking met de UU.
‘Ik schat in dat daar zeker wel mogelijkheden liggen,
vooral op het terrein van de geesteswetenschappen.’
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Actueel Geert ten Dam
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Ten Dam
levert
altijd
Geert ten Dam, beoogd voorzitter van het College van
Bestuur van UvA-HvA, zou een ‘verrassingskandidaat’
zijn, vooral vanwege een gebrek aan bestuurlijke ervaring.
Collega’s en studenten geven echter hoog op van haar
kwaliteiten. ‘Ik ben vooral opgelucht dat ze bij de UvA blijft.’

tekst Steffi Weber
foto Maartje Geels/HH

O

pen, verbindend en uiterst
vakbekwaam; nee, directeur
Adri van der Rest zag Geert
ten Dam niet graag vertrekken als
voorzitter van de Onderwijsraad. Toch
moest hij haar ruim een jaar geleden
laten gaan – na tien jaar lidmaatschap
liet de wet geen ruimte voor een nieuwe
ambtstermijn. Bij haar afscheid werd ze
tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau geslagen. ‘Ze is warm en betrokken
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en tegelijkertijd niet bang voor stevige
discussies,’ zegt Van der Rest. Dat was
maar goed ook, want bij de Onderwijsraad – een club van onafhankelijke
deskundigen van divers pluimage en
van alle politieke smaken en kleuren –
vliegen de tegenstellingen je soms om
de oren. ‘Ten Dam wist die verschillen
altijd heel aardig te overbruggen,’ zegt
Van der Rest. Dat deed ze in eerste
instantie door ‘héél goed’ te luisteren
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en
door.’
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en de partijen inhoudelijk bij elkaar te
brengen. ‘Maar ze had ook altijd in de
gaten waar emoties een rol speelden.
Als iemand privéproblemen had legde
ze diegene na de vergadering een arm
om de schouder.’
Van der Rest kan zich niet herinneren
dat er ooit een echt conflict was onder
het voorzitterschap van Ten Dam. ‘We
hadden stevige debatten in de raad,
maar die werden altijd afgesloten met
opgeheven hoofden en vrolijke gezichten. De verschillen van mening leidden
ook niet tot grijze adviezen, er werd
telkens stelling genomen.’
Ten Dam studeerde andragologie
aan de UvA, een inmiddels opgeheven
opleiding die zich richt op de opvoeding en vorming van volwassenen.
Daarna schreef ze in Groningen
haar proefschrift over
vrouwen in de volwasseneneducatie. Haar promotor, emeritus hoogleraar
emancipatievraagstukken
Iteke Weeda, herinnert
zich haar promovenda als
‘een stevige tante met een
gezond zelfvertrouwen’. ‘Ze
werkte zelfstandig en gefocust en was
ook analytisch sterk,’ meent Weeda.
Bovendien was Ten Dam ‘buitengewoon adequaat’ in het nakomen van
afspraken.
Sinds ze in juni 1989 promoveerde, lijkt
daar niets aan veranderd. Hessel Nieuwelink, lerarenopleider aan de HvA die
op zijn beurt momenteel promoveert
bij Ten Dam, kan zich volledig vinden
in bovenstaande beschrijving. Hij kent
Ten Dam als een bijzonder betrokken
begeleider. ‘Ze hechtte veel waarde aan
de samenstelling van de begeleidingscommissie en zei: “Ik werk alleen met
mensen die ook echt leveren.” Dat is zij
zelf ook: iemand die levert.’
‘Ze heeft status, maar is totaal niet
statusgevoelig,’ zegt Nieuwelink. ‘Ze
was voorzitter van de Onderwijsraad
en is nu lid van de SER. Dat zijn natuurlijk mooie functies, maar ze loopt
totaal niet met de borst vooruit over de

afdeling. Integendeel: als mensen daar
iets over zeggen geneert ze zich eerder,
dat vind ik een enorme kwaliteit.’
‘Een keer per jaar lunchen we met de
onderzoeksgroep bij haar thuis in Amsterdam-Oost. Dan kookt haar man,
hele lekkere salades, veel vegetarisch.
Haar huis is een beetje ingericht zoals
ze er zelf ook uitziet. Smaakvol, niet
te veel opsmuk maar een aantal mooie
dingen.’
‘Mijn eerste zorg is hoe het hier
verder moet, mocht Ten Dam straks
naar het Maagdenhuis verhuizen,’
zegt UvA-hoogleraar onderwijskunde
Monique Volman. Volman is mastercoördinator en onderzoeksprogrammaleider bij de afdeling pedagogiek,
onderwijskunde & lerarenopleiding,
waar Ten Dam als hoogleraar werkt.

niet tot the usual suspects behoren zegt
men wel eens: high risk, high reward.
Dat geldt wellicht ook voor Ten Dam.
Al moet ze wel de ruimte krijgen om in
die functie te groeien.’
De Gaay Fortman noemt Ten Dam
een scherp analyticus, met strategisch
inzicht en een vooruitziende blik. Ook
Onderwijsraadstopman Van der Rest
benadrukt Ten Dams nauwkeurige
gevoel voor wat er speelt in de samenleving – een waardevolle eigenschap
in tijden van onrust en protest. ‘Onder
Ten Dam was de Onderwijsraad al bezig met thema’s als Bildung en ruimte
voor professionals op de werkvloer,
lang voordat ze tijdens de bezetting van
het Maagdenhuis naar voren kwamen.
Ze weet heel goed wat er leeft.’
Bij de studenten van haar opleiding
is Ten Dam populair. Ze
krijgt ‘extreem positieve
evaluaties’, zegt mastercoördinator Volman.
Bachelorstudente Marlijn
Dros omschrijft haar docent onderwijsinnovatie als
‘heel erg betrokken en benaderbaar’. Dros waardeert
Ten Dam vooral om haar ‘recht-doorzee, zonder poespas’-mentaliteit, een
eigenschap die andere studenten wel
eens kan afschrikken. ‘Haar feedback
kan best direct zijn.’ Ook collega en
vriendin Volman weet dat Ten Dam
‘scherp uit de hoek kan komen’, zonder
beledigend of ongenuanceerd te worden. Volman: ‘Ze heeft een natuurlijke
autoriteit.’
Collega’s, vrienden en kennissen
van Ten Dam zien eigenlijk maar één
valkuil: haar gedrevenheid. ‘Ze zal
goed op de klok moeten kijken, anders
gaat ze gewoon door.’ Ten Dam, die in
haar vrije tijd graag naar de opera gaat
en niet vies is van tuinieren of klussen
in huis – Volman: ‘Ze repareert haar
eigen stopcontacten’ – maakt wel tijd
voor haar gezin. ‘Dat zou ze best vaker
mogen doen,’ zegt Van der Rest. ‘Ik
gun haar wel wat meer tijd voor haar
familie’. ↙

‘Het is een stevige tante
met een gezond
zelfvertrouwen’
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De twee kennen elkaar nog uit de studietijd en zijn al dertig jaar bevriend.
Volman wist niet dat haar collega in de
race is voor de functie van collegevoorzitter, maar dat Ten Dam bestuurlijke
ambities heeft, verbaast haar niets. ‘Ik
ben vooral opgelucht dat ze bij de UvA
blijft. Sinds haar vertrek bij de Onderwijsraad was mijn grootste angst dat ze
een soortgelijke functie zou aannemen
aan een andere universiteit.’
Ten Dam kent de UvA van binnen
en van buiten – ze was jarenlang rector
van de interfacultaire lerarenopleiding – en heeft als voormalig docent
ook banden met de HvA. Toch wordt
ze gezien als verrassingskandidate;
vooral door haar beperkte bestuurservaring. Volgens advocaat Marry de
Gaay Fortman, die Ten Dam kent als
voorzitter van de Onderwijsraad, zou
ze desondanks zomaar ‘een schot in de
roos’ kunnen zijn. ‘Over kandidaten die
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THOMAS
VAN A ALTEN
Gesloten dag
I

k heb wel eens een praatje gehouden voor aanstaande eerstejaars
op een open dag van de HvA. Ik zei dat ze niet moesten afgaan
op de folders, teksten op de websites, oordelen in scholengidsen
of praatjes zoals die van mij, maar zelf kritisch onderzoek moeten
doen. ‘Vraag aan een eerstejaars hoe hij het vindt om hier te studeren, dat is de beste graadmeter.’ Wat is het nut van een open dag in
de 21e eeuw als je de meeste informatie vaak al online vindt?
Volgens mij bezoek je een open dag om een gevoel te krijgen
van de sfeer, van de lucht in het gebouw, van de koppen van je
aanstaande docenten en medestudenten, maar ook van de mores.
Ik ben er trots op dat ik lesgeef in het Benno Premselahuis, omdat
de naam Benno
Premsela staat
voor creativiteit
(Premsela was
een vormgever)
en diversiteit
(Premsela was
een homoactivist). Nou valt
dat met die creativiteit en diversiteit soms wat tegen, maar we
doen ons best.
Op elk billboard in de stad of in elke commercial worden we
geconfronteerd met suggestieve beelden om ons te prikkelen. De
cover van de gewraakte Folia (‘Gewoon, borsten’) droeg juist met
het artikel van Bien Borren bij aan een ‘integere’ (sorry) discussie
over emancipatie en seksualiteit.
Decennia na de vermeende seksuele revolutie zou je zeggen dat
elke faculteit, elke decaan, elke docent trots is op zulke media-uitingen binnen ons onderwijs, juist op een open dag. Anders kun je
het net zo goed een gesloten dag noemen. ↙

Ik ben er trots op
dat ik lesgeef in het
Benno Premselahuis
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Startschot voor
een duurzame
toekomst
tekst Nina Schuyffel
foto Daniël Rommens
Op maandag 21 maart werd een vlag
gehesen op de kop van het Javaeiland in Amsterdam-Oost. Het was
het startschot voor FabCity, een
tijdelijke campus met ruim vijftig
paviljoens waar studenten van de HvA
vanaf april onderzoek zullen doen
rond thema’s als vluchtelingenproblematiek, klimaatverandering, circulariteit en stedelijke mobiliteit.
FabCity is onderdeel van Europe by
People, een cultureel programma
dat tot stand kwam ter gelegenheid van het EU-voorzitterschap van
Nederland. Tot en met 26 juni zullen
vierhonderd studenten, ondernemers,
artiesten en kunstenaars op FabCity
werken en wonen. Zij zoeken naar
alternatieve vormen van energie
en transport en mogelijkheden om
afval te recyclen. Zo werken ze aan
een toekomst waarin steden meer
zelfvoorzienend, duurzamer, groener,
gezonder, veiliger en schoner zijn.
De komende weken wordt op het
Java-eiland flink gebouwd om FabCity
te realiseren. De campus wordt op 11
april officieel geopend door minister
van Onderwijs Jet Bussemaker. ↙
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Actueel Zuid-Afrika

FOLIA 24

ZWART
TEGEN WIT
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Vorig jaar leken Zuid-Afrikaanse studenten nog
eensgezind in hun protest tegen de verhoging van
collegegelden, dit jaar zijn zij diep verdeeld. Vanwege
gewelddadige studentenprotesten sloot een aantal
universiteiten onlangs zelfs tijdelijk de deuren.
tekst Niels Posthumus foto‘s Bram Lammers

D

foto Cape Argus

e 24-jarige Zuid-Afrikaanse
informaticastudent Alma
Monageng zit eind februari voor
de gesloten ingang van de Universiteit
van Pretoria. Hij kijkt nors voor zich uit,
een rode baret op het hoofd. Die pet is
het symbool van de Economic Freedom
Fighters (EFF), een relatief nieuwe, populistische, militante politieke partij die
zichzelf omschrijft als ‘antikapitalistisch
en antikolonialistisch’. Studentenafdelingen van de EFF namen de afgelopen
maand het voortouw bij hernieuwde
studentendemonstraties in Zuid-Afrika.
Monageng is een van de protestleiders
in Pretoria. ‘We eisen dekolonisatie
van dit instituut,’ zegt hij. Alles wat
nog herinnert aan de vroegere blanke
onderdrukking in Zuid-Afrika, tijdens de
kolonisatie en de apartheid, moet weg van
de campus.
De Universiteit van Pretoria is eerder
dit jaar tijdelijk gesloten, omdat de studentenprotesten er uitliepen op geweld.
Ook op ruim tien andere universiteiten
in Zuid-Afrika kwam het rond die tijd
tot rellen. Soms betrof het botsingen
tussen studenten en de politie. Maar
minstens zo vaak ging het om opstootjes
tussen studenten onderling, zoals ook op
de Universiteit van Pretoria.
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#Feesmustfall
De hernieuwde studentendemonstraties
hebben een ander karakter dan de protesten van eind vorig jaar, die wereldwijd
het nieuws haalden. In oktober en

november 2015 streden studenten nog
massaal, zij aan zij, tegen verhoging
van de collegegelden. Nu gaat het om
kleinere, maar radicalere groepen die
juist lijnrecht tegenover elkaar staan.
En de scheidslijn is huidskleur: zwart
tegen wit.
De nieuwste studentenacties
bouwen daarmee niet zozeer voort op
het succesvolle #Feesmustfall-protest
van eind vorig jaar, maar eerder op
de #Rhodesmustfall-demonstraties
in de maanden daarvoor. Die hadden
hun oorsprong op de Universiteit van
Kaapstad. Inzet was een standbeeld van
Cecil Rhodes: een van de oprichters van
de universiteit, maar ook een koloniale,
negentiende-eeuwse staatsman. Zwarte
studenten vonden het beledigend dat zij
elke dag tegen de voormalige onderdrukker moest aankijken. Ze bekladden het
standbeeld en demonstreerden wekenlang. Het beeld verdween.
Hun succes mondde uit in een vloedgolf aan studentenprotesten. Op universiteiten in het hele land ontstond onrust.
Maar de focus veranderde langzaam:
het ging steeds minder om koloniale
beelden, de nadruk kwam te liggen op de
hoge kosten van universitair onderwijs
in Zuid-Afrika. Weer hadden de studenten succes. De regering beloofde het
collegegeld voor dit jaar niet te verhogen.
Daarmee was de #Feesmustfall-strijd
gestreden. Het werd zomervakantie –
die valt in Zuid-Afrika in december
en januari. De rust keerde terug. Maar
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Alma Monageng

‘Alles op de universiteit is erop gericht
het vooral witte studenten naar de
zin te maken’
met de start van het nieuwe collegejaar
hervatten groepen radicale, zwarte
studenten – vaak lid van de EFF – hun
oorspronkelijke protest: dat tegen de
blanke privileges en het in hun ogen
aanhoudende koloniale karakter van
de universiteiten.

Moedertaal
Het liep al snel uit de hand. Bussen en
auto’s vlogen in brand rond meerdere
universiteiten, in Kaapstad werd een
benzinebom in het kantoor van de rector
gegooid, er ontstonden rellen, ‘koloniale’
schilderijen gingen op de brandstapel,
op de North West Universiteit brandden
een bibliotheek en een computerlokaal
af. Tientallen studenten in het land
werden gearresteerd.
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‘Zwarte studenten hebben in geen
enkel opzicht ruimte om te ademen op de
universiteit,’ legt Monageng de studentenfrustraties uit. ‘Gebouwen dragen nog
altijd namen van koloniale onderdrukkers. Studieboeken staan vol koloniale
leugens. Alles op de universiteit is erop
gericht het vooral witte studenten naar
de zin te maken.’
Dat laatste uit zich bijvoorbeeld in het
feit dat studenten op de Universiteit van
Pretoria lessen kunnen volgen in twee talen: Afrikaans – dat afstamt van het Nederlands – en Engels. Dat is prettig voor
witte studenten, die bijna altijd Afrikaans of Engels als moedertaal hebben.
Maar de meeste zwarte studenten praten
van huis uit Sepedi, isiZulu of isiXhosa.
Geen Afrikaans – de taal van het voor-

malige, racistische apartheidsregime. En
ook Engels is meestal hun tweede taal.
Dat zet hen op een achterstand.
Het is ook een vorm van aanhoudende segregatie, meent Monageng. Bij
colleges in het Afrikaans zitten bijna
uitsluitend blanke studenten. De Engelstalige lessen worden vooral bezocht door
zwarte Zuid-Afrikanen. Zo’n scheiding,
al is die niet van bovenaf opgedrongen,
ligt gevoelig in Zuid-Afrika. Tijdens het
apartheidsregime in de tweede helft van
de vorige eeuw mochten blank en zwart
wettelijk niet samen in de collegebanken
zitten. Het blanke onderwijs ontving
meer geld en was kwalitatief beter. Dat
is volgens de demonstrerende zwarte
studenten nog steeds zo; Engelstalige
colleges zijn minder hoogwaardig en
lessen in die taal zitten overvol. Tijdens
colleges in het Afrikaans is er veel meer
individuele aandacht.
Taal is bovendien niet het enige
wat hen achterstelt, zeggen studenten
als Monageng. Blanke Zuid-Afrikanen
zijn gemiddeld rijker dan hun zwarte
landgenoten. Witte studenten krijgen
vaak financiële hulp van hun ouders en
kunnen veelal een eigen appartement
huren dicht bij de universiteit. De meeste
zwarte studenten zijn aangewezen op
de goedkope studentencampus, waar
zij doorgaans met andere studenten een
kamer moeten delen. Dat studeert een
stuk minder efficiënt.

Racistische kruistocht
Naar aanleiding van de nieuwe protesten
dit jaar kondigde de Universiteit van
Pretoria eind februari aan dat zij het
Afrikaans als lestaal wil schrappen. Een
overwinning voor zwarte studenten als
Monageng. Maar het schiep juist ook
weer een nieuw probleem; veel blanke
Afrikaanse studenten in Pretoria waren
op hun beurt weer woedend over die
beslissing. ‘Het getuigt van weinig
respect om iemand anders zijn taal te
willen afpakken,’ moppert de 27-jarige
rechtenstudent Morné Mostert. Hij is in
Pretoria de jeugdleider van AfriForum,
een belangenorganisatie van Afrika-
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ners. Hij was betrokken bij de rellen
op de Universiteit van Pretoria. ‘Wij
probeerden slechts de blanke studenten
te beschermen die werden aangevallen
door de EFF,’ verdedigt hij zijn rol in de
ongeregeldheden. ‘Wij willen helemaal
geen geweld. Niemand wil dat toch,
hoop ik?’
Mostert vindt het essentieel dat de
mogelijkheid blijft bestaan om aan de
Universiteit van Pretoria les te volgen
in Afrikaans – iets wat lang niet op
elke universiteit in Zuid-Afrika kan.
‘Afrikaans is de moedertaal van veel
studenten,’ zegt hij. ‘De Verenigde Naties hebben veel rapporten gepubliceerd
waarin zij benadrukken hoe belangrijk
het is onderwijs aan te bieden in iemands
moedertaal. Studenten begrijpen de
lessen dan beter en halen hogere cijfers.
Dat is toch wat je wilt als universiteit?’
Mostert pleit er daarom voor het Afrikaans niet af te schaffen, maar het juist
mogelijk te maken ook college te volgen
in de moedertalen van zwarte Zuid-Afrikanen. ‘Voor slechts tien procent van
alle studenten op deze universiteit is
Engels de eerste taal,’ zegt hij. ‘Dan is
het toch vreemd als opeens iedereen
alleen nog daarin les kan krijgen?’
Volgens hem misbruiken de zwarte
demonstranten het Afrikaans voor wat
eigenlijk een racistische kruistocht is,
een strijd die niet over taal maar over
huidskleur gaat. ‘De EFF wil zwarte
mensen opzetten tegen blanken,’ zegt
hij. ‘Het gaat hun helemaal niet om de
taal.’ De EFF-leden onder leiding van
Monageng in Pretoria ontkennen dit. Het
gaat niet om een strijd tegen blanken,
verzekeren ze – het gaat om een strijd
voor gelijke rechten. Zuid-Afrika kent elf
officiële talen. Geen universiteit zal toch
colleges in al die talen kunnen aanbieden? Uitsluitend les in het Engels is daarom het eerlijkst. Dan krijgt tenminste
iederéén onderwijs in zijn tweede taal.
Volgens Mostert staan de regels van
de universiteit een afschaffing van het
Afrikaans als lestaal echter helemaal
niet toe. ‘Het universiteitsbestuur kan
wel aankondigen het Afrikaans te gaan
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Morné Mostert

‘Het getuigt van weinig respect om
iemand anders zijn taal te willen
afpakken’
schrappen, maar weet dat dit onmogelijk
is,’ zegt hij. ‘Het bestuur zegt dit slechts
om rust te creëren.’ Dat begrijpt hij
overigens wel. De rust moet terugkomen.
Mostert hoopt dat dit een opening biedt
om met alle partijen om de tafel te gaan
zitten en zonder geweld overleg te voeren
over een nieuw universitair talensysteem
dat in ieders wensen voorziet.
Dat lijkt ondertussen voorzichtig
te lukken; al blijven de spanningen
voelbaar rond de universiteiten en is de
beveiliging van de campussen zwaar,
nieuwe rellen en vernielingen zijn al een
week uitgebleven. Bovendien riep een
tweede EFF-studentenleider in Pretoria,
Mpho Morolane, de universiteit ineens
ook op om meer te investeren in de talen

van zwarte studenten. Het Afrikaans
hoefde volgens hem niet langer weg,
maar zou met al die andere talen gelijkgeschakeld moeten worden – onder
het Engels als academische hoofdtaal.
Morolane riep, net als Mostert, op tot
een dialoog. Daarmee schortte hij de
felste protesten op zijn minst voorlopig
even op.
Of uit dit studentenoverleg de komende tijd daadwerkelijk een werkbaar compromis komt, is moeilijk te voorspellen.
De messen blijven geslepen. Maar een
begin is er, tot opluchting van Mostert.
‘We moeten af van het geweld,’ zei hij
eind vorige maand al. ‘Want wat als de
protesten nog verder escaleren? Blijft het
geweld dan wel beperkt tot de universiteiten? Waar houdt het dan op?’ ↙
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INGEZONDEN MEDEDELING

WEET WAT ER

SPEELT

ASVA wil dat er geluisterd wordt naar jouw mening. Op deze pagina
informeert ASVA studenten, zodat jij je mening over relevante
onderwerpen kunt vormen. Zo kunnen we jouw belangen behartigen.

Benoeming CvB
De afgelopen maanden is er gezocht naar
een nieuwe voorzitter en rector magnificus
voor de UvA en de HvA. Ondanks de harde
roep om meer inspraak en transparantie bleven de benoemingsprocedures achterkamertjespolitiek. Vorige week publiceerde nrc.next
de namen van de beoogd rector en voorzitter
van het College van Bestuur. ASVA organiseerde vorige week een zogenaamde verkiezingsdag om aan te tonen dat er een groot gebrek
is aan democratie bij deze benoeming. ASVA
heeft de Raad van Toezicht via een brief opgeroepen op om in ieder geval nog een openbare
presentatie te organiseren waar studenten
en medewerkers in gesprek kunnen gaan met
de kandidaten. Kijk voor meer informatie op
www.asva.nl/benoeming-CvB

Masterselectie bij de UvA
Door een nieuwe wet hoeven universiteiten niet langer doorstroommasters aan te
bieden. Dat betekent dat bij alle masters selectie mag worden ingevoerd. Voor driekwart
van de masters op de UvA zijn er nu al extra toelatingseisen gesteld. ASVA vindt dit een
groot probleem, omdat de toegankelijkheid van het onderwijs hierdoor in het geding
komt. Blijkbaar vindt de UvA de kwaliteit van haar bachelorstudies slecht, het invoeren
van selectie is geen oplossing voor dat probleem. Lees meer over masterselectie en de
mening van ASVA op www.asva.nl/masterselectie.
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HADJAR
BENMILOUD
Twerk twerk twerk
M

ijn nichtjes doen de laatste tijd veel te sexy dansjes, maar niemand
durft ze dat uit te leggen. Ze zijn acht en tien en luisteren graag
naar Beyoncé, Rihanna en Katy Perry. Rihanna’s laatste clips gingen
volgens hun ouders toch net iets te ver, qua kontschudden. Alhoewel,
ik weet vrij zéker dat de papa’s het helemaal niet te ver vinden gaan,
totdat hun onschuldige dochtertjes twerkend voor de spiegel staan en
ze niet durven te benoemen dat dit hitsige bewegingen zijn. Nee hoor,
dan bellen ze mij. Ze beginnen zich zorgen te maken over de seksualisering van hun meisjes en laten het liever door iemand anders oplossen.
Generatie Spice Girl-feministe met meer clips in m’n systeem dan de
gemiddelde pornosite.
‘Zullen we dansen?’ Misschien kan ik ze laten begrijpen wat ze doen.
Speels en zich van geen kwaad
bewust gaan ze met hun
ruggen naar elkaar toestaan,
de minderjarige billetjes zover
mogelijk naar achteren geduwd,
draaiend met knieën en heupen
tot een twerk-beweging waar ik
nauwelijks aan kan tippen. Het
eerste probleem: ik ben jaloers.
De nieuwe clip van Rihanna, Work, wordt opgezet en de vader verlaat
met het schaamrood op zijn kaken de woonkamer. Rihanna’s clip bevat
alle elementen van softporno: weinig kleding, schuren tegen de mannen
aan en heel veel schuddende billen. Zo gaan die meiden nooit emanciperen. ‘Wat vinden jullie hier zo goed aan?’ ‘Rihanna is zo cool, ze
danst helemaal voor zichzelf en niet voor de mannen. Ik dans ook altijd
zo, voor de spiegel.’ Wel verdomd, ze heeft gelijk. In Rihanna’s nieuwe
clip zie je vooral heel veel vrouwen plezier maken met elkaar. Wie heeft
bedacht dat dat sexy zou zijn, voor de mannen? ‘Kunnen jullie me leren
twerken?’ Een paar minuten later staan we onze billen tegen elkaar te
wrijven. Gewoon, onschuldig meisjesplezier. ↙

Het eerste probleem:
ik ben jaloers
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HvA Onderwijsc

Studentbetrokkenheid 7 APRIL 20

WAT?

OCHTENDPROGRAMMA – CARRÉ

M

Elk jaar organiseert de HvA de Onderwijsconferentie. De HvA

Een spectaculair en gevarieerd programma met lezingen, film,

N

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

muziek, gesprekken met studenten en de Docent van het Jaar

v

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

Verkiezing.

s

om onze kennis over een actueel onderwijsthema te delen en

a

vergroten.

W
WAAROVER?

Lector Louise Elffers geeft een inleiding op

T

Dit jaar gaat de Onderwijsconferentie over studentbetrokkenheid.

studentbetrokkenheid. In haar keynote ‘Ik haal je op,

K

Wat is dat en waarom vindt de HvA dat belangrijk? Hoe betrek je

ik neem je mee - Studenten boeien en binden vanaf de

e

studenten bij hun opleiding, faculteit, hogeschool of stad? Bestaat
studentbetrokkenheid zonder betrokken medewerkers?

W

start’ stelt zij dat het vergroten van betrokkenheid van

e

studenten vooral een kwestie van doen is: direct vanaf

VOOR WIE?

het eerste moment dat studenten zich melden aan de

M

Studenten en medewerkers zijn van harte uitgenodigd voor de HvA

poort en in alle lagen van de organisatie.

E

Onderwijsconferentie.

e

v

s

CREATING TOMORROW
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ijsconferentie

RIL 2016

AANMELDEN?
Kijk voor meer informatie of
om je aan te melden op
hva.nl/onderwijsconferentie
#hvaoc2016

MIDDAGPROGRAMMA – AMSTELCAMPUS

mensen die verantwoordelijkheid nemen, vanuit bevlogenheid en

Na een lunch kun je kiezen uit meer dan 50 interactieve workshops,

een innerlijk kompas. Wat vraagt dit van je organisatie? En van

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

jezelf? Door Teun Busser van het Eerste Huis.

studenten. Enkele voorbeelden lichten we hieronder uit. Het totale
aanbod vind je op www.hva.nl/onderwijsconferentie.

WORKSHOP ZACHTE KAART: ANALYSEER JE NETWERK
Hoe goed ken jij je netwerk? Wil je snel je netwerk uitbreiden.

WORKSHOP KLANTBETROKKENHEID

Tijdens deze training maak je een ‘zachte kaart’ van je bestuurlijke

Theater tussen de Bedrijven verzorgt een workshop over

netwerk: je maakt een netwerktekening van je faculteit of opleiding,

Klantbetrokkenheid, daarin stellen zij vragen als ‘hoe gaan we met

en geeft daarbij kwalificaties aan de actoren, en analyseert de

elkaar om? Wat is professioneel gedrag? Wat vraagt dat van jou?

relaties. Hoe kunnen we effectiever worden? Wie kennen we nog

Wanneer is dat moeilijk? Hoe ga je daarmee om?’ Een interactieve

niet in onze omgeving en moeten we écht leren kennen? Door

en theatrale zoektocht naar antwoorden op deze vragen.

Maarten Pooster, trainingsbureau Taqt.

MASTERCLASS REINVENTING ORGANIZATIONS

WORKSHOP BOEIE!

Er verandert iets in de manier waarop we naar werk, studeren

Studenten vertellen zèlf over de momenten waarop ze letterlijk

en organisaties kijken. Er is een beweging gaande weg

en figuurlijk bij de les gehouden werden. We rafelen deze succes-

van rigide hiërarchieën, ineffectieve overleggen en strakke

verhalen uiteen en ontdekken wat nodig is om studenten te boeien.

sturingsmechanismen. Successen worden vormgegeven door

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

Hosts (gastheer of -vrouw) en Shopmedewerkers
(parttime op basis van beschikbaarheid)

Als Shopmedewerker beheer je één van onze 16 shops in de stad en
verkoop je tickets voor onze producten en andere toeristische attracties.
Als Host zorg jij met je gastvrije houding ervoor dat onze gasten een unieke
ervaring hebben op één van onze boten.
Wij bieden:
• Een marktconform salaris met aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden
• Een flexibel rooster waarbij wij zoveel mogelijk rekening houden met jouw
wensen
• De mogelijkheid om gebruik te maken van de producten van Canal
• Een prettige werksfeer waarbij saamhorigheid en teamspirit belangrijk is
Interesse?
Kijk snel op onze website www.canal.nl/werkenbij voor meer informatie over
de functies. We zien je reactie graag tegemoet!

De Anne Frank Stichting is een onafhankelijke organisatie die de plek
beheert waar Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog was
ondergedoken en waar zij haar dagboek schreef. De Stichting brengt
haar levensverhaal wereldwijd onder de aandacht ter bezinning op de
gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie en het belang van
vrijheid, gelijke rechten en democratie.

Het museumcafé van het Anne Frank Huis
zoekt per direct enthousiaste:

Inval-medewerkers bediening m/v
Ben je geïnteresseerd in deze vacature?
Kijk dan voor meer informatie op:
www.annefrank.org/vacatures

Programma
Amsterdam wacht een positieve tijd: een derde gouden eeuw.
Maar wat speelt er in de wereld om ons heen? Hoe gaat het
verder met Europa? Een korte lezing van telkens een half uur
is de aanzet voor een avondvullende dialoog tussen spreker
en publiek.

Maandag 18 april
Dr. Christianne Smit
Historicus (Universiteit Utrecht)

Maandag 25 april
Prof. dr. Rens Vliegenthart
Communicatiewetenschapper (Universiteit van Amsterdam)

Tijd en locatie
20.00 - 21.30 (inloop vanaf 19.30) in de Theaterzaal van de Openbare
Bibliotheek Amsterdam (OBA), Oosterdokskade 143, Amsterdam.
Aanmelden via www.uva.nl/amsterdamlezingen.
Toegang is gratis maar aanmelden is noodzakelijk vanwege
het beperkte aantal plaatsen.
Kom luisteren en discussieer mee!

Maandag 9 mei
Prof. dr. Marieke de Goede
Politicoloog (Universiteit van Amsterdam)

Maandag 23 mei
Prof. dr. Frank Vandenbroucke
Universiteitshoogleraar (Universiteit van Amsterdam)

Maandag 30 mei
Prof. Jan Zielonka
Hoogleraar European Politics (University of Oxford)

Jonathan Holslag
Politicoloog (Vrije Universiteit Brussel)
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Hora est

Donderdag 24/03

10.00 uur: Hanneke Borgdorff – Geneeskunde
The Vaginal Microbiome. (Agnietenkapel)
14.00 uur: Oda van Cranenburgh – Geneeskunde
Patient Reported Outcomes in Chronic Skin Diseases:
eHealth Applications for Clinical Practice (Agnietenkapel)

Yatun
Sastramidjaja

Dinsdag 29/03

12.00 uur: Antonia Okuta – Rechtsgeleerdheid
Smallest Share of the Pie? (Agnietenkapel)
14.00 uur: Martin Koelewijn – Scheikunde
N-Heterocyclic Carbene IrCp*LX2 Molecular Water
Oxidation Catalysis (Agnietenkapel)

Woensdag 30/03

11.00 uur: Jan Willem van der Linden – Geneeskunde
Clinical Developments in Multifocal Intraocular Lens
Surgery. The Ease of Being Specs-Free (Aula)
12.00 uur: Haoxin Fan – Biologie
Investigations on the Nitrogen Cycle in the Coastal North
Sea (Agnietenkapel)
13.00 uur: Mariëtte van Engen-Verheul – Geneeskunde
Building an Infrastructure to Improve Cardiac
Rehabilitation (Aula)
14.00 uur: Hsin-Mien Wang – Economie
R&D, Patents and Innovation (Agnietenkapel)

Donderdag 31/03

12.00 uur: Ido Vlaardingerbroek – Biologie
Genome Dynamics in Fusarium oxysporum
(Agnietenkapel)
14.00 uur: Bert Vanhercke – Politicologie
Inside the Social Open Method of Coordination. The Hard
Politics of ‘Soft’ Governance (Agnietenkapel)

Vrijdag 1/04

10.00 uur: Daan van de Pol – Geneeskunde
SPIKE the PCHA! (Agnietenkapel)
11.00 uur: Yatun Sastramidjaja – Antropologie
Playing Politics (Aula)
12.00 uur: Maureen Turina – Geneeskunde
Towards new Measures of Inflammation in
Spondyloarthritis (Aula)
13.00 uur: Giacomo Solano – Sociologie
Immigrant Self-Employment and Transnational Practices
(Aula)
14.00 uur: Jeroen Coumou – Geneeskunde
Dissecting Lyme Borreliosis; Clinical Aspects,
Pathogenesis and Prevention (Agnietenkapel)

Vrijdag 1 april, 11.00 uur, Aula

Bevinding

‘Doordat de studentenbeweging in Indonesië
een prominente rol heeft gespeeld bij historische politieke omwentelingen is zij altijd al omgeven met mythes, die een paradoxale politieke werking hebben. De studentenbeweging wordt
een heroïsche rol toegedicht en dicht zich die rol ook zelf toe,
als agent of history die een speciale plek verdient in de nationale geschiedschrijving. Tegelijkertijd worden hun politieke visies,
capaciteiten en identiteit als politieke actoren door die mythologisering getrivialiseerd. Een nationale mythe mag immers
geen politieke kleur hebben, zeker niet als deze ingaat tegen
de ideologie van de staat. Zodra de studentenbeweging voorbij
haar historische rol optreedt als radicale oppositie, wordt zij
gedemoniseerd als extremistisch gevaar. Mijn onderzoek naar
de wisselwerking tussen mythe, mobilisering en repressie toont
aan dat de studentenbeweging constant verwikkeld is in een
symbolische strijd met de staat, die de politieke impact van het
studentenprotest uiteindelijk beperkt. Toch concludeer ik dat
de ware impact van de studentenbeweging niet moet worden
gezocht in politiek succes of falen, maar in de politiserende
werking die ze heeft op haar deelnemers. Voor studentenactivisten is de studentenbeweging geen heroïsche geschiedenis,
maar een kruispunt in een strijdbaar leven.’

Leuk ‘Mijn langdurige participerende observatie in de

studentenbeweging was enorm enerverend én ook bij
mijzelf politiserend, alleen al doordat ik staatsrepressie aan
den lijve heb ondervonden. Ook was het erg interessant om
verbanden te ontdekken tussen de etnografische en historische componenten van mijn onderzoek. Maar het leukst
vind ik de reacties op mijn proefschrift van degenen over
wie het gaat. Een voormalige studentenactivist die ik niet
ken schreef me: “Het is alsof je mij hebt geïnterviewd.” Dan
weet je als antropoloog dat je bent geslaagd.’

Moeilijk

‘Het was lastig selecteren uit de enorme hoeveelheid aan fantastische verhalen die ik heb verzameld.
Totdat ik me realiseerde dat niet alles in het proefschrift
hoeft te staan. Een groot deel kan worden verwerkt in artikelen.’ ↙ Dirk Wolthekker

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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‘MIGRANT
IS EEN
REKBAAR
BEGRIP’
tekst Nina Schuyffel
foto’s Bram Belloni

De plotseling toenemende aandacht voor de vluchtelingenproblematiek kwam Rachel
Visscher, journalist en schrijfdocent bij Crea, goed uit. Binnen korte tijd haalde ze via
crowdfunding het bedrag binnen voor haar roman Hemels land.
‘Het was, bot gezegd, de perfecte timing.’
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Rachel Visscher VRAAGT IN HAAR
ROMAN AANDACHT VOOR VLUCHTELINGEN IN ITALIË.
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C

ras credemus, hodie nihil
luidt het Latijnse motto van
haar boek. Morgen geloven
we het, maar vandaag nog niet.
Journalist Rachel Visscher had
haar manuscript al naar meerdere
uitgevers gestuurd toen ze vorig jaar
besloot haar boek zelf op de markt
te brengen. Ze zette een crowdfundingsactie op. Haar verhaal, over de
vluchtelingenproblematiek in Italië,
móest verteld worden, vond ze. De
ramp die kort daarna het nieuws
domineerde, had ze nooit kunnen
voorzien. Voor de kust van Libië
kapseisde een boot die op weg was
naar het ‘beloofde land’. Honderden
vluchtelingen kwamen om.
Binnen no time had Visscher de
benodigde 3.800 euro bij elkaar. ‘Tot
die tijd reageerden mensen onverschillig als ik over mijn ervaringen
op het Italiaanse eiland Lampedusa
vertelde. Maar door
die bootramp drong
bij veel mensen
opeens de ernst van
de vluchtelingenproblematiek door. Het
was, bot gezegd, de
perfecte timing.’
Al in 2011, toen
zich in steeds meer
Arabische landen een
revolutie ontketende,
besloot Visscher naar
Italië terug te keren. Ze wilde met
eigen ogen zien wat de weerslag was
van de Arabische Lente op het land
waar ze zo’n acht jaar eerder had
gestudeerd. In de zomer van 2011
spoelden er op Lampedusa dagelijks
honderden vluchtelingen aan. Visscher sprak met eilandbewoners en
vluchtelingenorganisaties, en volgde
Afrikaanse straatverkopers die een
bestaan probeerden op te bouwen
in het door corruptie gedomineerde
land.

Joshua, een Nigeriaanse bootvluchteling die zijn continent verlaat om
te ontsnappen aan terreurorganisatie Boko Haram. Na verwoede pogingen legaal asiel aan te vragen in
Italië belandt hij op een sinaasappelplantage in Calabrië, waar hij onder
barre omstandigheden en voor weinig geld moet werken. Samen met
andere vluchtelingen besluit Joshua
in opstand te komen en te vluchten,
waarna hij verder reist naar Napels.
Daar werkt hij als afwasser in een
restaurant, totdat zijn leidinggevende – een maffiabaas – hem ‘promotie’ geeft en hem dubieuze pakketjes
laat rondbrengen.

Is het verhaal van Joshua fictief?
‘Alle personages in het boek zijn
gebaseerd op mensen die ik tijdens
mijn onderzoek in Italië tegenkwam.
Er zijn duizenden jongens als Joshua

‘Zelfs Amnesty
International was
in eerste instantie niet
geïnteresseerd’

Haar boek Hemels land vertelt
het verhaal van de achttienjarige
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die echt hun best doen om te integreren, maar daarin op allerlei manieren worden tegengewerkt. Toen
ik in de buurt van Napels woonde,
besefte ik pas hoezeer de maffia
met het Italiaanse leven is verweven. De Gomorra houdt iedereen
in de gaten. Veel mensen betalen
pizzo, een soort belasting waarmee
je gevrijwaard blijft van de maffia.
Maar voor vluchtelingen geldt die
speciale regeling natuurlijk niet. Zij
zijn kwetsbaar. Er wordt makkelijk
misbruik van ze gemaakt, waardoor
ze bijna wel in het criminele circuit
terecht móeten komen.’

Welk verhaal is je het meest bijgebleven?
‘Het zijn vooral de vele lege blikken
die niet snel van mijn netvlies zullen
verdwijnen. Als je in de ogen kijkt
van iemand die onder gewelddadige omstandigheden zijn land is
ontvlucht en bijna is verdronken,
maar eenmaal aangekomen op
veilig grondgebied nog steeds continu in angst leeft, vergeet je dat
nooit meer.
Met Joshua loopt het gelukkig
goed af. Hij krijgt een verblijfsvergunning nadat lokale media aandacht besteden aan het protest van
de vluchtelingen op de sinaasappelplantages in het zuidelijke plaatsje
Rosarno. Dat is echt gebeurd, in
2010. Na die commotie moest de politiek wel in actie komen en zeggen
dat zij deze vorm van uitbuiting en
slavernij afwees.’
In Hemels land volgen we
naast Joshua ook Angela, een weduwe die op
rondreis is om de dood van
haar echtgenoot een plek
te geven, en Céline, een
bekende Nederlandse violist die zich los probeert te
maken van haar aan depressies lijdende ex-vriend.
Het vierde verhaal wordt
verteld door een maffiafiguur die het liefst zijn criminele leven
achter zich zou willen laten, maar
heel goed weet wat het gevolg is als
hij dat doet – zijn dood.

Wat wil je met dit boek aantonen?
‘De belangrijkste boodschap is dat
het woord “migrant” een rekbaar
begrip is. Alle personages in dit boek,
hoe rijk ze ook zijn en waar ze ook
vandaan komen, zijn min of meer op
de vlucht. Ze zijn allemaal migranten, al wordt op Angela en Céline
niet neergekeken en op Joshua wel.
Ik heb het boek expres gefictionaliseerd om dat inzichtelijk te maken.
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Migranten in het zuiden van Italië, Piervincenzo Canale Flickr CC

Bij een journalistieke aanpak was
het erg feitelijk geworden, en juist
de cijfers kennen we nu wel. Door
persoonlijke karakters te gebruiken
hoop ik dat het probleem invoelbaar wordt.’

Heeft het boek jouw eigen visie
op het vluchtelingenvraagstuk
veranderd?
‘Eerder verhelderd. Ik zie dat er
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in de discussie over vluchtelingen
vaak te makkelijk onderscheid
wordt gemaakt tussen migranten
die vluchten voor oorlog en geweld
enerzijds en economische vluchtelingen anderzijds. Zelfs eurocommissaris Timmermans gebruikt
inmiddels het woord gelukzoekers.
Maar de betekenis daarvan is zó
relatief. In hoeverre heeft iemand
die zijn land niet ontvlucht omdat

er oorlog is, maar omdat het hem
door allerlei sociale misstanden,
niet zelden veroorzaakt door het
Westen, onmogelijk wordt gemaakt
te voorzien in zijn levensonderhoud,
een keuze?’

Bij de boekpresentatie van Hemels
land zei je: ‘Ik hoop dat dit boek
aanzet tot actie.’ Wat moet er
gebeuren?
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‘Ik probeer een beetje weg te blijven
van dé oplossing, want ik pretendeer
niet dat ik die heb. Maar ik hoop
dat er meer tolerantie en begrip
komt, dat mensen gaan inzien dat
er meerdere redenen kunnen zijn om
naar Europa te vluchten. En dat het
helemaal niet zo’n makkelijk op te
lossen probleem is als politici soms
doen geloven.
Ik denk dat we als Nederlandse
burgers al veel kunnen doen door
een gezamenlijke vuist te maken
tegen de aanpak van het vluchtelingenprobleem op Europees niveau.
Daarvoor hoef je echt niet meteen
naar Griekenland. Veel hulpacties
worden met de beste bedoelingen
opgezet, maar de vraag is hoeveel zin ze hebben. Je kunt beter
actie voeren om het beleid hier de
goede kant op te sturen. Een van
de suggesties die ik in mijn boek
doe is dat de Europese Unie ervoor
zou moeten zorgen dat er veilige
vluchtroutes komen. Niet via zee,
maar via land.’

Vergroot je daarmee niet het
probleem? Dan komen er nog meer
vluchtelingen naar Europa.
‘Het is een humanere aanpak, je
brengt in ieder geval het aantal
drenkelingen omlaag. Vervolgens
is het belangrijk dat we duidelijk
maken wat vluchtelingen kunnen
verwachten als ze hier aankomen,
dat we informatie verschaffen en
hun vertellen dat de kans bestaat
dat ze geen asiel krijgen. Ook zou
Europa meer kunnen bemiddelen
met Arabische landen. De Syrische vluchtelingenstroom komt
nu op het bordje van de Europese
Unie, terwijl er genoeg landen zijn
waar deze mensen vanwege hun
achtergrond en hun banden met
de Arabische cultuur veel beter
terechtkunnen. Waarom kan de
EU die landen er niet via diplomatie toe bewegen hun verantwoordelijkheid te nemen? Volgens mij
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zou dáár de discussie over moeten gaan.’

Waarom lukte het je eerst niet je
verhaal gepubliceerd te krijgen?
‘Je kunt het je niet voorstellen, maar
twee jaar geleden was de omvang
van het probleem nog niet zo duidelijk. Ik schreef ook journalistieke
verhalen, maar kreeg van Nederlandse media constant nul op het
rekest. Ze zagen de urgentie niet zo.
De aantallen waren ook nog niet zo
groot – er kwamen geen duizenden
vluchtelingen om, maar honderden.
Zelfs Amnesty International was niet
geïnteresseerd, terwijl ik dagelijks
werd geconfronteerd met afgrijselijke
taferelen op Lampedusa. Ik dacht:
wat moet er gebeuren voordat hier
aandacht voor komt?’

Rachel Visscher
1982 Geboren in Rotterdam
2001 – 2003 Bachelor
maatschappijgeschiedenis
aan de Erasmus Universiteit
2003 – 2004 Italiaans aan de
Roma Tre University in Rome
2004 – 2006 Beeld & taal aan de
Gerrit Rietveld Academie
2009 – 2010 Master sociale &
culturele antropologie aan de VU
2009 – 2015 Schrijfdocent bij
Crea
2011 – Boek Zwarte dauw
2016 – Boek Hemels land
Rachel Visscher is sinds 2006
werkzaam als journalist, schrijver
en filmregisseur. Haar artikelen
verschijnen onder meer in bijlagen
van de Volkskrant, Elsevier en het
Vlaamse tijdschrift Knack. In april
2016 komt haar derde boek uit,
Verstilde wereld, een onderzoeksjournalistiek verhaal over
dementie.

Toen besloot je het zelf maar te
doen.
‘Ik bood mijn idee aan op crowdfundingsplatform Voordekunst. Door de
bootramp kreeg het aantal donaties een enorme boost. Ik had liever
gewild dat iets anders die aandacht
had gegenereerd, maar het hielp
wel. Door het grote bereik kwam
mijn boek alsnog in het vizier bij een
uitgeverij, Pepper Books. Die heeft
uiteindelijk mijn boek uitgebracht.’

En het geld?
‘Dat heb ik gebruikt voor extra
dingen, zoals publiciteit. Je moet
niet vergeten: een boek is in eerste
instantie vooral een investering in
jezelf. Het levert haast niets op. Tenzij de oplage Jan Siebelink-achtige
proporties bereikt, maar dat is voor
weinig mensen weggelegd. Tegen
mijn cursisten bij Crea zeg ik ook
altijd dat je alleen een boek moet
schrijven omdat je het belangrijk
vindt dat een verhaal wordt verteld
en omdat je het thema belangrijk
vindt. Zolang je het dicht bij jezelf
houdt, komt het goed. Maar je moet
er wel voor knokken.’ ↙
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Bij de les
Hoorcollege geschiedenis van
radio en televisie door Huub
Wijfjes, woensdag 16 maart, 15.00
uur, Oudemanhuispoort (UvA)

Laptops 7
Open deuren 3
Hoofden steunend op hand 8
Scrabblewoorden convergentiecultuur,
satellietdistributie, emotietelevisie

tekst en foto’s Nina Schuyffel

E

ven lijkt het erop dat dit een ouderwets college wordt; er hangt
alleen een whiteboard in de
klas. Maar vlak voor aanvang komt
er toch een scherm uit het plafond
tevoorschijn. Mediawetenschapper
Huub Wijfjes telt de hoofden: negentien stuks. Daar doet hij het voor.

‘Volgende week is het tentamen,’
zegt hij. ‘Laten we hopen dat het de
laatste keer is dat we elkaar zien.’
Het is vast bedoeld als grap, maar
niemand lacht.
Het gaat vandaag over de ontwikkelingen in het medialandschap sinds
de jaren negentig. Wijfjes legt uit
dat er de afgelopen twee decennia
steeds meer kanalen zijn bijgekomen.
Door de opkomst van commerciële
omroepen is het medialandschap
pluriformer geworden, wat heeft
geleid tot een strijd om de kijker. De
consument heeft op zijn beurt steeds
meer macht gekregen. Die kan
tegenwoordig helemaal zelf bepalen
wanneer hij iets op televisie kijkt. Dat
komt vooral door de digitalisering.
‘Daar zitten we nu middenin,’ licht
Wijfjes voor de zekerheid toe.
Hij staat in het midden van
de klas en praat zachtjes, als een
vader die iets uitlegt aan zijn kind.

Milan Peters
Annelies Wittkämper

24, media & cultuur (UvA)
‘Ik wil een totaal andere richting
op, ik ben bijna klaar met mijn
bachelor en ga dan de master
beleid, communicatie & organisatie aan de VU doen. Dit keuzevak is dus vooral een moetje.
Maar ik vind het wel leuk, hoor.
Het is precies wat ik er van
tevoren van had verwacht. Vrij
theoretisch, met soms een filmpje ter illustratie.’
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20, media & cultuur (UvA)
‘Ik vind Huub Wijfjes een schat
van een man. Hij gebruikt soms
alleen wat pauzes in zijn zinnen
op plekken waar je ze niet
verwacht. Het is niet altijd even
duidelijk of hij dan op zoek is
naar het antwoord op een vraag
of dat hij een punt wil maken.
Dat leidt soms tot grappige situaties. Pijnlijke stiltes vooral. Ik wil
later bij de televisie gaan werken,
daarom is dit vak erg interessant
voor mij.’

Soms stelt hij een vraag waar hij bij
voorbaat al geen antwoord op lijkt
te verwachten. Bij een foto van de
Amerikaanse journalist Ben Bagdikian, die het boek The Media Monopoly
schreef: ‘Weten jullie wie dit is? Ik
denk het niet, hè?’ Of, met zijn laserpen wijzend op de logo’s van Talpa,
Eyeworks en Endemol: ‘Ik weet niet
of jullie deze namen kennen?’ Stilte.
‘Het zijn goede werkgevers voor jullie
soort mensen.’
Na de pauze komt er toch iets
van een gesprek op gang. Op de
powerpoint verschijnt een plaatje van
de Regency TR-1, een transistorradio
uit de jaren vijftig en in zekere zin
de voorloper van de iPod. ‘Als u deze
ooit tegenkomt op een markt, wilt u
hem dan voor me kopen?’ Een meisje
reageert gevat: ‘Wat heeft u ervoor
over?’ Wijfjes: ‘Daar kunnen we over
onderhandelen. We komen er vast
wel uit.’ ↙

Merel van Schie

20, media & cultuur (UvA)
‘Dit vak is een verdieping op wat
wij in ons eerste jaar hebben gehad. Het duurt altijd een beetje
lang, drie uur op woensdagmiddag. De docent gaat vaak ook
echt helemaal tot zes uur door.
Hij legt wel goed uit. Alleen die
vragen… Eigenlijk weet nooit
iemand het exacte antwoord.
Het blijft dan net zo lang stil tot
hij het antwoord uiteindelijk zelf
maar geeft.’
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International

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

ACTIVISTS
UNIVERSITY
COLLEGE
text Max Rozenburg
photo Vera Duivenvoorden

What is it with AUC-students that makes them so progressive,
engaged and ideological? How does such a small group of
international students manage to actually make a difference –
are AUC students more socially engaged than their UvA
counterparts?
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Students at the Peoples Climate March in december 2015

A

UC-student Matilda Medard earned a spattering of national fame by handing out Folia magazines bearing a
bare-breasted woman on its cover during an HvA open
day. Then she protested at the removal of the same magazine
from three HvA buildings. The ‘offending’ issue contained an
article on the Boobie Bible: an initiative by AUC’s feminist
group FemCom that aims to desexualise female breasts. A
message, however, that was
apparently lost on the HvA
administration.
It was not the first time
Medard and FemCom have
received national attention
for fighting for an ideological cause. A few weeks
earlier, FemCom was present during a rally of the populist
politician Geert Wilders. During the rally in the Dutch city
of Spijkenisse, Wilders and his cohorts distributed ‘resistance
spray’ to women so that they could better protect themselves
against ‘rapist asylum seekers’. FemCom argued that Wilders
was abusing the feminist agenda for his own politically polari-

sing purposes. He was labeled a fake feminist and the FemCom
members were promptly arrested.
Amsterdam University College has an elitist reputation. Its
tuition fees are high, it has an international focus and a serious
slogan, ‘excellence and diversity’. To call AUC a bastion of
progressive activism therefore seems oxymoronic, but the list
of initiatives that have originated at Amsterdam’s liberal arts
& sciences college, as well
as the high levels of social
engagement of its students,
implies otherwise. The
list of hands-on projects
— more often than not
politically or ideologically
charged — initiated by what
could be called some of Amsterdam’s snobbiest students is long
and growing. Are AUC students more socially engaged than
their UvA counterparts?

‘There is often a large gap
between what we believe in
and what we actually do’
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Climate Change
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ge?” virtually all hands go up,’ Manuel Allgaier, a 21-year
old student from Germany told Folia during Peoples Climate
March, a series of worldwide demonstrations in anticipation
of the climate conference in Paris last year. The Environmental Studies undergraduate spent several weeks going from
one lecture hall to the next, trying to engage students in the
Peoples Climate March. ‘But when I ask who of them will be
going to the demonstration, at most five of those hands are still
showing. There is often a large gap between what we believe in
and what we actually do.’
Allgaier studied at the UvA for a year before switching
to AUC in September 2015. ‘At AUC there are many active
committees whose focus is primarily on content. Compare this
to the UvA where many of the associations were focused on
‘gezelligheid’. There, it was more about social activities and
parties, not so much about discussion.’ The AUC community,
which is small and tightly knit, seems to be more engaged with
issues such as gender role and racism. ‘The UvA is much more
homogenous than AUC. I think AUC students are more aware
of these issues because everyone is from different cultural
backgrounds.’

Refugee Crisis
‘I think social and political engagement has become an
inherent part of the AUC community,’ says Michael Vermeer
(22), ex-AUC student and current graduate intern at AUC and
architect of AUC’s Jeugdland, Jeugdlab and Voices of AUC
initiatives. ‘Just look at Right2Education. They managed to
involve over a third of the student body in their project.’ Right2Education aims to integrate refugees into AUC’s academic
community through social activities, Dutch language classes
and a buddy program. Some AUC students have also adopted
a more activist approach by joining in protest against KLM,
the royal Dutch airline that was organising charter flights for
expelled refugees. That KLM is one of AUC’s sponsors seemed

ADVERTENTIE

to be all the more reason to voice concern.
‘AUC is a very young university with a largely blank slate.
As students, we are now filling in the blank pages. This means
that there is a certain expectation from both management
and the student body for people to be socially involved, in any
shape, way or form. On top of that, the fact that the AUC community is so small means that all projects are highly visible,’
says Vermeer.

UvA
‘There are, of course, also UvA students that play active roles
in discussing and engaging with large social topics,’ Manuel
Allgaier admits, ‘but they do this through organisations outside of the university. AUC has institutionalised a hands-on,
activist approach. It is very easy to get funding through AUC
— all you need is an idea. Just as an example, I am, amongst
other things, involved with AUC’s sustainability association
where I’m setting up a garden to grow our own food. I just felt
like exploring that side of the issue, and there was no problem
getting funding for it.’
‘It is very important for these initiatives to have a platform
on which they can evolve, and the small scale of the AUC
community provides that platform,’ says Vermeer. ‘Look at the
Maagdenhuis occupation — it worked because the concerns
raised echoed throughout a large part of the student population; but in general, it is much harder at the UvA to find topics
that are taken up so widely within the student body. This is
very different at AUC.’ Another reason for AUC’s high social
engagement identified by Vermeer is its rather strict selection
procedure. ‘AUC applicants are selected partially on their grades, but also on the extracurricular activities they’re involved
with. A lot of students already did volunteer work or were
involved with social initiatives before they came here — any
project they then start here is then often a continuation of what
they were already doing.
‘We have enough examples of people who know exactly
what the big issues are, but who don’t do anything to help’ says
Vermeer. ‘There are enough people who recognise the humanitarian disaster that is the refugee crisis, say, or who know that
we are the last generation that can do anything about climate
change. And yet they simply don’t get involved in these issues.
We need more than awareness, more than just the ability to
recognise and raise concerns about the world’s problems. We
need people that are actually willing and able to do something
about these issues — even if it’s only on a small scale, and even
if they are only students.’ ↙

Opinions, questions, suggestions, or want to share your
‘Keys to the city’? Email willem@folia.nl.
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Keys to
the city
TONI PAPE

(33, Media studies, UvA)
From: Montreal, Canada

Favourite haunt ‘De Laatste Kruimel has really nice broodjes.’
Space to think ‘Anywhere on my bike.’
Great outdoors ‘I like Amsterdam’s parks with their running paths and outdoor “gyms”.
They’re great for running, provide more trajectories for thought and save
you the gym fee.’

Late nights ‘Mostly in bed at home really. I recommend regular sleep cycles. And I dance
during the day.’

Best bite ‘Fenan Klein Afrika, although the service can be slow.’

‘Think of it as
the madness of
the average’

Feels like home ‘A cup of coffee next to a good book at my desk.’
Hidden treasure ‘De Nieuwe Boekhandel on Bos en Lommerweg, soon with a library right
next to it.’

Guilty pleasure ‘Ram’s Roti! Also all you can eat sushi at Genroku (although Amsterdam is
generally not very good at sushi).’

Crazy Dutch ‘A sense of order that facilitates comfortable living but also feeds entitlement and thwarts creativity. Think of it as the madness of the average; the
profound sadness of “Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg”. Also:
deep fried stuff.’
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Op de tong

ENTREPOTDOK
Het Entrepotdok werd
tussen 1827 en 1830
aan de Rapenburgergracht gebouwd voor
de tijdelijke opslag
van goederen die niet
voor Amsterdam waren bestemd. Het was slechts toegankelijk vanaf het water en door een enkele
poort in een muur aan de landzijde.

BIOLOGISCHE VOEDING
Biologische voeding
mag geen chemisch-synthetische
geur-, kleur- en smaakstoffen en conserveringsmiddelen bevatten. Bedrijven die zich
biologisch willen noemen, moeten de juiste
certificaten hebben. Bloem eten & drinken
heeft een gouden certificaat van Stichting
EKO-keurmerk. Dat betekent dat alles op
de menukaart 100 procent biologisch is.

LINZEN
Ooit kwamen de
linzen met de hippies
mee terug uit India
en sindsdien hebben
ze meer en meer
een weg gevonden
naar de Nederlandse
keuken. In vegetarische gerechten zorgen
linzen voor de noodzakelijke eiwitten die
de vleeseter uit zijn schnitzeltje haalt.
Je kunt ze met specerijen meer smaak
geven, maar je verstopt ze ook makkelijk
tussen de aardappels of in sauzen om de
voedingswaarde van je maaltijd te vergroten.

MEEDOEN! (GRATIS ETEN)

Bloem
Entrepotdok 36
Met onze goede voornemens om gezonder te leven stappen we op een
gure winteravond biologisch restaurant Bloem eten & drinken binnen.
De inrichting oogt modern zonder klinisch over te komen. We nemen
boven plaats aan het raam. ’s Zomers zul je hier een prachtig uitzicht
hebben over het Entrepotdok. Al snel komt de ober met een fles kraanwater en geroosterd brood met schaaltjes olie en boter.

W

e hebben zin in iets warms dus mijn vriendin neemt als voorgerecht
de pittige tomatensoep (€ 6,-) en ik de broccolisoep met blauwe kaas
(€ 6,50). Die laatste is wat flauw en mist room. De tomatensoep daarentegen
is heerlijk door de toevoeging van gerookte paprika, citroen en amandelschaafsel. Vooral die paprika geeft de soep iets extra’s.
De melanzane alla Parmigiana (€ 15,50) die ik als hoofgerecht neem is vrij
machtig door de linzen in de tomatensaus. Die had de chef van mij mogen
weglaten; qua smaak voegen ze weinig toe. Mijn vriendin vindt haar risotto
met portobello, oesterzwammen en blauwe kaas (€ 16,-) ook aan de zware
kant. Een plekje voor een nagerecht hebben we niet meer. Jammer, want we
hadden wel zin gehad in een brownie. We houden het bij koffie en thee (beide
(€ 2,20) met ministroopwafeltjes.
De ober is attent. De fles kraanwater wordt meteen vervangen als hij leeg
is en wordt niet in rekening gebracht. De bediening is prettig, de locatie fijn.
Naar dit restaurant willen we nog wel een keer, als het mooi weer wordt. ↙

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

tekst Olga Rackwitsz
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Accountmanager

‘V

roeger was ik een
heel slechte student.
Ik had zeven jaar over
mijn gymnasium gedaan en
mijn eerste studie in Groningen
liep voor geen meter. Op mijn 24e
weer bij mijn ouders thuis zitten
vond ik vreselijk. Toen ging het roer
om. Uiteindelijk ben ik een duale
opleiding communicatiemanagement gaan doen aan de HvA. Dat is
een kleine opleiding en de docenten
waren niet stoffig, zoals op de universiteit. Ik leerde echt wat van hun
praktijkkennis.
Toen die studie eenmaal liep, ben
ik er van alles naast gaan doen. Het
excellentieprogramma bijvoorbeeld,
waarin een GroenLinks-politicus ons
leerde te debatteren. En stages, bij
ABN Amro en Unilever. Maar het
hoogtepunt was het halfjaar dat
ik in Madrid heb gezeten. Dat was
ongeveer de mooiste periode uit
mijn leven; ik had de kans mezelf
helemaal opnieuw uit te vinden. Alle
clichés over wonen in het buitenland
zijn waar, ben ik bang. Maar ik kan
het iedereen aanraden.
Na mijn afstuderen heb ik bewust
een paar maanden niets gedaan.
In plaats daarvan ging ik in gesprek
met mensen tegen wie ik opkeek
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‘Het
hoogtepunt
was een
halfjaar
Madrid’
Naam Ivo Bouts
Leeftijd 29
Studie communicatiemanagement duaal (HvA)
Afgestudeerd oktober
2015
Werkt als
accountmanager bij Ilionx
Salaris 2.700 euro per
maand + auto van de zaak

om erachter te komen wat ik
wilde doen. Ik wist al dat het
iets in de IT moest worden, want
Elon Musk is mijn held. Hoe hij de
wereld verandert, is heel inspirerend. Op een masterdag kwam ik
per toeval bij Ilionx terecht. Na wat
gesprekken hebben ze speciaal voor
mij een functie gecreëerd. Ik werk nu
voor Ilionx, maar we werken nauw
samen met Specialisterren, een
bedrijf dat mensen met autisme aan
het werk zet in de IT. Het doel is dat
in de toekomst zo’n vijfentwintig
tot dertig mensen met autisme in
een security-dienst werken. Dankzij
Ilionx hebben ze die kans: wij zetten
een aantal security-opdrachten door
naar Specialisterren.
Het geeft me veel genoegdoening
en geluk dat deze mensen een contract krijgen, een baan – een kans
die ze anders niet zouden krijgen.
Mijn beste vriend van vroeger had
autisme, dus het komt heel dichtbij.
Ik had ook op de Zuidas kunnen werken, maar ik vind dat je trots moet
kunnen zijn op je baan. Gelukkig kan
ik zeggen dat ik dat ben.’ ↙

tekst Fabienne Meijer
foto Mats van Soolingen
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FLOOR AGENDA

DEBAT- EN ACTIVITEITENCENTRUM | KOHNSTAMMHUIS, WIBAUTSTRAAT 2-4 | WWW.HVA.NL/FLOOR
DE HVA MAAKT ER EEN PUNT VAN:
OUD WORDEN IN DE STAD

DE MAN DOOR EUROPA:
VOORSTELLING LUCAS DE MAN

31 maart, 16.30-18.00, tribune Kohnstammhuis

22 april, 16.30-18.30, Kohnstammzaal

Wat doen studenten en onderzoekers van de HvA én de stad
zelf aan het verbeteren van de leefomgeving voor ouderen in
Amsterdam? Hierover gaat dit CollegeCafé in het kader van
de ‘HvA maakt er een punt van’-campagne. Met HvA-onderzoekers en -lectoren en met gasten uit de stad: wethouder
Eric van der Burg, Helene Patijn (directeur van het Amstelhuis)
en Eelco Damen (voorzitter van de RvB van Cordaan). Zie ook
www.hva.nl/maaktereenpuntvan.

Aanslagen op Europees grondgebied, vluchtelingen in overvolle treinen en grenzen die worden gesloten. We kunnen er
niet meer omheen: onze Europese samenleving staat onder
druk. De ontwikkeling waarin ons continent zich momenteel
bevindt, vormt het uitgangspunt voor De Man door Europa.
Voor deze solovoorstelling, die laaiende recensies kreeg, reisde
Lucas De Man door Europa, deed 17 steden in 8 landen aan en
interviewde meer dan 20 creators die opstaan en strijden voor
verandering. Terug in Nederland neemt Lucas jou mee op zijn
reis en door de geschiedenis van Europa. (toegang gratis)

AMSTELCAMPUS DEBATTOERNOOI 2016
Inhaal-training op 5 april, toernooi op 13 april, begane grond
Kohnstammhuis

Er zijn nog twee teams (van 3-4 mensen) nodig!
Goede debatvaardigheden zijn echt belangrijk in je studie
en loopbaan dus mis de professionele debattraining door
het Nederlands Debatinstituut en het toernooi niet!
Studenten en docenten strijden mét en tegen elkaar in het
Amstelcampus Debattoernooi.
Meld je aan via www.hva.nl/debattoernooi.

KOM OOK EN MELD JE AAN VIA HVA.NL/FLOOR

MEET & SHARE | DEBAT | CULTUUR
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