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redactioneel
Een paar weken geleden sprak ik Jaap
Winter, de nieuwe collegevoorzitter
van de VU. Alleen al de tocht door
het VU-gebouw naar zijn kantoor
was de moeite waard. Bij de VU is
het fenomeen ‘portier’ afgeschaft en
vervangen door twee in het bezit van
iPads zijnde dames die bezoekers
de juiste kant op moeten sturen. In
het VU-gebouw is het ondanks die
iPad-dames haast onmogelijk om
niet te verdwalen, maar uiteindelijk
belandde ik via de immense religieafdeling bij Jaap Winter. Winter is
de opvolger van de weinig populaire
René Smit. De vertrokken voorzitter
is nog geen schim van de nieuwkomer, zo concludeerde ik na het
gesprek. De nieuwe voorzitter is niet
alleen intelligent en charismatisch,
ook is hij een goede communicator
en staat hij open voor kritiek. De VU
mag blij zijn met deze nieuwe baas;
hetgeen ook weer goed is voor de
UvA, doordat er op allerlei vlakken wordt samengewerkt. Mocht u
zelf een beter beeld van Jaap Winter
willen krijgen, luister dan woensdagmiddag naar Folia Maakt Kennis,
waarin hij een uur wordt geïnterviewd. En lees het portret van hem
op pagina 30 en 31.
Jim Jansen, hoofdredacteur Folia Maga
zine, jim@folia.nl, @jimfjansen (twitter)
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de week
Creatief met controle

H

et is ook niet snel goed voor de
dames en heren in het Maagdenhuis. Vorige week kregen ze de
langverwachte toelichting van
de medezeggenschap op het wegstemmen van
de bètafusie. Maar toch kwam CvB-voorzitter
Louise Gunning deze week opeens met de boodschap dat ze teleurgesteld is over ‘het gebrek
aan inhoudelijke argumenten’ tegen de fusiefaculteit. Het zal de tijd van het jaar wel zijn. De
Oost-Indische oorgriep schijnt rond het Spui
afschuwelijk te heersen. Mevrouw de voorzitter stak in het interview overigens ook een
hand in eigen boezem. Ze had zelf veel sneller
moeten handelen en dat stomme getreuzel van
de medezeggenschap niet moeten accepteren.
Gelijk heeft ze. Luchtkastelen, die moet je direct
in steen beitelen, voordat ze plotseling weer uiteenspatten. Kijk maar naar SIS. Je moet er toch
niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als daar
wat langer over nagedacht zou zijn.
Een liefdesbaby van de UvA en VU die níet
voortijdig geaborteerd werd, bleek deze week
trouwens ook in de problemen te zitten. Maar
liefst drie miljoen moet er komend jaar bezuinigd worden aan de gezamenlijke tandartsenfaculteit Acta. Best even schrikken, kunnen wij
ons voorstellen. Het is nooit leuk als je achteraf
met een enorme rekening geconfronteerd
wordt. Zeker niet als daarop plotseling allerlei
onbegrijpelijkheden als ‘tweevlaksvulling’, ‘indirekte pulpa-overkapping’ en ‘etsbare onderlaag’
vermeld staan. Juist dankzij die tandartsen
weten we allemaal maar al te goed hoe dat voelt.
We leven met jullie mee, jongens!
Creating Tomorrow, dat lukt natuurlijk ook alleen maar als je een beetje creatief met de feiten
omgaat. Regels zijn er immers niet om je aan
te houden; met regels moet je lekker kunnen
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Loodzwaar, zo’n universitaire studie. Geen
wonder dat menigeen regelmatig zijn toevlucht
neemt tot alcohol. Want studeren is dan wel
een feestje, je moet zelf de slingers ophangen.
Of pilsjes meenemen. Laten we hopen dat de
catering-polizei van Sorbon het niet gezien heeft.
foto @jaap_v_ark

knutselen. Aanpielemozen, zouden we het ook
wel kunnen noemen. Dol zijn erop, bij de HvA.
Want toen de benoeming van een Raad van Toezicht-lid volgens de eigen statuten onrechtmatig
bleek, werden creative writers razendsnel aangerukt die dan maar te herschrijven. Deze week
bleek dat dat gewoon kan, zonder dat de minister er een stokje voor steekt. De benoeming van
toezichthouders gebeurt bij de HvA namelijk
gewoon door eh, tja: de toezichthouders. Kafka
had het niet mooier kunnen bedenken. Een gevalletje WC-eend pur sang, maar efficiënt is het
natuurlijk wel. Wij stellen voor de benoeming
van de medezeggenschap voortaan ook op deze

manier te doen. Veel zal het niet uitmaken, want
uiteindelijk zijn raadsleden toch de enigen die
bij de jaarlijkse verkiezingen komen opdagen.
Gewoon schrappen dat democratische geneuzel,
en ze hun eigen troonopvolgers laten aanwijzen.
Zijn we van die obligate gratis appels voorlopig
ook af. yyy Clara van de Wiel

26 januari 2014

tweet van
de week
Iris van Kuik
@irisvankuik
Nog steeds geen facking cijfer. Het is al
2 weken geleden #HvA
https://twitter.com/irisvankuik

het moment

Maandag 3 februari opende wethouder Pieter Hilhorst de vierde editie van Students in Motion in de Heineken Music Hall. Deze week doen ruim 2000 studenten
mee aan het jaarlijkse project van het Domein Media, Creatie en Informatie op de HvA: ze ontwikkelen een nieuwe app voor de stad. De makers van de beste app
krijgen de kans deze te ontwikkelen samen met Waag Society. Door middel van tientallen bollen wol symboliseerden de studenten tijdens de kick-off hun netwerk
voor dit project. yyy tekst Sunny de Blok / foto Danny Schwarz

navraag Yorick Vink
UvA-studenten organiseerden deze week bij wijze van studieproject een protestactie. Derdejaarsstudent Future Planet Studies Yorick Vink (22)
toog met vier medestudenten naar de Albert Heijn achter de Dam, om op bakjes varkensvlees een sticker met ‘Is dit normaal?’ te plakken.

Idealisme, of deden jullie het toch
vooral voor de studiepunten?
‘Het idee ontstond wel tijdens een studievak
over de toekomst van onze voedselproductie.
We moesten een campagne bedenken, maar
die hoefden we niet uit te voeren. Dat we zijn
gaan stickeren kwam omdat het dierenleed ons
echt aangreep.’
Vanwaar de vraag of ‘dit normaal is’?
‘Uit onderzoek blijkt dat mensen vaak tegen de
bio-industrie zijn, totdat ze in de supermarkt
staan. Dan kiezen ze voor de goedkope variant;

dat wordt als het ‘normale’ vlees beschouwd.
Maar eigenlijk zijn varkentjes in piepkleine
hokjes natuurlijk niet normaal.’

Dat zullen ze bij Albert Heijn leuk
hebben gevonden.
‘We hebben 115 stickers geplakt en het ook
gefilmd, maar er is niemand van AH naar ons
toegekomen. Sommige klanten maakte het
niets uit, anderen gingen diep graven naar
een pakje zonder sticker. Maar er waren ook
mensen die vanwege de sticker doorliepen naar
de biologische afdeling.’

Biologisch vlees, dat kunnen studenten
toch niet betalen?
‘Je hoeft het ook niet te kopen. Eigenlijk is het
‘gewone’ vlees veel te goedkoop. Zelf eet ik alleen heel soms biologisch vlees.’
Studiepunten binnen en missie
geslaagd?
‘We hebben de paper af, we wachten nog op het
cijfer. Maar we laten sowieso nieuwe stickers
drukken om nog een actie te doen. En het ontwerp staat op onze Facebookpagina, zodat mensen
ook zelf kunnen stickeren.’ yyy Clara van de Wiel
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‘Ik wil lekker alle
kanten op denken’
Hoogleraar journalistiek Mark Deuze is, zegt hij zelf, een reluctant scholar. Hij is wars van
vastgeroeste conventies en verzet zich tegen het ‘dichtgetimmerde systeem’ van de
universiteit: ‘Ik wil de kennis uit dit gebouw trekken.’ tekst Clara van de Wiel / illustratie’s JeRoen Murré

G

rinnikend vertelt Mark Deuze
waarom een van zijn wetenschappelijke artikelen de titel ‘The
unseen disappearance of invisible media’ meekreeg. ‘Ik ben groot fan van
de cartoonist Gummbah. Deze titel, dat is een
knipoog naar zijn Het geheim van het verdwenen mysterie.’ De hoogleraar mediastudies kijkt
er kwajongensachtig bij. Het is inmiddels een
halfjaar geleden dat Deuze na bijna tien jaar in
de Verenigde Staten te hebben gewerkt, naar
Amsterdam terugkeerde om hoofd te worden
van de opleiding journalistiek aan de UvA. Weg
van het naar eigen zeggen wat eenzame bestaan
als mediawetenschapper in de VS. Terug naar
waar hij zijn loopbaan ooit mee begon: het
onderzoeken van journalisten.
Zijn nieuwe aanstelling ging afgelopen zomer
niet bepaald onopgemerkt voorbij. In interviews
in landelijke dagbladen vertelde de hoogleraar
uitgebreid hoe hij de toekomst van het vak zag.
Journalisten, aldus Deuze, zouden meer moeten
worden als dj’s. Zelfstandig in plaats van vastgeroest op antieke krantenredacties. Fun and
profit, moest hun mantra zijn. Hij gooide er een
behoorlijke knuppel mee in het journalistiek
hoenderhok. Klepkolder van de allertreurigste
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soort, noemde mediacolumnist Elma Drayer
zijn uitspraken in Vrij Nederland. En ook andere
journalisten reageerden gepikeerd op Deuze’s
lofzang op de ondernemende freelancer. ‘Ik
denk dat ik heb onderschat hoe gevoelig kritiek
op de journalistiek hier lag,’ zegt Deuze nu. ‘En

‘Eigenlijk heb ik
helemaal niets met
de wetenschap’
ook dat ik onderschatte wie ik nu ben. Toen
ik hier wegging, was ik beginnend docent. Nu
ben ik hoogleraar. En verantwoordelijk voor
een team. O ja: dan is er meer dan alleen wat
ík vind. Daar had ik te weinig rekening mee
gehouden.’ In de kennismakingsgesprekken die
hij in de maanden erna op redacties voerde,
waren de grappen over zijn uitspraken niet van
de lucht. ‘Jij was toch die jongen die vond toch
dat we allemaal plaatjes moesten gaan draaien?’
Maar, vertelt Deuze, journalisten begrepen wel
waar ik het over had. ‘Misschien was het niet
zo extreem als ik stelde, maar de veranderingen
zagen ze allemaal. Alles is aan het schuiven. De

inhoud van media, de platformen, de inrichting
van het werk, de visie op de toekomst. Alles.
Dan moet je de opleiding daar ook op inrichten
en mensen voorbereiden op een bestaan buiten
de bekende mediaredacties.’
Zijn draai heeft Deuze inmiddels gevonden.
Het schoolbord in zijn werkkamer staat van
onder tot boven volgeschreven: namen van
studenten journalistiek die hij begeleidt met
hun scriptie, afspraken bij krantenredacties,
samenwerkingsinitiatieven met journalistieke
organisaties. Maar wie zijn werk de afgelopen
jaren volgde, kan ook verbaasd zijn over Deuzes terugkeer naar de journalistieke praktijk. In
Amerika onderzocht hij weliswaar media, maar
richtte hij zich vooral op het ontwikkelen van
een eigen mediatheorie. Media life, heet zijn in
2012 gepubliceerde boek, waarin hij zijn filosofie over hoe we tegenwoordig ‘in’ de media
leven uitwerkt. Beschouwend, theoretisch en
hoog boven de harde nieuwspraktijk en waan
van de dag. Deuze knikt: ‘De theorie in Media
life is heel abstract en filosofisch. Maar mijn onderzoek naar de journalistieke arbeidsmarkt is
praktischer dan praktisch. Die combinatie vind
ik heel fijn. De binding met de praktijk, maar
dat ik ook lekker alle kanten op kan denken.’
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Waarom vindt u dat zo belangrijk?
‘Ik ben altijd een reluctant scholar geweest.
Eigenlijk heb ik helemaal niets met wetenschap.
Of ja: het idee van vragen stellen en nadenken,
dat is natuurlijk het mooiste dat er is. Wat mij
tegenstaat is de manier waarop de wetenschap
georganiseerd is. Het systeem zit zo dichtgetimmerd en het onderzoek verlaat maar zo weinig
de muren van de universiteit. En daarnaast zit
je zelf ook vast in een discipline. Je hebt weinig
flexibiliteit. Maar misschien ligt dat ook aan
mij. Ik ben ooit ook met de journalistiek gestopt
omdat ik aanliep tegen hoe de beroepsgroep
georganiseerd is. Dat het vaak helemaal niet
gaat om creativiteit, maar om het kunstje leren
en dat dan maar blijven doen. Zoals het op de
redactie waar je werkt altijd al gebeurde. Dat
vond ik heel teleurstellend.’

dit vak ook in Amerika en daar kwamen allerlei
soorten studenten op af. Om met al die verschillende mensen in discussie te gaan over hun
omgang met media, dat vond ik een geweldig
leuke uitdaging.’ De variatie in de collegezaal
vindt hij ook belangrijk. ‘Ik geef dit vak bewust
niet bij mediastudies. Dat de studenten daar
kritisch naar media kijken, dat is logisch. Maar
iedereen moet dat natuurlijk kunnen. Als je in
deze samenleving wil overleven en je snapt niet
hoe media werken, dan heb je een probleem.’

Zou u er nu, met alle veranderingen in
het mediaveld, beter kunnen aarden?
‘Ja en nee. Ja, omdat je als freelancer meer controle hebt over wat je doet en het soort verhalen dat
je maakt. Maar aan de andere kant: freelancers
hebben nog wel een lagere status dan vaste werknemers en ze hebben het financieel zwaar. Het
mooie is wel dat journalisten zichzelf steeds vaker
op informele manieren organiseren, in start-ups
die voor verschillende soorten media producties
maken. Daar word ik heel gelukkig van. Die moeten er ook voor de wetenschap komen: speeltuinen, om samen leuke dingen te doen. Ik denk dat
het in de toekomst niet meer zoveel uitmaakt of je
in de journalistiek of in de wetenschap werkt. Als
je bepaalde vragen hebt die je wilt uitzoeken, dan
kun je op verschillende plekken terecht.’

Uw centrale stelling is dat we niet met
media leven, maar in media. Wat is het
verschil daartussen?
‘“Leven met” media veronderstelt dat media
iets heel anders zijn dan wij: apparaten en technologie waar we iets mee moeten. En als we er
even geen zin in hebben dan zetten we ze uit.
“Leven in” media laat dat idee los. Ten eerste
omdat er geen wezenlijk verschil is tussen wie
wij zijn en wat technologie is of doet. Technologie heeft ook eigenaardigheden en is onderling ook op gekke manieren verbonden, net
zoals wij mensen dat zijn. Ten tweede kunnen
we de media ook niet uitzetten. In die zin dat
het bijna onmogelijk is om de relatie die je hebt
met vrienden, familie of collega’s nog los te zien
van de media waar ze uit voortkomen of door
in stand worden gehouden. Als je media uit die
verhouding weghaalt, blijft er weinig van over.
De verstrengeling is zo innig geworden dat het
weinig zinvol is te denken over media alsof die
losstaan van jezelf. Zoals vissen leven in water,
zo zijn media voor ons: alomtegenwoordig
en onontkoombaar.’

In aansluiting op zijn boek Media life start
Deuze deze week een gelijknamige collegereeks.
Aangeboden bij het Instituut voor Interdisciplinaire studies, waardoor de cursus openstaat
voor alle studenten, en voor geïnteresseerden
van buiten de universiteit. Ter promotie twitterde Deuze er de afgelopen tijd flink op los.
Ook maakte hij voor het vak een Facebookpagina en verspreidde hij een heuse ‘vaktrailer’.
Alles om in de zaal een zo groot en gevarieerd
mogelijk publiek te krijgen, legt hij uit. ‘Ik gaf
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‘Bij elke tweet bedenk
ik: zit ik hier te geilen
op mezelf, of niet?’

We moeten toch juist de controle over
onszelf op internet bewaren?
‘Dat je jezelf in media als het ware kunt beheren
is een illusie. Je bestaat nu eenmaal, ook in de

media. Daar heb je helemaal geen keuze in. Dus
de vraag of je wel of niet je leven moet delen op
sociale media en of dit goed of slecht is, die is
achterhaald. Als het inderdaad zo is dat je je hele
leven deelt in de media: wat moet je daar dan
mee? Ik denk dat je dan los moet laten te proberen “jezelf ” te zijn op internet. En wat daarvoor
in de plaats kan komen is dat je verhalen gaat
vertellen. Niet over jezelf, maar over dingen die
jij belangrijk vindt. Bijvoorbeeld: als je je het lot
van koffieboeren erg aantrekt, dan ga je daar veel
over posten. Dat is dan jouw verhaal.’
Maar dan word ik daartoe gereduceerd.
‘De vraag is of dat erg is. Ik leg dit in mijn colleges
altijd uit door tien willekeurige Facebookprofielen
van studenten te laten zien. Na profiel vijf of zes
ziet iedereen het al: het lijken allemaal volstrekt
identieke mensen. Ze hebben allemaal exact
dezelfde foto’s en exact dezelfde statusupdates.
Terwijl ze elke dag uren bezig zijn om toch vooral
zichzelf te zijn. Blijkbaar is het zo dat als we proberen onszelf te zijn, dat we precies worden zoals
iedereen. Dus dan kun je veel beter zelf een aspect
uitlichten. Dan word je misschien gereduceerd
tot één ding, maar dat is dan in elk geval wel die
scherpe rand van jou, die jou bijzonder maakt.’
U bent optimistisch over de mogelijk
heden. Maar er zitten toch ook hoop
dwingende krachten achter de media.
‘Maar die krachten zijn niet onveranderlijk. Het is
niet zo dat de media ons allemaal noodzakelijkerwijs in één en dezelfde richting duwen. Dat, zoals
in sciencefictionfilms, straks iedereen in hetzelfde
uniform rondloopt. De regels van de media moet
je leren, maar ze zijn ook heel goed te hacken. Je
kan ze kapotmaken, knippen en plakken. Wie weet
wat er morgen weer voor apparaat wordt uitgevonden en wat we daarmee kunnen? Voor mij is
mediawijsheid niet dat je heel geconcentreerd naar
de inhoud van media kijkt, maar dat je zelf media
gaat maken. Breek de regels en experimenteer met
hoe je de media kunt gebruiken.’
Maar dát je meedoet is wel dwingend.
Zonder Facebook en zonder smart
phone lijk je een hoop te missen.

cv Mark Deuze
1969 Geboren in Renkum op 19 juni
19881992 Studie journalistiek, Tilburg
19921996 Studie geschiedenis en
communicatiewetenschap aan de
Vrije Universiteit en de Randse
Afrikaanse Universiteit
2002 Promotie UvA
20052013 Universitair docent in
Telecommunications aan de
Indiana University
20072011 Deeltijdhoogleraar journalistiek en
nieuwe media, Universiteit Leiden
2013nu Hoogleraar media en
journalistiek UvA

weinig naar buiten treedt, wil ik laten zien dat
een wetenschapper ook een mens is. En dus laat
ik selectief dingen van mezelf zien op Twitter of
Facebook. De muziek die ik leuk vind, een gave
film, of gek verhaal dat ik heb gelezen. Om de
wetenschap bereikbaar te maken.’

‘Ja, maar dat heeft niet zo veel met die media te
maken. We zijn sociale wezens. Niet meedoen met
anderen is voor ons biologisch onmogelijk. Het is
niet zo dat die diensten en apparaten ons afhankelijker maken of sterker dwingen. Vroeger ging
je elke week naar de dorpskroeg, of moest je op
de markt gezien worden. Zichtbaarheid was toen
gebaseerd op nabijheid. Tegenwoordig is dat allemaal mobiel. In de trein een praatje maken met
een vreemde, of met je zus die in het ziekenhuis
ligt whatsappen, ik zie daar weinig verschil tussen.
Het ene is niet beter of slechter dan het andere.’
Zelf bent u op de sociale media heel
duidelijk aanwezig als wetenschapper.

Hoe bewust is die strategie?
‘Ik gebruik de media om ruchtbaarheid te geven
aan waar ik mee bezig ben. Dus als ik een boek
uit heb of ik geef een spreekbeurt, dan kondig ik
dat aan. Dat is enerzijds zelfpromotie, maar ik
doe het ook omdat ik de kennis uit dit gebouw
wil trekken. Ik wil er alleen niet in doorschieten.
En dat is een ingewikkelde balans. Bij elke tweet
bedenk ik: zit ik hier te geilen op mezelf, of niet?
Ik wil niet elke week roepen: morgen sta ik hier!’
Maar naast de wetenschapper Mark
Deuze, zie ik ook naar welk concert u
vanavond gaat en dat u van rugby houdt.
‘Klopt. Juist omdat ik vind dat de wetenschap zo

Gaan die twee werelden zo niet door
elkaar lopen?
‘Maar dat doen ze sowieso. Net als journalisten
worden wetenschappers vaak gedwongen om
zichzelf weg te cijferen. Maar dat ik een mens
ben, heeft altijd invloed op mijn wetenschappelijk werk. Een voorbeeld: een paar jaar geleden
zocht ik landen waar ik onderzoek wilde gaan
doen. In Zuid-Afrika is het rugby geweldig, en
het enige land waar dat hetzelfde is, is NieuwZeeland. Dus zo heb ik die twee landen gekozen.
Er waren natuurlijk ook wel andere goede redenen, maar ik kan niet ontkennen dat mijn persoonlijke voorkeur een rol heeft gespeeld. Ook in
mijn media-identiteit stop ik dus iets persoonlijks. Niet alles. Maar af en toe dingen waarvan ik
denk: die maken mij tot een normaal mens. Met
eigen voorkeuren en stemmingen. Want dat heeft
z’n weerslag op het werk dat ik doe.’ yyy
Meer over de media-identiteit van Mark Deuze, zoals
video’s van zijn bands uit de jaren negentig, vind je op
foliaweb.nl/foliavond/mark-deuze/
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(ingezonden mededeling)

WAAR DRAAIT
JOUW STUDIESCHULD OP
UIT?
Wat gebeurt er met de
studie-financiering? Hoelang
kan je nog genieten van het
studentenreisproduct? En
hoeveel collegegeld moet jij
straks betalen? Het nieuwe jaar
brengt nieuwe plannen, hoog tijd
dus om de stand van zaken op
een rijtje te zetten.
De knopen zijn nog niet doorgehakt en het rad blijft nog
draaien bij het ministerie van
OCW. Voorlopig is dit goed
nieuws voor studenten: studiefinanciering blijft tot september 2015
bestaan. Daarmee is het leenstelsel in
ieder geval tot die tijd van de baan. Ook het
studentenreisproduct is vooralsnog niet op zijn
retour. Tot eind 2016 kunnen studenten gratis blijven
reizen. Wat er daarna mee gebeurt is onduidelijk. Minder
goed nieuws is er voor het collegegeld. Volgend studiejaar staat
de teller alweer op €1.906. Een stop op het almaar stijgende bedrag
is nog niet in zicht.
ASVA wil ervoor zorgen dat studenten een zo laag mogelijke
studieschuld opbouwen en strijdt ervoor de toekomstplannen
studentgezind te maken. Heb je vragen over jouw situatie?
Dan kan je terecht bij kennis@ asva.nl

foto: Vera Duivenvoorden

foto Mats van Soolingen

op de tong

Saray Lokanta

ren erbij gekocht. Dat de zaak een facelift nodig
had, was hem wel duidelijk. Een bevriende binnenhuisarchitect heeft met eenvoudige middelen beide lokalen tot een modern en gezellig restaurant weten om te smeden: industriële lampen
hangen in diagonalen aan het plafond, fluwelen
gordijnen sieren de muur. Ook de buitenkant
heeft met twee toegangsdeuren een aangenaam
aanzien gekregen.
Hoewel de vaste kok in het ziekenhuis ligt, is het
eten vanavond lekker genoeg: lamsstoofschotel
(guveç), lamskoteletjes en zeebaars. Vanwege
de verjaardag van een van ons zorgt de eigenaar
voor een feestelijk vuurwerktoetje van baklava,
ijs en vers fruit. Naarmate de avond vordert
en de sfeer er goed in zit, pakt de eigenaar zijn
gitaar en zingt met de Turkse clientèle een
prachtig lied. De wijn verdient tot slot nog een
vermelding: naast de Yakut wordt ook de iets
duurdere Ancyra geschonken, een rode wijn
van de beroemde Turkse druif kalecik-karaci. yyy
Hanneke Stasse

Gerard Doustraat 33 (De Pijp)

S

aray is een restaurant dat wie in de jaren tachtig studeerde bekend zou kunnen voorkomen. Generaties studenten
van de toenmalige sociale academie
aan de Weteringschans hebben hier vanaf elf
uur ’s ochtends koffie gedronken aan de met

pluche kleedjes belegde tafeltjes om er ’s avonds
voor een schappelijk prijsje te eten.
De vrienden met wie we nu het restaurant bezoeken kennen de eigenaar al 25 jaar. Hij heeft
een aantal jaren geleden de zaak overgenomen
van zijn ouders en onlangs het pand van de bu-

TUrKSe Wijn

BAKlAVA

Er zijn aanwijzingen dat
Turkije al in 6000 voor
Christus wijngaarden
kende. Die ontwikkeling
kwam tot stilstand als
gevolg van de invloed
van de islam. Toen Atatürk in 1925 van Turkije een seculiere staat maakte betekende dat
een nieuwe bloei van de wijnbouw. Een voorbeeld van een veelgevraagde rode wijn is de
Yakut, gemaakt van verschillende inheemse
druiven: Ókúzgózú, Bogazkere, Alicante en
de Carignan. Zie ook de site van de Turkse
wijnhandel Mezopotamya: mezopotamya.nl.

Baklava vind je van de
Balkan tot het MiddenOosten. De Turkse stad
Gaziantep is beroemd
vanwege deze specialiteit.
Baklava bestaat uit laagjes filodeeg, gevuld met gemalen stukjes noot,
doorgaans walnoot of pistache maar ook wel
amandel. Er zijn allerlei varianten waarbij ook
wel kaneel, kardemom, kruidnagel, citroenrasp, sinaasappelrasp, rozenwater en vanillesuiker worden toegevoegd. Het geheel wordt, na
het bakken, doordrenkt met een zoete siroop
van suiker of honing.

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

SArAy loKAnTA
De naam ‘Saray’ komt
van het Turkse karavanserai: dit was een veilige
overnachtingsplek voor
de reizende handelaren
langs de zijderoute.
‘Lokanta’ betekent buurtbistro – en dan één
waar je niet alleen heengaat om te eten, maar
ook om te samen te zijn en te zingen. Saray
Lokanta is opgericht in 1976 en daarmee naar
eigen zeggen het oudste Turkse restaurant
van Amsterdam. De keuken is gespecialiseerd
in houtskoolgrill- en houtovengerechten.
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Onderworpen aan
het juk van de ranglijst
Universitaire ranglijsten winnen aan invloed. De Nederlandse regering wil studenten van topuniversiteiten gemakkelijker verblijfsvergunningen geven. Maar wat zegt een universiteitsranking eigenlijk?
En hoe kijken wetenschappers aan tegen universitaire ranglijsten? tekst Henk Strikkers / infographics Pascal Tieman

I

eder jaar zijn er drie dagen die in de
agenda van universitaire communicatieafdelingen en hogeronderwijsjournalisten
rood zijn omcirkeld. In 2013 waren dat
15 augustus, 13 september en 2 oktober: het
zijn de dagen waarop de belangrijkste universiteitsrankings bekend worden gemaakt. Die drie
dagen kunnen de ambiance in de bestuurskamer
drukken of doen opleven. Voormalig voorzitter
van de Centrale Ondernemingsraad Jan Bergstra
herinnert het zich nog goed. ‘Officieel reageert
men bij een daling in de ranking altijd dat het een
eenmalige dip is, maar achter de schermen gaat
men direct aan de slag met verbeteringen. Geen
enkele universiteit kan lage scores over haar kant
laten gaan.’ Rankings winnen immers aan belang,
daar zijn voor- en tegenstanders het over eens.
In landen als Maleisië en Taiwan hebben overheden er bijvoorbeeld voor gekozen om te gokken op één paard, uit angst om uit de ranglijsten
te vallen. Alle beschikbare gelden worden in
één instelling gepompt in de hoop een zo hoog
mogelijke notering te krijgen en studenten uit
den vreemde te lokken. Rusland erkent sinds
kort enkel buitenlandse diploma’s van gerankte
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instellingen en India moedigt universiteiten
aan om alleen samenwerkingsverbanden aan te
gaan met hooggeplaatste partners. Het zijn niet
enkel landen met een twijfelachtig regime die
hun beleid op ranglijsten baseren. Ook in Den
Haag besloot men recentelijk om (voormalige)
studenten van universiteiten die in een van de
rankings in de top 200 staan gemakkelijker een
verblijfsvergunning te verlenen.
Er mag dan beleid worden gemaakt op basis van

‘Het verschil tussen
de nummers 31 en 200
is miniem’
rankings, wetenschappers vinden het over het
algemeen een ver-van-hun-bedshow, blijkt uit
een rondgang. Filosoof Gijs van Donselaar: ‘Wij
doen ons stinkende best en weten zelf wel wanneer iets goed of slecht gaat.’
TrAnSpArAnTIe
Er zijn grofweg drie belangrijke internationale

universitaire rankings. Dat zijn de Shanghai
Ranking, de QS Ranking en de Times Higher
Education World University Ranking. Zij krijgen veruit de meeste aandacht in de media en
de universiteiten hechten het meest aan die drie
ranglijsten. In Nederland bestaat bovendien de
gezaghebbende Elsevier Keuzegids.
Phil Baty, opsteller van de jaarlijkse Times Higher Education World University Ranking, stelt
dat het doel van zijn ranking is om academici
een beeld te geven van hoe goed hun universiteit is en wat de beste instituten ter wereld
zijn. ‘De academische wereld wil transparanter worden en daar zijn ranglijsten een goed
middel voor: ze maken het gemakkelijk om te
zien hoe goed een universiteit ongeveer is.’ Hij
kijkt echter kritisch naar hoe er met zijn eigen
rankings wordt omgegaan. ‘Media en communicatieafdelingen simplificeren de ranglijsten. Ik
stuur met het persbericht pagina’s lange stukken
toelichting en methodologische verantwoording
mee, maar daar gebeurt niets mee. Journalisten
zijn alleen maar geïnteresseerd in wat de beste
universiteit van hun land is en communicatieafdelingen schrijven jubelende persberichten als

Aantal stafleden
per student

Aantal
doctoraalstudenten

2,25%
4,5%

Onderzoek naar
studeeromgeving
onder docenten

6%

Verhouding
tussen master- en
bachelorstudenten

Besteedbaar
onderwijsbudget
2,25% per docent
Citatie-index
op basis van data van
Thomson Reuters

15%

Times
Higher
Education
Ranking

Private onderzoeksgelden
per staflid

2,5%

Aantal artikelen per
staflid dat tenminste
één buitenlandse
coauteur heeft

2,5%

30%

18%

Verhouding tussen
2,5%
internationale en
binnenlandse medewerkers

Aantal wetenschappelijke
artikelen per staflid

Research excellence – dit
wordt onderzocht door
wetenschappers overal
ter wereld te vragen naar
de beste universiteiten
op hun vakgebied

2,5%
Verhouding tussen
internationale en
binnenlandse studenten

ze drie plaatsen stijgen. Dat vind ik een treurige
bedoening en blijk geven van weinig inzicht in
hoe rankings werken.’ Volgens Baty zijn de verschillen in de ranglijsten zo klein dat er alleen
nuttige uitspraken gedaan kunnen worden als
naar trends van vijf of tien jaar wordt gekeken.
‘De top 30 is wel duidelijk beter dan de rest van
de lijst, maar het verschil tussen de nummer 31
en 200 is miniem. Datzelfde geldt voor de nummer 201 en de nummer 400. Als een universiteit
hoog staat in de top-200 zegt het natuurlijk wel
iets, maar daar kun je je niet op blindstaren.’
MoorDenDe concUrrenTIe
De doelstelling van zijn ranking is dus volgens
Baty vooral het informeren van wetenschappers.
De ondervraagde UvA-wetenschappers moeten
echter zonder uitzondering weinig hebben van de

6%

6%

Publieke onderzoeksgelden
per staflid

universitaire ranglijsten. Met name de methodiek
die wordt gehanteerd moet het steeds opnieuw
ontgelden. Armen Hakhverdian, politicoloog aan

‘We weten zelf wel of het
goed of slecht gaat’
de UvA: ‘Ik neem verschuivingen in die ranglijsten altijd met een korreltje zout. Een universiteit
in de top 10 zal best verschillen van één die met
de hakken over de sloot in de top 100 staat, maar
als de UvA jaarlijks een paar plaatsen stijgt of
daalt is dat ruis.’ Gijs van Donselaar, als filosoof
verbonden aan de UvA, is het vooral oneens met
het feit dat kwantiteit in rankings boven kwaliteit
gaat. ‘Als filosoof is het moeilijk om heel veel te

publiceren. Ik publiceer heel weinig, maar wel op
een hoog niveau. Dat wordt in rankings minder
gewaardeerd, maar ben ik daardoor een mindere
wetenschapper dan een collega die tweewekelijks
een matig artikel publiceert?’, vraagt hij zich af.
Chemicus Jan van Maarseveen, UvA-Docent van
het Jaar 2012, waarschuwt dat onderwijs door de
toenemende invloed van rankings het ondergeschoven kindje op de universiteit dreigt te
worden. ‘Ik voel me weleens machteloos door die
lijstjes. Ik heb het gevoel dat die rankings ervoor
zorgen dat het steeds moeilijker wordt om onderzoeksbudgetten te verkrijgen als je niet hoog
genoteerd staat. De concurrentie wordt daardoor
moordend, omdat je intern ook wordt afgerekend
op onderzoeksbudgetten. Het is langzaamaan
toegestaan om van onderwijs een puinhoop te
maken wanneer je tonnen aan onderzoeksgeld
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Shanghairanking

QS World University rankings

Harvard University
Stanford University
3 University of California (Berkeley)
4 Massachusetts Institute of Technology
5 University of Cambridge
101150 Universiteit van Amsterdam (gedeeld 4e van Nederland)

Massachusetts Institute of Technology
Harvard University
3 University of Cambridge
4 University College of London
5 Imperial College London
58 Universiteit van Amsterdam (1e van Nederland)

1
2

20%

1
2

Aantal wetenschappelijke
artikelen dat door stafleden
is gepubliceerd in Nature
en Science

Shanghairanking

20%
Aantal stafleden
dat Nobelprijs of
Fields-medaille won

20%

Aantal stafleden dat volgens
Thomson Scientific behoort tot
de groep ‘veel geciteerde
wetenschappers’

binnenhaalt. Dat vind ik een slechte ontwikkeling.’ Hoogleraar informatierecht Natali Helberger
doet ook nog een duit in het zakje. ‘Ik ben totaal
niet met rankings bezig. Vooral internationale
rankings hebben voor mij weinig betekenis. De
criteria zijn arbitrair en rechtenstudies en -onderzoekers worden systematisch ondergewaardeerd.
Het zegt weinig over mijn werk.’
AAnDAcHT
Naast de methodiek is er ook kritiek op de handelswijze van de redacteuren van de rankings.
Andrejs Rauhvargers, een Letse onderwijskundige en befaamd lijstjescriticaster, gaf in het
voorjaar van 2013 in een interview met Transfer
Magazine bijvoorbeeld aan niets te zien in het
sterrensysteem dat QS recentelijk invoerde. Universiteiten kunnen een test met een prijskaartje
van 22.000 euro ondergaan om naast hun
ranking één tot vijf sterren te verdienen. Daarbij
wordt onder meer gekeken naar sportfaciliteiten
en studenttevredenheid. Universiteiten die geen
22.000 euro willen uitgeven aan die test krijgen
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10%
20%
Positie van stafleden in
de Science Citation Index
en de Social Sciences
Citation Index

een leeg vakje. Rauhvargers: ‘Dat roept natuurlijk weer vragen op bij studenten en ouders.’ Een
leeg vakje zegt in dit geval niets over de kwaliteit
van de instelling of haar faciliteiten, maar zorgt
er wel voor dat de beoordeling er slecht uit ziet.

‘Je onderwijs mag slecht
zijn, als je maar onder
zoeksgeld binnenhaalt’
Nieuwsgierigheid is de reden dat veel wetenschappers toch de lijsten steeds tot zich nemen. Vrijwel
allemaal zijn ze er immers van op de hoogte
wanneer er weer een ranking wordt gepubliceerd.
Politicoloog Hakhverdian: ‘Ik lees de mail die
de UvA haar medewerkers stuurt natuurlijk wel.
Die neem ik ter kennisgeving aan. Normaal blijft
het daarbij, maar laatst zag ik op mijn afdeling
een poster hangen dat we nummer 1 in Social
Sciences waren volgens de Elsevier Keuzegids. Ik
vind het bedenkelijk om op basis van deze rang-

10%
Aantal alumni dat een
Nobelprijs of Fieldsmedaille won

Alle voorgaande
factoren gewogen
naar staflid

lijsten studenten aan te trekken, omdat onderwijs
meestal een ondergeschikte rol speelt in rankings.’
rAnGlijSTenFeTISj
Waar wetenschappers geen boodschap lijken
te hebben aan de rankings is dat voor beleidsmakers vaak anders, weet Sarah de Rijcke.
Zij is universitair docent bij het Centrum voor
Wetenschap en Technologie, verbonden aan
de Universiteit Leiden en doet onderzoek naar
rankings. ‘Er zijn universiteiten die afdelingen
in het leven hebben geroepen die zich alleen bezighouden met het ontwerpen van universitair
beleid in reactie op rankings.’
In een samenleving die alle prestaties zichtbaar
wil maken en streeft naar steeds meer transparantie zijn universiteitsrankings een handig
instrument. Toch is ze kritisch op de manier
waarop er met de lijsten wordt omgegaan. ‘Scores worden in één getal gevangen en vereenvoudigen daarmee vergelijkingen tussen ongelooflijk diverse instellingen als universiteiten.’
Wetenschappers lijken zich niet bezig te houden

Times Higher education World University ranking
California Institute of Technology
Harvard University
3 University of Oxford
4 Stanford University
5 Massachusetts Institute of Technology
83 Universiteit van Amsterdam (6e van Nederland)
1
2

40%

Academic reputation –
dit wordt onderzocht door
wetenschappers overal
ter wereld te vragen
naar de beste
universiteiten op
hun vakgebied
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per staflid

20%

QSranking
5%
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per student

20%

Mening van
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afgestudeerden van
een bepaalde
universiteit

Percentage internationale
studenten

10%

5%
Percentage internationale
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met de hogeronderwijsrankings. Ze hebben kritiek op de totstandkoming, op de criteria en op
de ranglijstenfetisj die sommige beleidsmakers
hebben. Beleid maken op basis van rankings
keuren de ondervraagden zonder uitzondering af.

De belangrijkste reden daarvan is dat het verband
tussen kwaliteit en een positie op de rankings
te zwak is. Als antwoord op de vraag waarom
er dan zoveel aandacht is voor de universitaire
ranglijsten wijzen ze met een beschuldigende

vinger naar beleidsmakers en journalisten. ‘Zij
krijgen in de rankings behapbare en simplistische
vergelijkingen van wat ongelooflijk ingewikkelde
instellingen zijn’, aldus Bergstra. ‘De verleiding is
dan groot om ze te verabsoluteren.’ yyy

DyMpH VAn Den BooM
Rector magnificus van de UvA
‘Als ik in de herfst de rankings onder embargo
krijg dan kijk ik natuurlijk ook eerst waar wij
staan. Vervolgens stellen we de vraag of we een
persbericht moeten schrijven. De universitaire
ranglijsten krijgen vaak zoveel aandacht dat we ons
geroepen voelen te reageren op de bekendmaking
van de lijst en op onze notering.
Ik kijk echter niet alleen naar de notering van de
UvA, maar bestudeer ook de parameters. Daar zie
je hoe klein de werkelijke verschillen zijn. Vaak is
een stijging van één parameter met 0,1 al genoeg
om vijf plekken te stijgen. Dergelijke kleine
schommelingen stellen dan ook weinig voor, ook

al lijken ze in een ranking waardevol.
Dat er behoorlijk wat op de methodiek van ranglijsten af te dingen is, is duidelijk. Daar komt nog
bij dat het voor sommige vakgebieden zoals de
geesteswetenschappen of rechtsgeleerdheid nauwelijks enige representativiteit heeft omdat daar
vaak andere vormen van publicaties voorkomen.
Voor de beoordeling van ons onderwijs of onderzoek hecht ik meer waarde aan andere criteria,
zoals de NVAO-accreditatie, de peer reviews en
zelfevaluaties. Ik zie rankings meer als een gevolg
en niet als een doel. Wanneer je goed onderzoek
doet, veel internationaal samenwerkt en sterke
vakgroepen hebt eindig je uiteindelijk ook hoger.
Er zijn academici die stellen dat ranglijsten debet

zijn aan de toenemende publicatiedruk. Ik denk
dat het andersom is gegaan. In het verleden
lieten universiteiten de samenleving te weinig
zien wat we deden. Daar zijn we van afgestapt en
dus is er meer aandacht gekomen voor publicaties. Toen publicaties belangrijker werden
zijn de rankings opgekomen en nu bestaat er
een kans dat we in een vicieuze cirkel terecht
komen. Kwantiteit dreigt de overhand te krijgen
op kwaliteit en dat is geen goede zaak. Twee
goede artikelen in toptijdschriften kunnen mijns
inziens getuigen van meer kwaliteit dan 25 artikelen in minder goede bladen. We merken zelf
ook wanneer het dreigt te ontsporen en kunnen
dat als wetenschap zelf rechtzetten.’ yyy
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Bronwater zou verboden
moeten worden
Red de wereld, boycot mineraalwater, stellen vijf studenten
van de HvA-minor Sustainable Leadership & Entrepreneurship.
illustratie Marc Kolle

B

edrijven zijn geobsedeerd door geld
en groei; alles wordt in het teken
gezet van zo veel mogelijk verdienen
en niks mag daarbij in de weg staan.
Een goed voorbeeld hiervan is de bronwaterindustrie. Die verkoopt zijn producten op zo’n
manier dat de consument denkt dat hij niet
zonder bronwater kan. Zo maakt Nestlé consumenten wijs dat kraanwater ronduit gevaarlijk
is en dat je toch écht bronwater moet drinken.
Want kraanwater zit vol schadelijke stoffen, beweert het bedrijf, en bovendien bevat bronwater
bovengemiddeld meer mineralen. Wat wil je nog
meer als consument? Nou, dat lijkt ons duidelijk:
goede voorlichting!
2000 Keer DUUrDer
Er zijn honderden onderzoeken geweest naar
het verschil tussen de kwaliteit van kraanwater en bronwater. En wat blijkt? Veelal is de
kwaliteit van kraanwater hoger dan die van
bronwater. De kwaliteit van kraanwater wordt
op 65 punten getest, die van bronwater slechts
op 15. Waarom zou je dan een flesje water
kopen dat 2000 keer duurder is dan kraanwater,
dat je heel goedkoop uit de keuken kan tappen? Waarschijnlijk is dit puur het gemak dat
winkels als Albert Heijn en kiosken bieden: je
kunt tegenwoordig op elke straathoek een flesje
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water kopen. Blijkbaar is het makkelijker om
daar een flesje van €1,50 te kopen, dan om bij
een café binnen te lopen en in de wc een zelf
meegenomen flesje te vullen. Maar wist je dat

Aynan

Vast contract
een plastic literflesje water tot wel 1300 keer
milieuonvriendelijker kan zijn dan eenzelfde
flesje uit de kraan?
Zijn wij misschien een beetje lui? Of zijn we
misleid door bronwaterfabrikanten? Staan
producenten weleens stil bij de hoeveelheid
plastic flesjes die na eenmalig gebruik wordt
weggegooid? De productie van plastic flesjes
gaat gemoeid met veel olie: 2,5 procent van de
wereldwijde olieproductie wordt gebruikt voor
het maken van plastic flesjes. Om een concreter

Koop je zes flesjes bron
water minder, dan heb je
de aanschaf van je her
vulbare fles er alweer uit
beeld te scheppen: in de VS staat de hoeveelheid
olie die jaarlijks naar de productie van plastic
waterflesjes gaat gelijk aan het voltanken van
één miljoen auto’s. De CO₂-uitstoot die hiermee
gepaard gaat is tot 300 keer milieuonvriendelijker dan de productie van kraanwater. Daarnaast
levert het gebruik van plastic flesjes natuurlijk
ook nog heel veel plastic afval op. Wereldwijd
is er jaarlijks 2,7 miljoen ton afval aan plastic
flesjes; slechts 20 procent van deze flesjes wordt
gerecycled. De overige 80 procent wordt in
verbrandingsovens gegooid, wat weer zorgt voor
extra uitstoot van CO₂.
IeDereen ScHoon DrInKWATer
Maar deze grootgrutterij en milieuvervuiling
kunnen we samen tegengaan. Graag willen wij
jullie aansporen om geen tot zo min mogelijk
plastic flesjes bronwater te kopen! Want elke

keer als je zo’n flesje koopt, gaat er een stem
naar de fabrikant. Laat je niet wijsmaken dat
bronwater gezonder is dan kraanwater. Help
het milieu en verbruik zo min mogelijk plastic
flesjes, door bijvoorbeeld een duurzame waterfles te kopen. De flessen van Tupperware,
Dopper of Join the Pipe zijn al vanaf €8 te koop.
Gemiddeld kost een flesje bronwater €1,50. Dit
betekent dat wanneer je zes flesjes minder water
koopt, je de aanschaf van je duurzame, hervulbare fles er alweer uit hebt.
De duurdere flesjes steunen doorgaans ook
nog een goed doel. Join the Pipe, bijvoorbeeld,
investeert de winst die ze maken in projecten
in Afrika: ze laten daar tappunten slaan en die
door een plaatselijke leefgemeenschap, zoals een
school, in gebruik nemen. Deze school heeft
dan een eigen, schone watervoorziening en kan
hier een verdienmodel aan hangen door de rest
van de buurt tegen lage vergoeding ook gebruik
te laten maken van dat tappunt. Steun dit soort
projecten, zodat iedereen het schone drinkwater
krijgt waar hij of zij recht op heeft! Duurzaamheid en eerlijke kansen voor iedereen beginnen
bij jezelf. yyy
Raymond van Berkel, Nick Minderhoud,
Nick Hoogland, Leigh van Holstein en
Yander Braunschweiger zijn studenten aan
de HvA-minor Sustainable Leadership &
Entrepreneurship.

Ze wilde een gesprek met haar mentor. Ik luisterde
aandachtig. Er was geen probleem. Het was onrust;
gesticht door twijfel. Moest ze doorgaan met het propedeusejaar? Of toch voor die kunstzinnige opleiding kiezen? Ik toonde opluchting. Gebrek aan welke
vastheid dan ook is de voorbode van ontwikkeling,
vertelde ik. Ze keek me met grote ogen aan.
Voordat ze het lokaal verliet, draaide ze om: ‘Ik
zweer het,’ zei ik en citeerde de dichter Gorter: Een
kind dat altijd verlangt/zoo als een groot bloemhart
hangt/open, zoo geboren/in het daggloren.
Diezelfde dag zag ik een vol bioscoopzaaltje de documentairefilm Ne me quitte pas. Het laagje sneeuw
op een binnenweg in de Belgische Ardennen heeft
het asfalt spekglad gemaakt. We zien Marcel op zijn
scooter. Hij rijdt terug van zijn vriend. Ze hebben gedronken. Veel en alweer. Marcel houdt met
moeite de brommer rechtop, maar met een hoofd vol
alcohol bengelt de drinkebroer in het donker over
de glijbaan naar huis. Het is de laatste scène uit de
documentaire. Onder de beelden is ‘Listen to your
heart’ gemonteerd. Niet die van Roxette, maar een
versie die op kermis, kerstmarkt en buurtbraderie
wordt gedraaid.
Het lukt Marcel niet zijn scooter, noch zijn leven,
in een rechte lijn te houden. Het ziet er meelijwekkend uit, tegelijkertijd denk je eigen schuld, dikke
bult en hoop je dat hij de afgrond niet inrijdt. Maar
wat er ook van te vinden: de romantiek is echt en
staat fier overeind.
Een paar dagen later besprak ik met een collegadocent onze kansen op een vast contract. ‘Het geeft
rust.’ Ik knikte bij die woorden. Op de fiets naar huis
werd ik overspoeld door een viezig schuldgevoel. Ik
was op weg mijn identiteit te laten bepalen door contracten, studentevaluaties en ander richtinggevend
papier. Ik dacht aan de twijfelende student en maakte
mezelf voor verrader uit. yyy Asis Aynan
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Geen normstudent?
Dan val je buiten de boot
Hbo-docenten moeten beter inspelen op de achtergrond van hun studenten, stellen
onderzoekers Martha Meerman en Daniël van Middelkoop. Want jongens, meisjes, allochtonen,
autochtonen, havisten en mbo’ers hebben verschillende behoeftes. tekst Marieke Buijs / foto Danny Schwarz

J

e staat als docent voor een klas eerstejaars
en probeert hen wegwijs te maken in het
vak Inleiding in het Recht. Achter in het
lokaal hangt een Turkse jongen onderuitgezakt in zijn stoel. Tas gesloten op tafel, bontkraag omhoog, petje op. Kauwgom kauwend
tuurt hij onverschillig voor zich uit. Wat doe je?
Negeer je de student? Stuur je hem weg omdat
hij niet meedoet? Of neem je hem na de les apart
om te vragen wat hij van de les vindt?
De meeste docenten zouden de student negeren,
een enkeling zou hem wegsturen, blijkt uit
onderzoek van Martha Meerman, HvA-lector
gedifferentieerd HRM, en onderzoeker en docent Daniël van Middelkoop. Zij onderzochten
hoe docententeams omgaan met kwesties rond
diversiteit en studiesucces in de klas. Ze voerden
gesprekken met driehonderdvijftig docenten in
vijfentwintig teams op de hogescholen van Amsterdam en Rotterdam. Uit die gesprekken bleek
dat de meeste docenten geen oog hebben voor
verschillende behoeftes van verschillende studenten. Van Middelkoop: ‘De meeste docenten
hebben één mal, één normstudent. Als je niet in
die mal past, val je buiten de boot.’ Meerman en
Van Middelkoop bundelden hun bevindingen
in het boekje Studiesucces en diversiteit, en wat
docenten daarmee te maken hebben dat HvArector Huib de Jong op 11 februari aanbiedt
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aan HvA-docenten. Die middag gaat de rector
in discussie met Van Middelkoop en Meerman
om te kijken hoe de HvA het thema diversiteit
bij docenten onder de aandacht kan brengen.
Want jongens, meisjes, allochtonen, autochtonen, havisten of mbo’ers hebben verschillende
behoeftes, stellen Meerman en Middelkoop.
DocenTen Zijn crUcIAAl
De onderzoekers roepen docenten op met
studenten in gesprek te gaan om hun gedrag

‘De vrees voor niveau
daling leidt tot een
weinig flexibele aanpak’
te interpreteren. Van Middelkoop geeft een
voorbeeld van hoe dat bovenstaand scenario zou
beïnvloeden: ‘Tijdens de gesprekken bracht een
docent in dat als je zo’n jongen vraagt waarom
hij niet oplet, wellicht blijkt dat hij de opdracht
niet begrijpt en zich daarom achter onverschilligheid verstopt. Als je de opdracht dan verduidelijkt, gaat zo’n jongen vaak gemotiveerd aan de
slag. Maar je moet wel de moeite nemen om het
gesprek aan te gaan om daar achter te komen.’
Docenten zijn cruciaal voor het studiesucces van

studenten. Uit eerder onderzoek blijkt twee derde
van het verschil in studiesucces bepaald te worden
door de vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kwaliteiten van een docent. Of zij de didactische flexibiliteit hebben hun lessen aan te passen
aan de verschillen tussen een Nederlands meisje
uit Purmerend, een Antilliaanse jongen uit de Bijlmer en een Marokkaans meisje dat doorstroomt
uit het mbo, bepaalt in grote mate of die verschillende studenten hun studie tot een succesvol einde
kunnen brengen of dat ze halverwege afhaken.
KrITIScH KijKen
Het gebrek aan oog voor diversiteit bij de meeste
docenten is geen kwestie van onwil. Meerman
legt uit dat veel docenten bang zijn onderscheid te
maken. ‘Die docenten denken: “Al mijn studenten
zijn gelijk, we moeten dit boek van kaft tot kaft
doornemen en ik heb geen tijd om stil te staan
bij bijzondere groepen. Als je niet meekomt, heb
je blijkbaar niet het juiste niveau.’’’ Ook de vrees
het niveau te verlagen speelt mee in die weinig
flexibele aanpak. Docenten denken dat rekening houden met diversiteit betekent dat je een
Marokkaanse student eerder een voldoende geeft,
of dat je moet tolereren dat jongens herrie schoppen in de klas. Volgens de onderzoekers is dat een
misvatting. Ze bepleiten maatwerk: meer individuele begeleiding, minder jargon gebruiken bij

Docenten zijn bang om onderscheid te maken tussen verschillende groepen studenten, stelt Martha Meerman. (De studenten op de foto komen niet in het verhaal voor.)

een uitleg, of sommige studenten een aangepaste
opdracht geven. Van Middelkoop: ‘Het is makkelijk
om de verantwoordelijkheid voor slechte prestaties
bij je studenten te leggen, maar je moet ook kritisch naar jezelf kijken. We vragen docenten niet
het eindniveau te verlagen, maar wel om flexibeler
te zijn in de weg daarheen of om lager te beginnen.’ Volgens Meerman zijn docenten verplicht
daar hun best voor te doen: ‘Nederland gaat er prat
op dat in het onderwijs geen sprake is van sociale
ongelijkheid en uitsluiting van bepaalde groepen.
Een hoger onderwijs waar alleen normstudenten
bij floreren, rijmt daar natuurlijk niet mee.’
Bij WITTe MeISjeS GAAT ’T VAnZelF
Tijdens de gesprekken stuitten de onderzoekers
op iets onverwachts. Hoewel docenten geregeld
hun zorgen uitten over de kwaliteit van het
onderwijs vanwege de druk zo veel mogelijk
afgestudeerden te leveren in zo min mogelijk
tijd, hadden ze vaak niet het idee dat ze daar
zelf invloed op hadden. Meerman: ‘Dat was een
schok voor mij, dat staat haaks op het beeld dat
ik van docenten had: dat van zelfverzekerde
professionals die een visie hebben op hun vak
en verantwoordelijkheid dragen voor wat ze

doen.’ De docenten die Van Middelkoop en
Meerman spraken, zijn beland in de rol van
uitvoerder, aangenomen om een programma uit
te voeren; ook als ze zich niet in het beleid kunnen vinden. Van Middelkoop begrijpt wel hoe
dat is gekomen: ‘Nadenken over het onderwijs
gebeurt steeds meer op instellings- of overheidsniveau. Dat neemt de verantwoordelijkheid en

‘Succes duurt soms
langer dan de vier jaar die
er voor een studie staat’
het initiatief weg bij docenten: die hoeven alleen
protocollen na te lopen en vakjes af te vinken.’
Veel docenten is het beleid dat ze uitvoeren juist
een doorn in het oog. Het baart hen zorgen dat
studiesucces gereduceerd wordt tot studierendement. Meerman: ‘Docenten willen goede fysiotherapeuten of maatschappelijk werkers afleveren,
of studenten begeleiden in hun persoonlijke
ontwikkeling tot volwassen burgers. Dat is voor
hen succes, maar dat duurt soms langer dan de
vier jaar die voor een studie staat.’ Van Middelkoop

vertelt dat veel docenten zich zorgen maken om de
nadruk op rendement, omdat je dat het eenvoudigst behaalt door de norm aan te passen en meer
voldoendes te geven. Meerman vult aan: ‘Of door
alleen witte meisjes op te leiden. Want die doen het
bijna vanzelf. Jongens met zwarte haren en donkere
ogen hebben het nu eenmaal moeilijker.’ yyy

Subsidie
In 2008 zegde toenmalig minister van onderwijs Ronald Plasterk de vijf grote hogescholen
in de Randstad ieder zo’n twee miljoen euro
subsidie toe om het studiesucces onder nietwesterse allochtone jongeren te verbeteren.
Uit de evaluatie van het project blijkt dat geen
succes te zijn geweest. Als iemand baat heeft
gehad bij de maatregelen, zijn dat de autochtone studenten van de G5. Bij hen was en is
het percentage dat met maximaal een jaar
vertraging afstudeert zo’n 69 procent. Bij nietwesterse allochtonen daalde het rendement
over die periode juist van 54 naar 50 procent.
Hoe ervaren HvA-studenten zelf diversiteit in de klas?
Bekijk het filmpje op foliaweb.nl/video/diversiteit
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objectief
GeolIeDe MAcHIne
Zo’n zestig procent van alle bloemen die
wereldwijd verkocht worden passeert de
bloemenveiling in Aalsmeer. Geen foto of
beschrijving, maar de bloemen zélf, fysiek. Zo
kan het zijn dat een roos uit Kenia naar Schiphol vliegt, per vrachtwagen naar Aalsmeer
rijdt om vervolgens weer via Schiphol naar
Italië te vliegen. Dat lijkt onhandig, gegeven de
zeer beperkte levensduur van de handelswaar.
Amerikaans antropoloog Andrew Gebhardt
zocht tijdens zijn promotieonderzoek uit
waarom dat toch gebeurt. Hij liep hij mee met
handelaren en beschreef de ouwe-jongenskrentenbrood-dynamiek op de veilingvloer, hij
sprak met kwekers in de kassen en interviewde
bloemisten, hij vertrok naar Ethiopië om te
kijken hoe de rozenkweek daar ontluikt en
dook in de archieven om te achterhalen hoe de
bloemenhandel in de Gouden Eeuw ontstond
nadat de tulp overkwam uit Turkije en Iran.
Een van zijn observaties: Aalsmeers sleutelpositie in een wereldwijde miljardenindustrie
hangt van twee factoren af. Eén, bloemeninkopers willen per definitie een variëteit aan
soorten en dus heb je een centraal punt nodig
waar die verschillende soorten samenkomen.
En twee, de veiling in Aalsmeer heeft zich
sinds zijn oorsprong eind negentiende eeuw
weten te profileren met kwaliteit en efficiëntie.
Er worden goede, sterke bloemen verkocht, die
via een geoliede machine worden aangevoerd,
tentoongesteld, verhandeld en doorgevoerd.
Gebhardt: ‘Het is interessant om in deze periode van crisis en kritiek op het kapitalisme onderzoek te doen naar een coöperatief. Want zo
is de veiling in Aalsmeer ontstaan en dat is het
nog steeds: een coöperatief van kwekers die
zich niet tegen elkaar uit laten spelen op een
door kopers beheerste markt. De veiling heeft
geen bestuursvoorzitter die op eigen gelegenheid kan besluiten de kweek en handel naar
lagelonenlanden over te brengen. En omdat de
veiling is uitgegroeid tot een soort kwaliteitskeurmerk, ziet het ernaar uit dat Aalsmeer zijn
sleutelpositie voorlopig niet kwijtraakt, ook al
worden steeds meer bloemen in Oost-Afrika
gekweekt en zijn ook in Brazilië, India en
China veilingen opgezet.’ yyy Marieke Buijs /
foto Bart Maat / Hollandse Hoogte

FoliaMagazine

21

Studiegenoten Thijs en Max bouwen oude
racefietsen om tot fixies, voor de verkoop. Rijk
worden ze er (nog) niet van, maar gelukkig des
te meer. tekst Clara van de Wiel / foto’s Fred van Diem

De tijd

vliegt als je
Thijs (met muts) en Max

D

e smeerolielucht gaat in je kleren
hangen. Die indringende geur
komt je al tegemoet als je vanaf
een klein binnenplaatsje door een
tochtige gang naar de schuur loopt. Studenten
Thijs Bonten en Max Tönis zullen hem de afgelopen maanden nauwelijks uit hun kleren hebben gekregen. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds
laat werkten ze in deze ruimte aan hun bedrijf
Clean Bike, waarmee ze aftandse racefietsen een
nieuw leven geven als hippe fixie. Wat als een
schoolproject begon, neemt inmiddels hun leven
behoorlijk in beslag.
Stampvol staat de ruimte in het centrum van
Gouda, met jerrycans, kokers ijzerdraad en
schuurmachines. Eigenlijk is dit het honk van
een stel ‘motorboys,’ legt Thijs (22) bij binnenkomst uit. Een vijftal besnorde mannen staat
rechts achterin in een kringetje rondom een
motorkarkas. Ze kijken niet op of om. In het
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midden van de ruimte hebben de jongens een
klein vierkantje bezet. Een fietsframe hangt er
aan haken in de lucht. Brandschoon, glimmend
en pikzwart. Helemaal kaal en klaar om als
zogenaamde ‘fixie’ de weg op te gaan.
Zulke fixies doken de afgelopen vijf jaar steeds

In tegenstelling tot andere
fixies hebben de Clean
Bikes wél remmen
vaker op in het Amsterdamse straatbeeld.
Moderne racefietsen die volledig zijn gestript en
waarbij het achterwiel direct wordt aangedreven door de trappers. Zonder versnellingen en
zonder remmen. Dat laatste hebben de Clean
Bikes die de jongens afleveren trouwens wel.
Wel zo veilig in het Amsterdamse verkeer, vindt

Max (19). Voor echte hardcore fixierijders zijn
hun fietsen dan ook niet bedoeld, legt hij uit.
‘Die bouwen hun fiets helemaal zelf en vinden
hun eigen creatie sowieso het allerbeste. Wij zijn
er voor een andere groep. Mensen die wel een
mooie, customized fixie willen, maar die niet zelf
kunnen en willen maken.’
HIppe Hype
De Clean Bikes beginnen steeds beter te lopen.
Het Amsterdamse warenhuis Hutspot heeft
er een paar in de verkoop staan, en ook via de
eigen website worden ze goed verkocht. Het
idee voor het bedrijf kreeg Thijs begin september, in een klaslokaal op de HvA. Beide jongens
volgden daar de minor ondernemerschap. Thijs:
‘Ik had net een racefiets van de vader van een
vriend gekregen. Daar wilde ik een beetje aan
gaan sleutelen. En ik dacht ook: kan ik niet iets
met de hype van hippe racefietsen doen?’ In het

sleutelt
minorklasje zocht hij iemand voor de boekhouding. Hij vroeg aan Max of hij financieel
misschien handig was. ‘Nee’, antwoordde die,
‘maar ik wil het wel leren.’ De samenwerking
was beklonken.
ScHroeFjeS en BoUTjeS
Via Marktplaats kochten de jongens oude
racefietsen op. De ketting daarvan trekken ze
naar achteren, verroeste onderdelen worden
vervangen en het frame gaat blinkend in de lak.
Klaar is je fixie. Ook kunnen klanten sinds kort
zelf met een fiets bij de studenten aankloppen,
om hem volledig gepimpt terug te krijgen. Met
zijn handen bezig zijn vond Thijs, die communicatie studeert, altijd al leuk. Als scholier hielp
hij in de zomervakantie af en toe een staalbewerker met het in elkaar zetten van trappen. En
student civiele techniek Max bouwde als kind
wel eens een hut. Maar aan fietsen sleutelen, dat

had geen van beiden tot een halfjaar geleden
ooit gedaan. De twee grinniken er een beetje
verlegen bij. ‘Mij ging het niet zozeer om de
fietsen,’ vertelt Thijs. ‘Ik had net zo goed boekenkasten kunnen gaan maken.’ Maar eigenlijk
is het ombouwen van de racefietsen helemaal

‘Ik had net zo goed
boekenkasten kunnen
gaan maken’
niet zo moeilijk, legt hij uit. ‘Schroefjes en
boutjes kun je los en vast draaien. Bij een fixie
moet alles wat overbodig is eraf. Dus eigenlijk
komt het er gewoon op neer dat je ze allemaal
de goede kant uit draait.’
Het volume van de radio in de hoek staat voluit.
Op een ijzeren balk ligt een vijftal peuken op

een rij. De ruimte ligt naast het ouderlijk huis
van Thijs in Gouda. Dat ze hier gratis mogen
sleutelen was een uitkomst, zegt Max. ‘Dit vind
je in Amsterdam natuurlijk nooit.’ De motorboys zijn zojuist vertrokken. Aanvankelijk vonden die hun nieuwe medebewoners maar in de
weg lopen, vertelt Max. ‘Maar nu vinden ze het
heel cool wat we doen. En helpen ze ons ook, als
we een onderdeel er zelf niet vanaf krijgen.’ De
slanke hipsterfietsjes steken in het motoratelier
nog steeds een beetje af tegen de grove motoren.
‘Die associatie hebben zij dus helemaal niet, legt
Thijs uit. ‘Wij denken er meteen een hip figuur
op. Zij zien gewoon twee jongens die het cool
vinden aan oude fietsjes te sleutelen.’
Hulp kregen de jongens in het begin ook van
een fietsenmaker in de buurt, waar ze met lastige
kwesties gratis konden aankloppen. Rond kerst
zijn ze een paar flessen bier gaan langsbrengen
als bedankje. En verder zijn ze maar gewoon
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begonnen met sleutelen. Het moeilijkste was het
spuiten van de lak. Die moet in een keer goed
worden aangebracht, anders ziet de fiets er niet
uit. Inmiddels hebben ze het onder de knie. Elke
dag leren ze zo weer iets bij. En elke dag gaat er
ook nog iets fout. Vanochtend nog, vertelt Max,
wilde hij een frame spuiten maar deed de compressor het plotseling niet. Lichte paniek, want
de grondlak was al aan het drogen en ook de
verf stond al hard te worden. ‘Op zo’n moment
heb je de keus uit verschillende oplossingen,’ legt
Thijs uit. ‘Dus dan komt hij naar mij toe en dan
denken we samen: wat kan er nou aan de hand
zijn en wat kunnen we daar aan doen? Tussen
ons gaat dat altijd heel snel.’ Het bleek een defect
verlengsnoer. Snel verholpen. Het is wat Thijs
het fijnste aan handwerk noemt. ‘Alles waar je
tegenaan loopt moet je meteen oplossen. Je kunt
het niet zoals bij een werkstuk steeds uitstellen.’
TWeeHonDerD eUro WInST
De taken hebben de jongens inmiddels verdeeld. ‘Hij heeft bijvoorbeeld echt aanleg voor

24

FoliaMagazine

dat spuiten,’ roept Thijs vanaf de andere kant
van de loods. Max haalt zijn schouders op.
Handen in zijn zakken. Thijs: ‘Echt hoor. Het
allereerste frame dat hij ooit spoot, nou, dat
is een van de mooiste die ik ooit gezien heb.’

De ‘geredde’ fietsframes
kunnen zo weer veertig
jaar mee
Zichzelf heeft Thijs daarom maar veroordeeld
tot het polijsten en schuren. Een sigaret hangt
in zijn mondhoek, terwijl hij met uiterste
precisie een wiel spaakje voor spaakje afgaat
met zijn poetsdoek. Zijn langste klus was een
fiets die iemand heel lelijk zelf met de hand had
overgeverfd. Zestien uur is hij aan het schuren
kwijt geweest. Rendabel wordt zo’n fiets nooit,
lacht hij. Maar staal is zo’n fantastisch materiaal
om mee te werken, legt hij uit. ‘Heel anders dan
hout. Dat vergaat veel meer. Als je oud staal

schuurt, polijst en poetst dan komt het mooie
weer tevoorschijn.’ Zo worden de frames hier
als het ware gered, vertelt Thijs enthousiast. ‘In
plaats van ze weg te gooien, kunnen ze nu zo
weer veertig jaar mee.’
De komende tijd proberen ze de boel uit te
breiden. Makkelijk wordt dat niet. Volgende
week start Max met een stage voor zijn opleiding. Hij kijkt er beteuterd bij. Thijs moet
binnenkort zijn scriptie gaan schrijven. In de
avond- en weekenduren willen ze wel doorgaan.
Niet om er nou zo veel aan te verdienen. Per
fiets – een gepimpte Clean Bike doet zo’n 550
euro – maken ze maar zo’n tweehonderd euro
winst. Maar vooral omdat het zo leuk is. ‘Dit is
gewoon zo anders dan bij studeren,’ vindt Thijs.
‘Als de wekker ’s ochtends vroeg gaat, dan kom
je je bed uit. En je werkt door tot het af is. Dat
doe je gewoon. Ik heb hier serieus nog nooit op
de klok gekeken.’ yyy
Op cleanbikes.nl kun je de fietsen van Thijs en
Max bekijken.

passie

Roeien
Bjorn VAn Den enDe (28, student sportacht uur in het water.
‘Met roeien begon ik op mijn veertiende,
samen met mijn neef. Eerst in onze woonplaats
Almere, maar al snel bij een betere club in
Hilversum. Dagelijks fietsten we de zestig kilometer soms wel twee keer op en neer. Zo werd
ik steeds beter en mocht ik met de jeugdselectie naar het EK. Op mijn negentiende kreeg ik
een schouderblessure. Met roeien had ik het
ineens helemaal gehad. Ik begon met werken,
werd dikker en woog uiteindelijk 105 kilo.
Maar op mijn 21e ging ik studeren en begon
het te kriebelen. Bij roeivereniging Skøll werd

marketing aan de HvA) ligt elke ochtend om

ik weer echt
enthousiast. Toen
mijn coach
in 2008 tegen
me zei dat ik
moest afvallen
om de top te
kunnen bereiken,
ben ik in twee jaar
vijfendertig kilo kwijt- geraakt. Sinds 2009
zit ik weer in de Nederlandse selectie.
Trainen doe ik twaalf tot veertien keer per
week. Elke ochtend lig ik om 8 uur al in het
water. Soms is het opstaan wel moeilijk. Maar
roeien is voor mij het mooiste dat er is. Een
plat vlak water met optrekkende mist, waar

jij in stilte lange halen over maakt. Met mijn
sociale leven botst het soms wel. Laatst moest
ik nog de bruiloft van een goede vriend missen, omdat ik in het buitenland zat. Alcohol
drinken doe ik amper en mijn voeding houd
ik strikt in de gaten. Maar dat is het allemaal
meer dan waard. Vorig jaar haalden we brons
bij de wereldbeker. Deze zomer is het WK op
mijn eigen Amsterdamse Bosbaan. Maar uiteindelijk werkt het allemaal toe naar de spelen
in Rio in 2016. Daar gaan we absoluut voor
goud.’ yyy Clara van de Wiel / foto Fred van Diem
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brieven
Geen hoogleraren met bril!
Stel je voor dat nieuwe hoogleraren geen bril
mogen dragen, ook al hebben ze -10. Er zijn
immers ook hoogleraren die zonder kunnen.
Han van der Maas stelt in Folia Magazine van
29 januari dat dyslectici geen extra tentamentijd
zouden mogen krijgen. Dit zou oneerlijk zijn,
omdat het tentamen dan evident eenvoudiger
wordt. Hij suggereert dat de reguliere leerlingen
ook vooruitgaan bij extra tijd, tenzij het plafond
van de test bereikt is. Deze aanname is echter
niet juist: onderzoek laat zien dat als er gelezen
moet worden dyslectici wel hoger scoren bij
extra tijd, maar reguliere leerlingen niet. Een
andere studie laat zien dat studenten met dyslexie gemiddeld 20% meer tijd nodig hebben.
De bezwaren tegen meer tijd bij tentamens voor
dyslectici en de achterliggende zorg is begrijpelijk; je wil niet dat dyslectici oneerlijk bevoordeeld worden. Gelukkig is dat niet het geval. Je

compenseert ze voor een gebrek, net zoals de
bril dat doet voor bijziende hoogleraren.
Van der Maas stelt dat goede lees- en schrijfvaardigheid niet nodig zijn voor de meeste tentamens. Klachten van docenten over taalniveau
suggereren echter anders. Van der Maas uit ook
zijn zorg over het functioneren van de dyslectische afgestudeerden. Inderdaad krijgt een
dyslectische therapeut tijdens zijn werkdag geen
halfuur extra om te lezen. De therapeut zal dit
moeten compenseren met andere vaardigheden.
Dyslectici zullen ook niet in elke baan onder
tijdsdruk kunnen functioneren en je zult er weinig vinden die als speechschrijver aan de slag
gaan. Maar de aanname dat dyslectische studenten straks niet kunnen functioneren is onjuist.
Tijdsdruk is van belang in veel beroepen, maar
compensatie is ook dan vaak mogelijk met een
goede prestatie als eindresultaat.

De dyslectische therapeut is net als de onleesbaar schrijvende huisarts gebaat bij tekstverwerking met spellingchecker. Totdat we goede
schrift-naar-spraaksystemen hebben en onze
tentamens met spellingchecker gemaakt kunnen
worden, lijkt extra tijd een redelijke oplossing
voor studenten. Snelheid is belangrijk, maar het
resultaat telt. In het voetbal is die slome schaar
zoals Van der Maas beschrijft inderdaad niet bevorderlijk voor het passeren van je tegenstander.
Maar je hoeft niet altijd snel te zijn om tot een
doelpunt te komen, je mag ook compenseren.
Zoals Cruijff al zei over trage voetballers: “Als je
te laat bent, moet je op tijd vertrekken!” yyy
Patrick Snellings is universitair docent klinische
ontwikkelingspsychologie en directeur van het
Rudolf Berlin Instituut, het Expertisecentrum
voor Leerproblemen van de UvA

Verandering staat niet gelijk aan vooruitgang
In Folia Magazine van 29 januari 2014 schreef
Robbert Dijkgraaf in zijn column ‘Jonge conservatieven’ dat op de universiteit “in de regel
studenten behoudender zijn dan de oude garde”.
Volgens Dijkgraaf uit dit zich in conservatief
verzet door studenten tegen veranderingen op
de universiteit, terwijl deze veranderingen door
ouderen wel gesteund worden. Wij vinden we
dat de onderbouwing van Dijkgraaf voor deze
stelling op twee punten niet klopt.
Ten eerste stelt Dijkgraaf dat ouderen op de
universiteit niet conservatief zijn, omdat zij
de laatste jaren zoveel veranderingen hebben
doorgemaakt dat ze dit gewend zijn en hierdoor
“niet beter weten”. De ouderen in de academische wereld waar Dijkgraaf naar verwijst, zullen
vooral wetenschappers zijn. Wij studenten zien
wetenschappers, en toch zeker die van de UvA,
als de meest kritische denkers van de samenleving. In onze optiek weet een goede wetenschapper naar alles – verandering, innovatie
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of uitvinding – met een kritische blik te kijken
en de voor- en nadelen ervan te noemen. Dat,
volgens Dijkgraaf, alle tot kritische denkers
opgeleide wetenschappers de laatste jaren zo
murw geslagen zijn door veranderingen dat
deze gewoon geworden zijn, lijkt ons dan ook
een heel slechte zaak. Als zelfs wetenschappers
plannen niet meer met kritische blik bekijken,
wie doet dat dan nog wel?
Gelukkig, zouden wij zeggen, is de wetenschapper van de toekomst de student van nu. Helaas
wordt de kritische student, die veranderingen
op zijn universiteit wel van alle kanten bekijkt
en op inhoudelijkheid toetst, door Dijkgraaf
afgedaan als bang voor verandering. Hij meent
dat dit komt omdat ze conservatief zijn: studenten zouden schrikken van verandering en
vinden dat de universiteit moet blijven zoals-ie
is. Hierbij gaat Dijkgraaf ook nog eens voorbij
aan een ander belangrijk punt: verandering
betekent niet per definitie vooruitgang. In de

voorbeelden die hij noemt, namelijk verhuizingen en fusies van faculteiten, hebben studenten
onderbouwde kritiek gegeven. Er is hier geen
sprake van angst voor verandering, maar juist
van kritische en betrokken studenten die graag
het beste willen voor hun universiteit. Het
universiteitsbestuur en de oude garde aan wetenschappers zouden hier juist trots op moeten
zijn: in een tijd waarin de student verweten
wordt lui en ongeïnteresseerd te zijn, laten deze
studenten het tegendeel zien.
Dijkgraaf begint zijn column met de woorden
‘Wie op zijn twintigste geen revolutionair is,
heeft geen hart. Wie het op zijn veertigste nog
is, heeft geen verstand’. Kunnen we constateren
dat hij meent dat in de academische wereld
de studenten geen hart hebben en de ouderen
geen verstand? yyy
Esther Crabbendam en Nina van Douwen
zijn beiden bestuurslid van de ASVA

overigens
Overigens staat de komende tijd in het teken van Science in Transition (SiT), een beweging van ontevreden wetenschappers. Ze maken zich zorgen
over publicatiedruk, de ondemocratische aard van de wetenschap, het aanzien van wetenschappers en de kwaliteit van het wetenschappelijk
onderwijs. Elke week een stelling gebaseerd op de aanbevelingen van SiT. Meer bijdragen lezen of zelf reageren kan op foliaweb.nl.

Geesteswetenschappen richten zich te veel op onderzoek
en moeten terug naar hun kerntaak: studenten leren lezen,
schrijven en nadenken.

Frank van Vree
decaan faculteit geesteswetenschappen
‘Oneens. Onze faculteit drijft op onderwijs,
ook qua financiering. De meeste medewerkers besteden meer dan de helft van hun tijd
aan onderwijs, en ook hoogleraren geven les
in de bachelors. Daarmee geven wij het signaal
af dat onderwijs niet onderdoet voor onderzoek. SiT noemt onderzoek naar grondbezit in
achttiende-eeuws Gelderland als voorbeeld van
onzinnig geesteswetenschappelijk onderzoek.
Dat is nogal demagogisch. Er wordt inderdaad
veel specialistisch onderzoek gedaan, maar dat
geldt voor alle disciplines. Onderzoek kun je
vergelijken met goud zoeken: voor aanvang
weet je niet precies waar het zit, dus je moet veel
zand omscheppen om goudklompjes te vinden. Wel ben ik met SiT eens dat het afrekenen
op Engelstalige publicaties is doorgeschoten.
Zeker voor alfa’s is dat kwalijk, veel bevindingen
komen beter tot hun recht in een boek, tentoonstelling of voorstelling, vaak ook in andere
talen. Als faculteit hebben we het initiatief
genomen landelijk een nieuw model te ontwerpen om output evenwichtiger te meten. Zo
sturen we wetenschappers ook richting maatschappelijk en cultureel zinvol onderzoek.’

Dick Swaab
hoogleraar neurobiologie
‘Oneens. Het zijn geesteswetenschappen, aan
de faculteit worden postdocs en promovendi
begeleid. Om dat te kunnen moet je universitair docenten en hoogleraren hebben die
op het hoogste niveau wetenschap bedrijven.
Die moeten studenten en promovendi leren
onderzoek doen, en daarbij hoort ook leren
schrijven, zodat jonge onderzoekers op de kritiek van reviewers leren reageren. Of grondbezit in Gelderland in de achttiende eeuw een
triviaal onderwerp is, kan ik niet beoordelen,
net zo min als het publiek dat kan. Andersom
werkt dat hetzelfde. Geesteswetenschappers
roepen dat ons onderzoek zinloos is, maar
zij begrijpen er geen bal van. Wat belangrijk
is, wordt binnen het vakgebied in competitie
bepaald. Wetenschappers beconcurreren elkaar
voor onderzoekssubsidies. Dat zelfreinigend
mechanisme werkt goed. Onderzoek dat niets
teweegbrengt sterft af. Dat onderzoek van belastinggeld wordt betaald betekent niet dat het
publiek de programmering mag bepalen, maar
dat je met audits en visitaties moet toezien op
de kwaliteit van onderzoekscentra, zoals dat nu
ook gebeurt.’

Irene de jong
hoogleraar Griekse taal- en letterkunde
‘Oneens. De nadruk op wetenschap is volkomen
legitiem. Universiteiten zijn wetenschappelijke
instellingen waar studenten niet alleen bestaande
kennis opdoen, maar ook leren zelf nieuwe
kennis te vergaren. Door de nadruk op studievoortgang staat die wetenschappelijke verdieping
onder druk. Dat is zonde; ook voor studenten die
geen wetenschappelijke loopbaan tegemoet gaan,
zijn analytische vaardigheden belangrijk.
Wel vind ik dat wetenschappers de taak hebben
hun inzichten naar een groter publiek te vertalen. Zeker bij geesteswetenschappen is dat relevant, maar gebeurt dat niet genoeg. Dat is ook
niet eenvoudig; je kunt de kranten niet dicteren
en die schrijven nu eenmaal liever over concrete
bevindingen of onderzoek naar opgravingen en
sterren, omdat dat tot de verbeelding spreekt.
Ik stem mijn onderzoek daar niet op af. Maar
soms is mijn vakgebied ineens toch maatschappelijk relevant als er parallellen ontstaan met
het heden. Zoals tussen de bankensector en de
graaicultuur bij Oosterse vorsten die Herodotus beschreef. Maar je moet die relevantie niet
afdwingen. Laat de wetenschap zijn gang gaan.’
yyy Marieke Buijs
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Folia vond
Kleine en grote nieuwtjes van buiten de muren van de Universiteit en
Hogeschool van Amsterdam. Zie ook foliaweb.nl/vond. samenstelling Marieke Buijs

BrITSe STUDenTen
DrInKen KleIne
VIjFDUIZenD
jäGerBoMBS
Achthonderd studenten maakten
op een wekelijkse Jägerbombavond in het Britse Canterbury
zo’n negenhonderddertig liter
van de populaire alcohol-cafeïnecombinatie soldaat. Het recordaantal van 4764 alcoholische
versnaperingen werd achterover
geslagen in een bar waar het
drankje voor de gelegenheid
slechts één pond kostte. Berichtgeving over de avond zorgde voor
ophef over het alcoholgebruik
onder studenten.

VroeGGeBoren KInDeren
VAKer lAST VAn ASTMA
Vroeggeboren baby’s hebben een
bovengemiddelde kans om astma te
krijgen tijdens hun kindertijd. Dat
concluderen wetenschappers van onder andere de Universiteit Maastricht
in PLOS Medicine. Uit hun onderzoek bleek dat kinderen die binnen
zevenendertig weken zwangerschap
geboren waren, ongeveer anderhalf
keer zo vaak astmaverschijnselen vertoonden als kinderen die meer dan
zevenendertig weken in de moederbuik hadden vertoefd.

28

FoliaMagazine

STUDenTen

onDerZoeK

AnDere
UnIVerSITeITen

leIDSe Mooc cHecKT IDenTITeIT
Sinds begin januari is het bij de Universiteit
Leiden mogelijk een geverifieerd certificaat
te krijgen voor een afgerond online vak.
Dat is een primeur die vijfhonderd van de
zestienduizend studenten van de Massive
Open Online Course (MOOC) Terrorisme
en Counterterrorisme ten deel valt. Zij volgen de zogenaamde signature track, waarbij
onder meer met gezichtsherkenning via
een webcam en een identiteitsbewijs wordt
bepaald of de student achter het scherm
daadwerkelijk degene is die hij zegt te zijn.

STUDenT VeroorDeelD
Voor VAlSeMUnTerij
Een student sociaal juridische dienstverlening van Saxion Hogeschool is
veroordeeld voor valsemunterij. Hij
bracht met een compagnon in 2012
valse horecamunten voor het stadion
van FC Twente en voor discotheken in
omloop. De twee bestelden vijftigduizend plastic munten die ze voor €1,10
per stuk via Marktplaats verkochten,
waarbij ze vertelden dat de munten
goedkoper waren vanwege sponsoractiviteiten. De rechtbank in Almelo
veroordeelde de student tot 180 uur
werkstraf, 109 dagen voorwaardelijke
gevangenisstraf en de twee moeten
een schadevergoeding van 40.000
euro betalen.

DrUGSSMoKKel BeDreIGT
reGenWoUD
Drugssmokkel en ontbossing gaan
hand in hand, zo blijkt uit onderzoek
van Amerikaanse geografen dat deze
week in Science verschijnt. De onderzoekers vonden een relatie tussen
nieuw-ontstane drugsroutes en het
verdwijnen van bos. Dat bos moet
plaatsmaken voor clandestiene landingsbanen en boswegen voor smokkelaars, maar wordt ook gekapt omdat
drugsbazen hun geld witwassen met de
aankoop en ontwikkeling van land.

Curvers

promoties
10.00 uur: Soha Romeih – Geneeskunde

hora est

12.00 uur: Andrew Gebhardt – Antropologie

7 februari, 10.00 uur, Agnietenkapel

14.00 uur: Rogier Visser – Religiestudies

‘Dag in, dag uit in het lab
keihard werken’

DonDerDAG 06/02
Assessment of Cardiac Function and Hemodynamics in Children and Adults with Right Ventricular Pressure Overload: Role
of Cardiac Magnetic Resonance Imaging. (Agnietenkapel)
The Making of Dutch Flower Culture. Auctions, Networks and
Aesthetics. (Agnietenkapel)
Identities in Early Arabic Journalism. The Case of Louis
Sābūnjī. (Agnietenkapel)

VrijDAG 07/02
10.00 uur: Sietse van der Post – Natuurkunde

Love and Fear of Water: Water Dynamics around Charges and
Apolar Solutes. (Agnietenkapel)

12.00 uur: Marjolein Leeuwenburgh –
Geneeskunde

MRI in Suspected Appendicitis. (Agnietenkapel)

13.00 uur: Ilse Zaal – Rechtsgeleerdheid
De reikwijdte van medezeggenschap. (Aula)

14.00 uur: Tekleh Zandi – Geneeskunde

The Role of Cultural Background in Diagnosing Psychotic Disorders: Misclassification of Psychiatric Symptoms in Morrocan
Immigrants in the Netherlands. (Agnietenkapel)

DInSDAG 11/02
10.00 uur Sara Jahfari – Psychologie
Networks of Action Control. (Agnietenkapel)

12.00 uur: Ksenija Slankamenac – Geneeskunde
Complications in Abdominal Surgery: Assessment, Prediction
and Prevention. (Agnietenkapel)

oraties
VrijDAG 07/02
16.00 uur: Julia Noordegraaf – Erfgoed
De digitale erfenis – enter en return. (Aula)

DonDerDAG 13/02
16.00 uur: Suzanne Vathorst – Geneeskunde

Kwaliteit van de laatste levensfase en van sterven: De goede
dood. (Aula)
Voor uitgebreide informatie zie www.uva.nl/nieuws-agenda.

Sietse van der Post
Natuurkunde

Bevinding: ‘Water is een
simpel molecuul, maar we
weten verrassend weinig
over de manier waarop
water zich bindt aan andere
stoffen. Daarom heb ik
onderzoek gedaan naar de
wisselwerking van water met allerlei moleculen en zouten. Water mengt bijvoorbeeld
slecht met vetachtige stoffen, doordat het rond
vetten een stuk langzamer waterstofbruggen
vormt en verbreekt dan rond andere stoffen.
Waarom dat proces langzamer gaat, was tot
nu toe onderwerp van discussie. Ik heb de
oorzaak gevonden: het blijkt dat het netwerk
van waterstofbruggen rond vetachtige stoffen
een stuk stijver is.’
leuk: ‘Het leukste vond ik dat ik dit onderzoek helemaal zelf heb opgezet en uitgevoerd.
Bij veel natuurkundige onderzoeken ben je
maar een schakeltje in een vaststaand geheel.
Ik heb zelf ideeën kunnen verzinnen en zat
vervolgens dag in, dag uit in het lab keihard
te werken. Dat de experimenten dan ook nog
mooie resultaten hebben opgeleverd, geeft een
heel goed gevoel.’
Moeilijk: ‘Ik hou meer van experimenteren
dan van schrijven, vandaar dat ik moeite had
met het opschrijven van mijn resultaten in
wetenschappelijke artikelen. Dat moest heel
zorgvuldig en in een beperkt aantal woorden,
wat in het begin niet altijd even goed lukte.
Gelukkig ging het wel steeds beter. Uiteindelijk
heb ik vier artikelen gepubliceerd, bovendien
komen er nog drie aan.’ yyy Yannick Fritschy

Mooie knopen
Deze week vierde ik een belangrijk moment in
mijn prille carrière: mijn eerste moordende kritiek.
Met mijn eerste roman op komst leek het slim om
een meelezer te ronselen en die had ik op het hart
gedrukt kritisch te zijn. Tot op de bodem werd ik
afgebrand, denk aan de recensies van Ate de Jongs
Het Bombardement. Au. Het greep me niet eens zo
aan omdat het kon kloppen. Het was alsof er onthuld werd dat er een tape bestond met daarop alle
vernietigende kritieken over mij, waarvan ik nu de
eerste minuut had mogen beluisteren. Want er zijn
vast meer mensen die mijn werk niet goed vinden.
Maar dat zeggen ze niet. Niet tegen mij.
Sta ik bijvoorbeeld bij collega-journalisten op een
premièrefeestje, dan hebben ze het meestal over
hoe slecht de film was. Tot de regisseur aan komt
lopen, die kloppen ze op de schouder met lof over
die ene grappige scène, ze prijzen die knappe actrice en feliciteren hem met de prijs. Echt liegen is
het niet; we kronkelen kunstig om de pijnpunten
heen. Deze vermomde kritiek, die we nu maar
kromplimenten zullen noemen, is een compliment
over een deel en juist daardoor een kritiek van het
geheel. Kromplimenten geven doen we allemaal.
Draagt die hippie-achtige vriendin een nieuwe
soepjurk en vraagt zij naar mijn mening, dan zeg
ik dat de knopen mooi zijn. Dikkerdjes roemen we
om hun uitstraling.
Het is vanwege het krompliment dat zoveel mensen
denken dat het goed is om deel te nemen aan Holland’s Got Talent. Het is vanwege het krompliment
dat Ate de Jong dacht dat Het Bombardement een
goed plan was. Het is door kromplimenten dat
sommigen zichzelf nooit verbeteren, en anderen in
voortdurende onzekerheid verkeren. Soms is het
heel verhelderend om direct te worden afgebrand.
yyy Emma Curvers
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Bestuurder nieuwe stijl
Deze week in Folia Maakt Kennis: Jaap Winter, de nieuwe CvBvoorzitter van de VU. ‘Jaap heeft respect voor de ander, maar
verwacht ook respect terug.’
tekst Dirk Wolthekker / foto Danny Schwarz

O

ndernemingsraadvoorzitter van
de VU Ottho Heldring zegt het
niet met zoveel woorden, maar na
het vertrek van collegevoorzitter
René Smit is Jaap Winter een frisse verschijning
op de VU. Heldring noemt zijn baas ‘een nieuwe
generatie-bestuurder’. Dat doet overigens niets
af aan ‘het bobo-netwerk’ waar ook Jaap Winter,
net zoals de meeste bestuurders, toe behoort.
‘Hij heeft een groot netwerk in de advocatuur,
in de bankensector en in de wetenschappelijke wereld, maar zijn optreden en presentatie
is anders dan we aan de VU gewend waren,’
zegt Heldring. ‘Jaap is heel direct. Hij probeert
voortdurend persoonlijk contact te maken en je
hoeft nooit naar Lubberiaanse taal te luisteren:
van die wollige zinnen waarvan je het begin niet
begrijpt, en het eind ook niet. Jaap maakt een
ontspannen en informele indruk als hij – vaak
zonder stropdas, maar wel in een goed maatpak – door de VU loopt. Waar zijn voorganger
door de gangen beende en lang niet iedereen
zag staan, probeert Jaap steeds contact te maken.
Staat iemand met de rug naar hem toe, dan
loopt hij er niet voorbij, maar gaat hij erop af om
toch te kunnen groeten. Laat ik het maar eens
modern zeggen: Jaap is outreaching.’

30

FoliaMagazine

Jaap Willem Winter (Groningen, 1963) is sinds
1 december de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van de VU. Hij studeerde Nederlands recht in zijn geboortestad, waar hij in
1992 ook promoveerde op een proefschrift over
concernfinanciering. Hij werkte daarna meer
dan twintig jaar bij het prestigieuze advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek, waar

‘Hij loopt ontspannen door
de VU – zonder stropdas,
maar wel in maatpak’
hij zich specialiseerde in ondernemingsrecht.
Inmiddels geldt hij als specialist en vormgever op het gebied van corporate governance in
Nederland en in Europa. Hij was medeoprichter
van de Duisenberg School of Finance, waar
hij de eerste decaan was. Ook was hij lid van
de Commissie Corporate Governance onder
voorzitterschap van Morris Tabaksblat. Deze
commissie stelde een code op voor de beloning
van topmanagers in het Nederlandse bedrijfsleven. Bij zijn aanstelling aan de VU was hij ook
nog deeltijdhoogleraar internationaal onderne-

mingsrecht aan de UvA. ‘Ik zie er erg naar uit
om mijn energie en ervaring voor de VU in te
zetten,’ zei hij bij zijn benoeming.
Iedereen aan de VU heeft inmiddels kennisgemaakt met die energie, zeggen medewerkers en
studenten. Zoals Poey Lam, voorzitter van de
studentenraad van de VU. ‘Ik ken hem natuurlijk nog niet zo lang, maar in die korte periode
heeft hij op mij een heel toegankelijke indruk
gemaakt. Hij legt steeds eerst zijn oor te luisteren en probeert te begrijpen wat anderen te
vertellen hebben. Daarna komt hij pas met zijn
eigen verhaal. Dat hebben we ook meegemaakt
direct na zijn aantreden in december, toen we
met hem om de tafel zaten om te praten over de
AFS. Dat wij daar toen mee akkoord zijn gegaan
heeft zeker ook met Jaap te maken. Hij luisterde,
probeerde zich in te leven in onze zorgen en
wekte op die manier vertrouwen door de eerlijke en open manier waarop hij het gesprek met
ons voerde. Ik vind hem oprecht leuk.’
Wie Jaap al wat langer kent is Elies van Sliedregt, decaan van de rechtenfaculteit van de VU.
Ze kennen elkaar al uit de tijd dat ze, overigens
samen met UvA-rechtendecaan Edgar du Perron, een internationale leergang opzetten op
hun vakgebied. Toen sprak ze vooral met hem

Folia maakt
kennis
als collega, nu is Jaap haar baas. Ze is vooral
heel erg blij met zijn ‘heel erg brede blikveld’.
Hij weet steeds verbinding te leggen met andere
disciplines, zegt ze. ‘Dat is heel verfrissend en
getuigt van lef.’ Evenals Poey Lam opmerkt, is
het ook Elies van Sliedregt opgevallen dat Jaap
goed luistert, open discussieert en helder de
lijnen uitzet. ‘Hij luistert, bepaalt de kaders en
begeleidt het proces om tot een beslissing te
komen. Hij heeft respect voor de ander, maar
verwacht ook respect terug. Dat brengt rust in
de organisatie. De sfeer is goed en ontspannen.’
Ontspannen, relaxed, outreaching. ‘Allemaal
waar,’ zegt Ottho Heldring. ‘Maar daarachter
schuilt ook een advocaat die heel goed zijn
grenzen bewaart. Jaap beschikt over zeer goede
communicatieve gaven, maar dat betekent niet
dat hij het per se snel met je eens is. Hij houdt
precies bij wat er in een discussie gezegd wordt.
Maar ook wat er niet gezegd wordt. “Nee”, zegt
hij dan, “dat heb ik zo niet gezegd”. Jaap is ook
een strakke jurist.’ yyy

Folia Radio zendt op 5 februari een interview uit met Jaap
Winter. Aan de orde zullen komen de samenwerking
VU-UvA, de topadvocatuur, de fraudekwestie Nijkamp
en de kwaliteit van het openbaar bestuur. Te beluisteren
via Amsterdam FM, in de ether op 106.8 en op de kabel
op 103.3, tussen 16.00 en 17.00 uur. Vanaf de volgende
dag terug te luisteren via foliaweb.nl/radio. De uitzending
is op zaterdagmiddag 15.00 uur terug te zien op Salto
TV. Daarna via salto.nl
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In deze serie beschrijft Alie Boudount het studiejaar 2002-2003, een periode waarin hijzelf en Nederland op drift waren.

Islamitische kring
Deel 14 Waarin vader ons verlaat voor
zijn broeders

V

ader sliep een nacht in de moskee.
De volgende dag vertrok hij met
een groepje islamitische broeders,
die een paar dagen in het gebedshuis hadden doorgebracht. Er verbleven vaker
geestelijke broederschappen in het Schalkwijkse
gebedshuis. In iedere moskee ter wereld. Het
waren jongens en mannen die zich hadden teruggetrokken uit het gewone leven en van bedehuis
naar bedehuis trokken. Lang begreep ik niet wat
de functie van de islamitische broeders was, totdat
een groepje mannen mij op straat aansprak. Ik liep
met Roos door een winkelstraat. Ze vroegen in het
Berbers of ik moslim was. Ik knikte. ‘En zij?’
‘Waarom wil je dat weten?’ kaatste ik terug. ‘Je
bent schuldig,’ antwoordde een van hen.
‘Kom, we gaan,’ zei ik tegen Roos. ‘Volg haar
en eindig in de hel,’ hoorde ik achter mij. Ze
bezochten ook coffeeshops. Daar werden ze niet
geweerd, omdat die hasjhuizen vaak een Marokkaanse eigenaar hadden.
Wie gevoelig was voor hun woorden namen ze

mee naar de moskee, waar samen werd gebeden en
gegeten. Daarna werden verspreid over de dikke
tapijtvloer kleermakerszitkringen gemaakt. Verzen
en verhalen werden voorgelezen en uitgelegd –
vooral aan hen die van straat waren meegekomen.
Door die kleermakerszitkringen vond ik de naam
islamitische kring beter passen dan broeders.
Na een vrijdagmiddaggebed heb ik een keer
deelgenomen aan z’n kleermakerszitkring. De
vrijdagspreek, die de imam voor het gebed
vanaf de kansel had gedeclameerd, werd aan de
hand van koranverzen verder toegelicht. Daarna
vroeg een van de broeders aan de kring wat
onze dromen waren. Benen werden naar het
onderlijf getrokken, de rug gerecht en gekucht.
Het was een vraag die niemand zag aankomen.
‘Ik wilde rijk zijn,’ begon hij toen de kring zijn
mond hield. ‘Een grote auto hebben, eigenaar
zijn van huizen en winkels. Ik weet nu: dat
waren geen dromen, maar nachtmerries. Iedere
dag dat benauwde, gejaagde leven. Dat heb
ik dankzij God en zijn heilige woord een halt
toegeroepen. Plastic, blik en bakstenen: je denkt
er plezier van te hebben, maar het is goddeloos
afval. De zee, fauna, de luchten – daar vind je
nog Gods handtekening en zijn uitgestoken

hand om tot hem te komen.’
De woorden bezorgden mij een duizeling. Ik
vond het prachtig hoe en wat hij vertelde. En
begreep daarom al te goed dat mensen zich
soms bij hen aansloten om kennis over de islam
op te doen, de kunst van het spreken te leren of
een tijdje het leven te overdenken. Na een paar
maanden rondtrekken kwamen die reizigers
thuis. We dachten dat vader hetzelfde plan had.
Ze gingen vanuit de Schalkwijkse moskee naar
een Utrechtse – dat had de imam ons verteld.
Waar ze vanaf daar allemaal naartoe vertrokken, weten we niet. Vader belde een keer naar
huis. Maanden later. Uit Corsica. Hij vroeg om
vergeving, zei dat hij ons niet waard was en de
rest van zijn leven een broeder zou zijn. Hij was
nu in dienst van God. Het was een warrig verhaal en moeilijk te volgen, omdat hij om de paar
woorden een religieuze spreuk uitsprak.
Hij was tot de islamitische kring toegetreden en
verliet die niet meer. yyy Alie Boudount
Alie Boudount (Marokko, 1984) woont sinds zijn
vierde in Nederland. Hij studeerde aan de HvA en de
UvA. Hij is vrijgezel, woont in Amstelveen en werkt in
Amsterdam als parkeerwacht.
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voor Nascholing DMCI Themabijeenkomst

Met ingang van 1 januari is Liduine Bremer benoemd
tot algemeen directeur van het Centrum voor Nascholing (CNA). Eerder was Bremer als programmamaker
betrokken bij de samenwerkingsplannen tussen de
UvA en VU. Het CNA is een samenwerkingsinstituut
van de UvA en de HvA dat opleidingen, cursussen en
trainingen aanbiedt voor iedereen die werkzaam is in het (hoger) onderwijs. Een belangrijke opdracht voor Bremer wordt de transitie van CNA
van vof tot bv in de HvA-holding.

Op dinsdag 11 februari 2014 organiseert domeinraad
MCI een bijeenkomst met als thema ‘Domeinbreed
leren’. Er zal gebrainstormd worden over de domeinbrede programma’s zoals Students in Motion, het
honours- en excellentieprogramma en de minoren. Het
programma start om 16.00 uur, waarna om 17.00 uur
een borrel zal plaatsvinden. Locatie is de Media Lounge op de eerste
verdieping van het Theo Thijssenhuis. Aanmelden via dmr-mci@hva.nl

HvA Join

DMR Zuidoost

the Pipe

In februari worden op de HvA-locaties Koetsier-Montaignehuis en Benno Premselahuis zogenaamde ‘Join
the Pipe’-tappunten aangebracht. Daarmee zijn alle
panden op de Amstelcampus vanaf dat moment voorzien van een watertap, waarmee de HvA het gebruik
van kraanwater wil stimuleren. Voor elk tappunt op de
HvA wordt bovendien een waterproject gerealiseerd in de derde wereld.
Join the Pipe werd in 2008 door ex-HvA-studenten opgericht om CO2uitstoot en afval te verminderen.

HvA-Urban Management gaat de komende tijd bijdragen aan de ontwikkeling van stadsdeel Zuidoost. Daartoe heeft de hogeschool met het stadsdeel een intentieverklaring getekend. Een van de vraagstukken die men
zal onderzoeken, is hoe studenten van het ROC en de
HvA meer met Zuidoost kunnen worden verbonden.
Ook gaat men bekijken hoe maatschappelijk verantwoord ondernemen
beter kan worden gestimuleerd. De precieze vorm die de samenwerking
zal krijgen wordt in de komende maanden bepaald. In september zullen
de daadwerkelijke projecten starten.

HvA Social

CMR Vacatures

Media Café

Op 10 februari vindt weer het maandelijkse Social
Media Café plaats: een open spreekuur bedoeld voor
iedereen met vragen over het gebruik van sociale
media. Elke bijeenkomst heeft een thema waarover
een professional op het gebied van sociale media (van
de UvA/HvA) als gastspreker optreedt. Achteraf is er
ruime gelegenheid met eigen vragen te komen. De bijeenkomst vindt van
15.30-17.00 uur plaats in het UvA Service en Informatiecentrum, Binnengasthuisstraat 9. Toegang is gratis.

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de
HvA zoekt twee studenten of medewerkers om het
Centraal Stembureau (CSB) te versterken. Het CSB
organiseert de verkiezingen van de medezeggenschapsraad en de deelraden, ziet toe op het eerlijke verloop en
stelt de uitslag van de stemming vast. Het betreft een
benoeming voor een periode van vier jaar. Medewerkers krijgen betaald
in taakuren (0,1 fte), studenten ontvangen een vergoeding. Nadere informatie via Han Boels (CMR-voorzitter): 06 - 21 15 84 95, of Agnes van
Furstenberg (griffier van de CMR): vacatures@hva.nl

DOO Krachtvoerlezing

DBSV Sportieve

Op 11 februari wordt de Krachtvoerlezing verzorgd
door Gert Biesta, hoogleraar van de Université Luxembourg. Biesta staat bekend om zijn scherpe analyses
van onderwijsontwikkelingen. Hij staat kritisch ten
opzichte van de huidige meetcultuur en de nadruk op
leren zonder de inhoud te benoemen. De lezing start
om 16.00 uur in de collegezaal 00B02 van het Benno Premselahuis, en
wordt gevolgd door een discussie en een borrel. Toegang is gratis.

Wil jij je een jaar lang inzetten voor het grootste
sportevenement van Nederland dat in 2015 in Amsterdam plaatsvindt? Het Groot Nederlands Studenten
Kampioenschap (GNSK) is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het eerste halfjaar doe je de bestuurstaken
parttime, daarna zal het een fulltime functie zijn. Je
krijgt er een onvergetelijke ervaring in het organiseren van een sportevenement voor terug en er staat een bestuursbeurs tegenover. Informatie
via Adinda de Jong (06 - 46 59 00 68) en op studentensportamsterdam.nl .
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Wetenschap Vici-subsidies
AMC-wetenschappers Dominique Baeten en Gijs van
den Brink, fysicus Peter Schall en pensioensocioloog
Kène Henkens ontvangen ieder een Vici-subsidie van
anderhalf miljoen euro van NWO. Met de subsidie
kunnen zij de komende vijf jaar onderzoek doen en
een onderzoeksgroep opbouwen. Baeten krijgt de
subsidie voor zijn onderzoek ‘Weefselontsteking: kip en ei?’, Van den
Brink voor zijn onderzoek ‘De tolerante darm’, Schall doet onderzoek naar
het ontwerp van structuren op nanometerschaal en Henkens naar oudere
werknemers. Meer informatie op nwo.nl

FEB Lilianne

Ploumen

IIS Forensic

Science

Institute for Interdisciplinary Studies

Komende vrijdag 7 februari een lezing onder de titel
‘Wildlife Forensics’ over hoe de forensische wetenschap
Wildlife
– wetenschappelijk sporenonderzoek – groot wild zoals
Forensics
leeuwen misschien wel kan redden. En een mogelijk
antwoord op de vraag hoe wildlife crime aangepakt
kan worden met museumcollecties. Deelnemers aan
de lezing zijn Barbara Gravendeel van Naturalis, Serge Wich van John
Moores University Liverpool en Irene Kuiper en Monique Wesselink van
het Netherlands Forensic Institute. Locatie: Science Park G2.10. Tijdstip:
15-17 uur. Deelnemen? Mail naar: fs-iis-science@uva.nl
LECTURE SERIES FRONTIERS OF FORENSIC SCIENCE
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CROS Friday February 7, 2014
15:00 - 17:00
Science Park G2.10
To attend, please mail to:
fs-iis-science@uva.nl
Free admission

More information:
www.iis.uva.nl/frontiers
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Dr Barbara Gravendeel
(Naturalis Biodiversity Center
University of Applied Science Leiden
Leiden University)
Fighting wildlife crime
with museum collections
15:40 - 16:20
Prof Serge Wich
(Liverpool John Moores
University, UK)
Using forensic science to help
save iconic wildlife

16:20 - 17:00
Dr Irene Kuiper,
Drs Monique Wesselink
(Netherlands Forensic Institute)
Wildlife Forensics at the NFI
17:00 - 18:00
Social drink

The lecture series is an initiative of the Co van Ledden Hulsebosch
Center (CLHC) and the Master’s Programme in Forensic Science
at the Institute for Interdisciplinary Studies, UvA.

Studenten Corps-academie

Vorige week ging ze nog af als een gieter doordat
ze in de Coolcat-affaire bakzeil moest halen en een
rectificatie plaatste op de site van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken. Op 12 februari zit ze in Room for
Discussion, de interviewreeks in de centrale hal van
de FEB. Ze zal ongetwijfeld uitleg geven over de zaak,
maar ook praten over de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking,
de noodhulp aan zowel Syrië als de Filippijnen en de handelsmissie naar
Brazilië waaraan ze onlangs deelnam. Locatie: E-gebouw, Roetersstraat.
Tijdstip: 12.30 uur.

Bij het studentencorps A.S.C./A.V.S.V. is naar eigen
zeggen ‘een langzame, maar trefzekere mentaliteitsverandering gaande’. Voor veel leden komt namelijk
niet langer studentenlol op de eerste plaats, maar
studiepunten halen. Het corps wil de meest ambitieuze
studenten tegemoetkomen en ondersteunen in hun
zoektocht naar een brede academische ontplooiing met de A.S.C. Academy, die beurzen gaat toekennen aan studenten (zowel verenigingsleden
als niet-leden). Op 13 februari vindt het oprichtingsdiner plaats. Meer
info via Chloë Kersten op 06 - 41 12 10 80, of kijk op asc-avsv.nl

FEB Van

FNWI College

der Schroeffprijs

Tour

Anne Keegan, hoofddocent HR-management, heeft
de Van der Schroeffprijs 2013 gewonnen. Dit is de
prijs voor de beste docent van de faculteit. Naast de
wisselbeker nam de winnaar een cheque van duizend
euro in ontvangst. Studenten zijn vol lof over Keegan.
Ze wordt veelvuldig geroemd om haar enthousiasme:
‘It looks like she loves her job!’ Haar colleges zijn verder goed opgezet
en compact: studenten stellen dat ze een goed integraal overzicht krijgen
van het lesmateriaal. De jury bestond Han van Dissel, Jeroen Hinloopen,
Sander van Triest en Casper Burik.

De voorjaarseditie van de facultaire College Tour is
begonnen. In deze lezingenserie vertellen wetenschappers van de FNWI over de laatste ontwikkelingen in
hun onderzoek. De reeks lezingen vindt steeds plaats
in het voor- en najaar in het academisch-cultureel centrum SPUI25. De voertaal is Nederlands en de lezingen
vinden steeds plaats op woensdagavond, aanvang acht uur. Komende
woensdag 5 februari spreken Jan Bergstra en Cees de Laat, beiden van het
Instituut voor Informatica, met elkaar. Aanmelden kan op spui25.nl

FEB Ingepakt

FNWI Physicaprijs

De centrale hal van het E-gebouw van de Roeterseilandcampus (REC) wordt sinds jaar en dag opgesierd
door het levensgrote schilderij La Folie des Rues van
Karel Appel, geschilderd in 1989. Het schilderij is
vanwege de verbouwingen van de REC nu ter plekke
ingepakt. Het komt na de verbouwing terug.
Het schilderij van vier bij veertien meter verwijst naar de vernieuwingsbewegingen die zich volgens Appel in het begin altijd manifesteren als
‘waanzin van de straat’. Het was oorspronkelijk bedoeld voor de Parijse
Opéra, maar het bleek daarvoor te groot.

Voor het tweede jaar op rij wordt de Physicaprijs
toegekend aan een UvA-hoogleraar. Dit jaar gaat de
prijs naar Albert Polman. Vorig jaar ontvingen Stan
Bentvelsen en Frank Linde de prijs. Polman krijgt de
prijs als erkenning voor de vooraanstaande rol die hij
speelt op het gebied van de fysica van licht. Polman
wordt beschouwd als wereldleider in het onderzoek en het benutten van
licht. Hij neemt de prijs in ontvangst tijdens het congres FYSICA 2014 op
1 april in Leiden. Hij zal dan ook de bijbehorende Physicalezing houden.
Zie fysica.nl

2014
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‘Wiskunde is nog
steeds geweldig’
Sjamke de Voogd
Leeftijd 43 (18 september 1970)
Beroep Cabaretier, speelt bij VET Kindercabaret
Studie Econometrie
Afgestudeerd 2000
College ‘Besliskunde, alleen al om die fantastische naam. Bij dit vak leer je dat je op alle beslissingen wiskundige modellen kunt toepassen.’
Locatie ‘Ik heb lang gestudeerd en ben met
de studie meeverhuisd van de Jodenbreestraat
naar het Roeterseiland. Om de hoek bij mijn
favoriete café.’
Café ‘Eik & Linde op de Plantage Middenlaan,
daar stond een flipperkast en daar heb ik héél vaak
op gespeeld. Ischa Meijer deed er in die tijd zijn
radiointerviews, ik heb nog met hem geflipperd.’
Afknapper ‘Ik ben niet vaak gezakt voor een
tentamen, maar Statistiek 2 heb ik wel drie of vier
keer moeten doen. En ik bewaar ook een slechte
herinnering aan de keer dat ik met een enorme
kater een verplicht werkcollege heb uitgezeten
en daarna niet wist hoe snel ik de collegezaal uit
moest komen.’
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stage
Sjamke de Voogd mocht van haar ouders niet naar de
toneelschool, dus werd het econometrie. Nu is Sjamke
cabaretier bij VET Kindercabaret. tekst Julie de Graaf / foto Bob Bronshoff

‘M

ijn ouders hadden vrij
conservatieve gedachten over studeren. Ze
wilden niet dat ik naar
de toneelschool zou gaan, want toneel was een
hobby. En een sportopleiding zagen ze ook al
niet zitten. Omdat ik geen idee had wat ik dan
wilde studeren, heb ik een beroepskeuzetest
gedaan waar uitkwam dat ik het beste een
bèta-opleiding kon volgen. Een van de studies
die werd aangeraden, was econometrie. Ik had
geen idee wat dat inhield en ben naar de voorlichtingsdag gegaan. Daar werd vooral het vak
besliskunde gepromoot, met het voorbeeld dat
je het inpakken van je rugzak voor vakantie
kunt optimaliseren als je een wiskundig model
gebruikt waarbij je aan ieder voorwerp een
nutswaarde toekent. Dat vond ik geweldig.
Mijn propedeuse haalde ik netjes in een jaar.
Daarna ben ik een jaartje gaan werken en heb
ik een maand gereisd. Het jaar erop werd ik lid
van een studentenvereniging en pakte ik mijn
studie weer op, maar in een veel lager tempo.
Vanaf toen begon namelijk mijn sociale leven
pas echt: ik ging veel uit en speelde toneel bij
de studentenvereniging. Uiteindelijk heb ik
daardoor best lang over mijn studie gedaan. Ik
vond de inhoud op zich wel interessant, maar
haalde er niet veel bevrediging uit; na een dag
in de collegebanken moest ik nog ergens anders
mijn ei kwijt, bijvoorbeeld op het toneel, in
de kroeg of sportend. Toen ik op een gegeven
moment geen studiefinanciering meer ontving,
ben ik zelf een kroeg gaan runnen om geld te
verdienen. Toch heb ik nooit overwogen om
te stoppen met econometrie. Ik vind dat je af

moet maken waar je aan begint en ben trots dat
ik uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
Vrijwel meteen na mijn afstuderen stelde mijn
zus Nellerike voor om samen mee te doen
aan het Leids Cabaretfestival. We stonden
daarvoor al weleens samen op het podium en
vonden dat heel erg leuk. We werden tweede
op het festival, kregen een impresariaat en een
jaar later stonden we in De Kleine Komedie.
Eigenlijk zijn we daarna nooit meer gestopt
met spelen. Ik heb na mijn afstuderen mijn
hart gevolgd en gedaan wat mij het leukste
leek, maar als er op dat moment een heel gave
baan in de econometrie langs was gekomen,
had ik daar net zo goed voor kunnen kiezen.
Het was dus niet zo dat ik per se iets heel
anders wilde doen, het is gewoon zo gelopen.
We begonnen met theater voor volwassenen
met ons duo Zusje Voogd en later werd het
cabaret voor kinderen met VET Kindercabaret. Af en toe maak ik ook een tv-format en in
2010 heb ik een kinderboek geschreven. Wiskunde vind ik trouwens nog steeds geweldig.
Het past ook goed bij me, want ik wil graag
dat alles klopt. Tegenwoordig doe ik, naast
toneelspelen, de marketing van Openluchttheater Bloemendaal en ik merk dat mijn
achtergrond met cijfers daar goed bij van pas
komt. Ik zou graag nog eens econometrie willen gebruiken op het toneel. Of ik nu de optimale maten van het podium ga berekenen,
de effecten van een lach of de beste kijklijnen
vanuit de zaal – ooit zal ik er iets mee doen.’ yyy

Daan Borrel (23)
Studie Literatuurwetenschap
Stage De Groene Amsterdammer
Verdiensten € 250,Sterren JJJJJ
‘Op mijn eerste dag op de redactie van De Groene
Amsterdammer werd ik meteen in het diepe
gegooid; ik kreeg een bureau toegewezen en
er werd me succes gewenst. Ik had al wel wat
journalistieke ervaring, maar als je nog nooit een
stuk hebt geschreven lijkt het me wel lastig om zo
aan het werk gezet te worden. Al is dat ook wat
de stage leerzaam maakt. Ik heb in elk geval het
idee dat ik ben gegroeid wat betreft mijn journalistieke vaardigheden. Maar drie maanden stage
lopen was best kort; met wat langer de tijd had ik
beter kunnen uitvinden hoe ze bij De Groene te
werk gaan. Toch ben ik uiteindelijk tevreden over
mijn tijd op de redactie. Zo heb ik meegewerkt
aan een bijlage over vergeten boeken, waarvoor ik
een artikel over de herrezen Hongaarse schrijver
Miklós Bánffy schreef. Dit was onder begeleiding
van Joost de Vries, kunst- en literatuurredacteur.
Hij tipte mij trouwens ook over de stage: voor
Babel, het blad van de FGw van de UvA waar ik
hoofdredacteur van was, heb ik Joost geïnterviewd. We hadden het erover dat ik na mijn studie
meer de journalistiek in zou willen en hij stelde
voor dat ik zou solliciteren als stagiair bij De
Groene. Dat is toen gelukt. Een ander leuk artikel
dat ik heb geschreven ging over de geschiedenis
van de leugendetector, waarvoor ik ook naar een
leugendetectorcentrum in Markelo ben geweest.
Hoewel ik niet zelf aan de leugendetector heb
gezeten, hoorde ik uit de kamer naast ons veel
geruzie weerklinken.’ yyy Mina Etemad

Kijk voor meer informatie over de voorstellingen
die Sjamke maakt op vetkindercabaret.nl
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Hoorcollege Nieuwe geschiedenis door Geert Janssen, maandag 3 februari,
9.00 uur, Oudemanhuispoort. tekst en foto’s Yannick Fritschy

Aantal studenten ongeveer 250
Temperatuur hoog
Zuurstofgehalte laag
Scrabblewoorden aemulatio, europacentrisch,
patronage

D

e benauwde zaal in Oudemanhuispoort
stroomt even voor negenen vol met
geschiedenisstudenten, voor wie het
nieuwe semester toepasselijk van start
gaat met een college ‘Nieuwe geschiedenis’. Het geroezemoes verstomt snel als docent Geert Janssen begint
met een introductie van het college. Zijn rustige, eloquente vertelstijl zorgt ervoor dat hij de aandacht van
de meeste studenten direct te pakken heeft. Met enkele papieren in de hand loopt Janssen heen en weer
over het podium en vertelt hij over de Renaissance,
de periode die bekend staat om haar vernieuwing ten
opzichte van de Middeleeuwen. Maar was de Renaissance echt zo vernieuwend? Dergelijke vragen werpt
Janssen regelmatig op, waarmee hij probeert om de
studenten met een kritische blik naar de geschiedenis
te doen kijken. Of dat lukt, zal blijken uit de werkcolleges, want Janssens vragen zijn in dit college telkens
retorisch. Het is jammer dat hij het college niet wat
interactiever maakt, maar dat is ook begrijpelijk
gezien de enorme hoeveelheid toehoorders.
De massa studenten houdt zich gelukkig opvallend
gedeisd. Hier en daar zorgt driftig typewerk voor
wat achtergrondruis in de verder stille zaal. Janssen
laat ondertussen een aantal schilderijen zien die kenmerkend zijn voor de Renaissance. Wanneer hij iets
te lang naar het scherm achter zich blijft staren, is
zijn geaffecteerde stem even wat slechter te verstaan,
maar over het algemeen blijft zijn uitleg boeiend en
helder. Dat de historicus ook met zijn tijd meegaat, blijkt wanneer hij een zelfportret als een selfie
aanduidt. Uiteindelijk verliest Janssen toch nog de
aandacht, doordat hij iets te snel het einde van het
college aankondigt. Zijn laatste mededelingen gaan
daardoor jammerlijk verloren in het rumoer van
haastig vertrekkende studenten. yyy

38

FoliaMagazine

Oskar van Houwe
20, geschiedenis

‘Ik vind dit tot nu toe een goed
college, de docent kan wel interessant vertellen. Ik ben nogal
moe vandaag, maar dit college
stimuleert me wel om op te blijven letten. Zelf hou ik meer van
de allernieuwste periodes in de
geschiedenis, maar aangezien die zijn voortgekomen uit
de periodes die we hier behandelen vind ik dit vak zeker
ook de moeite waard. Dit is nog maar het eerste college,
maar mijn eerste indruk is prima.’

Laura Folkers
20, geschiedenis

‘Ik heb weinig aan te merken
op de docent. Hij behandelt de
globale inhoud van het vak, maar
vertelt daarnaast ook interessante
weetjes en details. Ook heeft
hij gelukkig niet te veel tekst op
het scherm staan, anders zou ik
alles overschrijven. Dit vak heb ik vorig jaar al gedaan,
maar net niet gehaald. Nu kan ik door overlap met andere
vakken niet elk college bijwonen, maar ik ga proberen in
ieder geval elke maandag aanwezig te zijn.’

Astrid de Bruin
50, geschiedenis

‘Dit is een prima college, het is
duidelijk te volgen en de docent
heeft het goed voorbereid. Ik
maak altijd ontzettend veel aantekeningen en dat is bij dit tempo
geen probleem. Dit vak vind ik
leuker dan mijn vorige vak, dat
iets zakelijker van toon was. Hier wordt veel meer een
verhaal verteld. Ik moet er wel bij zeggen dat ik een beetje
bevooroordeeld ben, omdat de Renaissance ook mijn
favoriete periode in de geschiedenis is.’
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de lezer
cultureel studentencentrum

agenda 5 - 11 feb

free trade?

do

06

debat, free / € 5

20:00

In 2014 the EU and US
aim to conclude their
free trade agreement
TTIP, effectively creating
the biggest trade block
in the world. I.c.w. RWE,
TNI and SOMO

goedkoop
cabaret

comedy, € 6 / € 9

vr

za

07 08
zo

20:30

Nieuw materiaal van
professionele cabaretiers op het nr. 1 try-out
podium van Nederland.
Reserveren: 020 525 1400

non-western
sin?
lecture, free / € 5

vr

07
16:00

A series about religion
and sexuality. This time:
non-Western religions
and their view on sexuality. I.c.w. UvA Pride

In de rubriek ‘de lezer’ blikt wekelijks iemand terug op het vorige nummer.
Wil jij diegene een keer zijn? Meld je dan aan via redactie@folia.nl.

MAArTen poST (21), nATUUr en STerrenKUnDe (UVA)
‘Ik blader Folia bijna iedere week wel door. Ik lees dan de column van Robbert Dijkgraaf – top
dat hij voor Folia schrijft! Ook de rubriek Folia Vond,, met nieuwtjes en weetjes, lees ik graag.
En ik vind nieuws over de organisatie interessant; ik ben vicevoorzitter bij
studievereniging NSA, dus ik houd me veel met de universiteit bezig. Folia
ziet er professioneel uit qua beeld en opmaak. En het is goed dat alles wat
er instaat met de hogeschool en universiteit te maken heeft – het is echt
óns blad. In dit nummer was de Pino-poster het eerste dat me opviel. Zo’n
mooie, grote foto wilde ik in de bestuurskamer hangen. Maar helaas zat
de poster niet in het hart van het blad en dus kon ik hem niet uitscheuren.
Zonde! Verder is het goed dat in dit nummer veel staat over de AFS:
in de rubriek De Week,, de column van Dijkgraaf en het profiel
van Sam Quax. En ik vond het stuk over studenten die apps
ontwikkelen voor de stad interessant. Al kan het echt niet dat
daarin wordt gesproken van ‘een puisterige informaticajongen’.
Dat is een stereotype en hoort niet in een studentenblad thuis.
Een ander verbeterpunt is Op de tong.. Het is op zich goed dat
Folia restaurants beschrijft; Amsterdam heeft zo veel tenten, het is
altijd leuk om nieuwe plekken te leren kennen. Maar dan moeten de
prijzen wel vermeld worden in de beschrijving. Voor studenten is dat
zeker relevante informatie.’ yyy Mina Etemad

deining
‘Op mijn allereerste dag in Amsterdam werd ik
bewusteloos geslagen’, rechtsfilosoof, historicus
en schrijver THIerry BAUDeT voelde zich
meteen thuis in Amsterdam, in Het Parool.

vr

3x3

07

easylaughs weaves
together three separate
storylines based on audience suggestions.
Reservations:
tickets@easylaughs.nl

21:00

CREAmsterdam
CREAmsterdam

www.crea.uva.nl

‘Hoe kom je er bijvoorbeeld achter hoe vaak per
dag een toilet wordt doorgespoeld?’ SAnDer
HArToG, projectleider bij Students in Motion,
over de apps die HvA-studenten ontwikkelen
voor wijken in de stad, in Trouw.
‘Ik pest mijn studenten weleens door te zeggen
dat als je vraagt waarom ze sociologie zijn gaan
studeren, je net zo’n soort antwoord krijgt als
wanneer je een kampbewaarder zou vragen hoe
hij in Treblinka terecht is gekomen,’ hoogleraar
Sociologie ABrAM De SWAAn over zijn
nieuwe boek Compartimenten van vernietiging,
in de Volkskrant.

‘Creatievelingen als Steve Jobs en Thomas Edison
schijnen bepaald geen rasoptimisten te zijn
geweest. Integendeel, ze waren vaak bloedchagrijnig,’ cArSTen De DreU over creativiteit en
werk, op de website van de Nederlandse Stichting voor Pscyhotechniek (innovatiefinwerk.nl)
‘Veel mensen zijn geneigd eerst de bull’s eye te tekenen en zich vervolgens daarop te richten. Maar
wat je moet doen voor een succesvolle carrière
is je pijltje gooien, en daaromheen je cirkel trekken.’ UvA- en HvA-collegevoorzitter loUISe
GUnnInG sprak HvA-studenten toe tijdens
een masterclass in De Balie, in Trouw.

Opvallende quotes uit de afgelopen week van (voormalig) HvA’ers en UvA’ers. Iets leuks gezien, mail het
naar redactie@folia.nl.
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VERKIEZINGSDEBAT

DE STRIJD OM DE STEM
VAN DE AMSTERDAMSE STUDENT
Op 19 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De
verschillende partijen gaan met
elkaar in debat over thema’s die
voor jou belangrijk zijn.
Wie lost het kamertekort op? Komt
er eindelijk een nachtmetro? Hoe
kom jij straks aan een baan?
Tijdens deze avond gaan de politici
met elkaar en met jou in debat.
Met CDA, D66, GroenLinks,
NAT, PvdA, SP en VVD.
datum:
locatie:
aanvang:
start debat:
na afloop:

13 februari
CREA muziekzaal
19:30
20:00
borrel

