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Vastende
studenten
Zwaar vinden ze het niet, al slaat na
een week de vermoeidheid toe. HvAstudenten over vasten, studeren en
tentamens: ‘Het is meer een mentale
strijd dan een fysieke.’

12

INTERVIE W

‘Europa verliest
haar geloofwaardigheid’
Hein de Haas is hoogleraar sociologie, in het bijzonder de studie
van migratie en sociale cohesie. Er
zijn geen simpele oplossingen voor
migratie, betoogt hij. Van belang is
dat de nuchterheid terugkeert in het
debat en dat we ons realiseren dat
links en rechts beleid veel op elkaar
lijken.
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Redactioneel
Boldriehoeksmeetkunde
Altan Erdogan, hoofdredacteur Folia

D

I N T E R N AT I O N A L

How liveable is
Melbourne really?
The most sought-after curriculum on the southern hemisphere, venerable cloisters, turreted towers and a campus
sushi bar: the University of Melbourne has it all. Unfortunately, this ‘all’ also includes very poor students often
sharing cramped rooms and scraping by just to pay for food.
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iscussie op de Folia-redactie, deze week.
Waar ligt Mekka?
Of: waar is het noorden, en hoe vinden vastende studenten
van de HvA dan met hun kompas de richting waarin ze moeten bidden tijdens de ramadan, de vastenmaand die nu aan
de gang is?
Het lijkt een behoorlijk triviale vraag, maar Folia houdt zich
over het algemeen graag aan de feiten, en we schrijven
dat er in de gebedsruimte naast de parkeergarage op een
HvA-vestiging een kompas ligt waarmee je de positie van
Mekka kunt bepalen.
Op pagina 12 staat een foto van het kompas, en dat maakt
alles helaas niet echt duidelijker (want: hoe moet je dat dan
vasthouden?). Tuurlijk, je zou ook kunnen zeggen dat geloof
niets met feiten te maken heeft – het is religie, geen wetenschap – maar dat is te makkelijk. De islam, zo hebben de afgelopen weken ons weer geleerd, is namelijk heel praktisch.
Gebedstijden zijn voor elke plaats in de wereld tot op de seconde uitgerekend bijvoorbeeld, en in heel Amsterdam rollen
dezer dagen studenten een gebedskleedje uit dat blijkbaar
op 125,6 graden (zuidoost) ligt. Sterker: er komt meer wetenschap bij kijken dan je zou verwachten. Al vanaf de negende
eeuw gebruiken islamitische wiskundigen, sterrenkundigen
en geografen voor de kompasrichting van Mekka formules,
gebaseerd op de boldriehoeksmeetkunde.
Boldriehoeksmeetkunde of wetenschap en de islam zijn,
hoe interessant ook, niet de reden dat wij vinden dat een
verhaal over de ramadan in Folia past. Onze overwegingen
zijn veel prozaïscher van aard. In een tijd dat het voortdurend
gaat over de kloof tussen bevolkingsgroepen, angst voor het
onbekende en agressie, nemen wij een kijkje in de wondere
wereld tussen zonsopgang, gebedstijden, lege magen en
leerprestaties.
Gewoon, om eens met beide ogen te bekijken waar een deel
van de HvA-studenten dag in dag uit mee bezig is. Dat kan
trouwens iedereen, en het mooie is: je hebt er geen kompas
bij nodig. ↙

www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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De Entree
Cijfers

21

Wie wil de koninklijke loge?
Perfect voor de Volkskrant Magazine-rubriek ‘Gevonden
op Marktplaats’: de koninklijke loge afkomstig uit het
Amsterdamse Olympisch Stadion. Nou ja, origineel is-ie
niet helemaal meer. De loge moest tijdens de verbouwing
van het stadion in 1997 het veld ruimen. Architectuurhistoricus Maurits Ribbering weigerde de majesteitelijke
zitplaats zomaar op te geven. Eigenhandig dook hij de
vuilcontainer in en verzamelde de originele elementen,
die hij gebruikte om de loge opnieuw op te bouwen tot
verplaatsbare eretribune/theaterpodium/ontmoetingsplek. Bieden maar!
Tot de geïnteresseerden behoort naast Bouwinvest, dat
kantoorruimte verhuurt in het stadion, de Hogeschool
van Amsterdam, meldde Het Parool. Dat steekt toch
wat anders in elkaar. Naast de loge bezit Ribbering nog
duizend-en-één andere items uit het Olympisch Stadion.
Denk aan oranje kuipstoeltjes, een flitsapparaat dat werd
gebruikt tijdens sprintwedstrijden en een houten massagetafel. Die objecten worden nu tijdelijk door de HvA
opgeslagen. In de loge heeft de HvA in ieder geval geen
interesse, geeft Jacomine Ravensbergen van de faculteit
Bewegen, Sport & Voeding aan.
Volgende week gaat Ribbering om tafel met Jan Luitzen,
coach bij de HvA-opleiding sport, management &
ondernemen. Mogelijk wordt een aantal voorwerpen uit
het stadion in het curriculum opgenomen. Ribbering:
‘Zo geeft de houten massagetafel een beeld van hoe
sporters vroeger werden gemasseerd. Je zou nu niet meer
op zo’n houten tafel gaan liggen.’ Ook traditie speelt een
rol. Jan Wils, die het stadion in de jaren twintig ontwierp,
was jarenlang docent aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Diezelfde opleiding kun je anno 2016 nog
steeds aan de HvA volgen. ↙ Daan van Acht
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dagen voordat de eerste termijn van
Atzo Nicolaï zou aflopen als voorzitter van de Raad
van Toezicht van de UvA diende hij, en de hele Raad
van Toezicht van de UvA, zijn ontslag in. Er zou ‘een
moeizaam werkbare relatie’ zijn ontstaan met de
medezeggenschap.

6

e werd Team Amsterdam dit
weekend bij het Groot Nederlands
Studentenkampioenschap. Hoewel
de voetballers, boksers, schermers en
waterpoloërs het goud binnenhaalden,
was het niet genoeg voor een top
klassering.

1100

aanmeldingen zijn er voor de
HvAopleidingen communicatie en media, informatie &
communicatie. Voorheen was er een numerus fixus, maar
dat aantal inschrijvingen werd nooit gehaald. Nu die is
opgeheven gaat men er ver overheen.

97

euro per halve maand is
de boete die afgestudeerden moeten
betalen als ze hun studentenreisrecht
niet opzeggen. Minister Bussemaker
wilde dit verhogen naar 150 euro,
maar ziet daarvan af omdat de
meeste studenten niet met opzet blijven
doorreizen.
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Regisseur Jet Bussemaker moet op zoek naar een nieuwe hoofdrolspeler

De Week

Blockbuster
V

olgende week is de Roeterseilandcampus van de UvA drie
dagen lang het decor van opnames
van stuntscènes van de Amerikaanse actiekomedie The Hitman’s
Bodyguard. Een week later komen
onder meer Samuel L. Jackson, Ryan
Reynolds en Barry Atsma zelf naar
Amsterdam voor de opname van de
dialogen. Wat een verademing moet
dat zijn aan de UvA, waar dialogen
alleen nog maar buiten het zicht
plaatsvinden en veelal zijn ingeruild
voor het steken van dolken in ruggen.
Deze week vielen er weer vier
slachtoffers, in de persoon van godfather Atzo Nicolaï en zijn compagnons van de UvA Raad van Toezicht.
Ironisch genoeg was het juist de
medezeggenschap die klaarblijkelijk voldoende naar de Hollywoodklassieker keek en het citaat ‘There
comes a time when the most humble
of men, if he keeps his eyes open, can
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take his revenge on the most powerful’ in de praktijk bracht. De studenten en medewerkers wachtten rustig
hun kans af om wraak te nemen op
de man die in hun ogen solde met
wat UvA en HvA wilden, namelijk een
snelle splitsing.
Die splitsing kan een eerste begin
zijn van de decentralisering, waartoe de commissie democratisering
& decentralisering deze week een
aanzet gaf met een schrijven dat
we een groenboek met vier vergezichten voor de universiteit van de
toekomst zouden kunnen noemen.
Daarbij blijven weinig heilige huisjes
overeind: zelfs de faculteiten en het
College van Bestuur ontkomen niet
aan de snoeischaar van de commissie waarin maar liefst drie GroenLinksers zetelen. Voor de liefhebbers
van politiek gekonkel en andere
UvA-gerelateerde actiekomedie is er
echter ook goed nieuws. Eén van de

vier scenario’s is immers een voortzetting van de status quo, met de
invoering van Kafka-brigades die als
waren ze Bill Murray en Dan Aykroyd
alle overbodige regelgeving mogen
weg-ghostbusterren.
Bij de HvA waren ze daarin iets te
fanatiek. Toen de numerus fixus bij de
opleidingen communicatie en media,
informatie & communicatie een aantal jaren niet werd gehaald, besloot
men hem maar af te schaffen. Gevolg
is dat er dit jaar meer dan elfhonderd
aanmeldingen waren voor de studies
die volgens de studiebijsluiter toch al
niet bepaald een goede voorbereiding
vormen op de arbeidsmarkt. Slechts
60 procent van de afgestudeerden
van beide richtingen vindt een baan
op niveau en de arbeidsmarktprognose is ‘slecht’. Niet bepaald ‘an offer
you can’t refuse’. ↙
tekst Henk Strikkers foto Daniël Rommens
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Bugra Goed verhaal
het begin is beëindigd
het einde is begonnen
het begin is beëindigd
ik heb nog niks verzonnen
voor het verloop van het einde
dat nu dus is begonnen
dat begin is beëindigd
dit einde is verzonnen
dit begin is het einde
het verloop is dus verzonnen
na het verloop van het begin
is het einde nog niet begonnen
dit begin is niet het einde
dat begin nog niet verzonnen
een begin noch een einde
is niet voorbij en niet begonnen

Navraag
Nelson Berg
Softwareengineer en
HvAstudent Nelson
Berg (20) ontdekte een lek in SIS, het
studenteninformatiesysteem van UvA en
HvA. Hij was boos: stel je voor dat deze
informatie in handen was gekomen van
mensen met minder goede bedoelingen.
Wat was er precies aan de hand?
‘Toen ik me op SIS ging inschrijven voor een
herkansing zag ik mijn studentnummer in de zoekbalk
staan. Door de studentnummers van andere studenten
in te vullen kon ik hun profielen bekijken, inclusief
telefoonnummer en pasfoto. Ik bekeek de broncode
van de pagina en zag hoe ik op een pagina kon komen
waar ik alle studentnummers kon ophalen. Zo kon
ik bij de persoonsgegevens van honderdduizenden
studenten, niet alleen aan de HvA maar ook aan de
UvA.’

Is dat erg?
Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

‘Die foto’s, telefoonnummers en studentnummers,
dat is alle informatie die je nodig hebt om fraude te
plegen. Dit soort gegevens wordt op het zogenoemde
darkweb gewoon verkocht. Toen ik het ontdekte nam
ik het eerst niet serieus, ik dacht: ach het zijn maar wat
studentengegevens. Ik besloot het toch te downloaden
en ging slapen. Toen ik wakker werd had ik de foto’s
van 130.000 studenten op mijn computer staan.
Mijn computer werd er traag van en ik ben met het
downloaden gestopt.’

Is het opgelost?
‘Ik heb de ICT-teams van de HvA en de UvA een mail
gestuurd. Die hadden het in een dag gefikst. Maar
ze moesten ook de studenten informeren, want bij
datalekken bestaat er een meldplicht. Ze zeiden dit van
plan te zijn, maar vervolgens hoorde ik niks en heb ik
er zelf een artikel over geschreven op mijn blog.’ ↙

Ô i donÕ t know who that guy is,
but his wife looks hotÕ
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OP Z’N DUITS

Van klant
C

naar product

olleges begin ik altijd met
een filmpje dat de thematiek van die week introduceert
of samenvat. Meestal speel ik
dat af van YouTube. Omdat
de browsers op universitaire
computers geen adblockers
hebben, moet je eerst reclame
door. Uiteraard zet ik vooraf
alles klaar zodat ik mijn studenten niet hoef lastig te vallen
met schreeuwende aanbevelingen van wat dan ook. Dan nog
stel ik ze bloot aan
de kleine banners
die tijdens de video’s zichtbaar zijn.
Als linksmens vind
ik het vervelend dat
mijn studenten in
mijn colleges ongevraagd reclame te
zien krijgen. Tegelijkertijd ben ik te lui om de extra
handelingen te doorlopen om dat te voorkomen,
zoals het filmpje downloaden. Dit is de realiteit
van de digitale tijd: gemakkelijke gratis toegang
betekent dat we van alles op de koop toe nemen.
Bedrijven zijn de afgelopen pakweg vijftien jaar
steeds meer gaan investeren in publiek onderwijs.
Deze week stuitte ik op een filmpje van Goldman
Sachs waarin een meneer uitlegt hoe buitengewoon dit allemaal is. ‘Tech’ gaat het klaslokaal
transformeren. Er gebeuren fantastische dingen
op het gebied van ‘gepersonaliseerd leren’ en alle
verzamelde data en ‘analytics’ betekenen dat
we veel meer kunnen gaan inzetten op ‘leren op
basis van competenties’, waardoor uiteindelijk
niemand achterblijft.
Nu bestaan zulke tech-fantomen al een tijd en is
er veel onderwijskundige kritiek op nieuwerwetse
bedenksels als de iPad-school. De vraag waar ik
mee zat: waarom hoor ik dit van Global Head,
Education Technology and Services, Investment
Banking Division, Goldman Sachs? Wat wil een

beruchte investeringsbank
met onderwijs? Het antwoord
is natuurlijk dat daar veel te
halen valt.
Digitale burgerrechtenorganisaties
maken zich terecht zorgen over
de aanwezigheid van bedrijven
in het klaslokaal. Zo biedt Google
verschillende onderwijsapps aan en
worden zijn ‘goedkope’ Chromebooks
veel gebruikt op scholen. Die combinatie betekent dat Google een gigantische hoeveelheid informatie verzamelt
over leerlingen. Die
verplichte afname van
Google-producten in
de klas kun je vergelijken met een verplichte
afname van Coca-Cola
op scholen, waarbij ook
nog eens bijgehouden
wordt wie het drankje
drinkt, hoe en waar.
Vergelijkbaar: de MOOCs waarover universiteiten
zo enthousiast zijn, zijn natuurlijk ook niet gratis.
Er worden extreem lucratieve data verzameld.
Het is daarbij vaag van wie die zijn en wat er
precies mee gedaan wordt. Worden bijvoorbeeld
de beste studenten verkocht aan rekruteringsbureaus? Het blijft bovendien onduidelijk hoe goed
beveiligd deze data zijn en welke wetten erop van
toepassing zijn. Scholen en universiteiten moeten
zich van onze regering steeds meer gedragen als
bedrijven. Zij zitten boven op een datagoudmijn.
In die spannende toekomst waarin niemand
achterblijft is niet langer onderwijs het verkochte
product, maar de leerling of de student. ↙

Niet het onderwijs,
maar de student is het
verkochte product
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Linda Duits (1976) is een ‘weggelopen wetenschapper’
en gespecialiseerd in populaire cultuur, vooral op het
gebied van gender, seksualiteit en jongeren. Op deze
plek schrijft zij de ene week over seks en de andere over
de academische wereld in het algemeen en die aan de
UvA in het bijzonder.
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Actueel vastende
Laatste dagen
studenten
Maagdenhuis

WAS HET
MAAR
ALTIJD
RAMADAN
Ramadan maakt zo lekker licht in je hoofd, en daardoor kun je beter studeren,
zeggen vastende HvA-studenten. Maar als de islamitische vastenperiode goed op gang is,
begint de vermoeidheid toe te slaan. ‘Het is vooral een mentale strijd, niet zozeer fysiek,’
meent student Safiye Vural. ‘Ik moet echt dutten in de middag.’

tekst Willem van Ewijk
foto’s Daniël Rommens
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Safiye Vural tijdens de iftar bij vriendinnen in Amsterdam Osdorp
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Pabo-student Vildan Aydogan: ‘Eigenlijk moet je met de toetjes beginnen’

Een kompas in de stilteruimte van HvA-locatie Leeuwenburg

W

ie eens rondvraagt wat de ramadan, de islamitische vastenmaand, met je leerprestaties doet,
krijgt vaak hetzelfde antwoord. ‘Je voelt je
lichter, positiever en soms ook wel hongerig,’ zegt Meryam
Ibrahim (23), student
International Business &
Management aan de HvA
International Business
School. ‘De eerste dagen
zijn moeilijk omdat je lichaam moet wennen en je
energieniveau nog laag is.
Maar het is niet erg moeilijk om te studeren op een lege maag,’ zegt haar studiegenoot
Khadija Fargan (24). Volgens haar is het zelfs makkelijker:
‘Als ik vol zit, heb ik vrij weinig zin om te leren.’

Het is tentamenperiode aan de Hogeschool van Amsterdam, en die valt net als de afgelopen jaren precies in de
maand dat veel islamitische studenten tussen zonsopgang en
zonsondergang niet mogen eten en drinken. In de Leeuwenburg, het wat saaie, plompe
HvA-gebouw naast station
Amsterdam Amstel, lopen
studenten de brede trappen af, de hal in, richting
draaideur. Hoe het met de
ramadan gaat? ‘Dat gaat
prima hoor,’ zegt een meisje
met zwarte hijab – haar ogen
wijd opengesperd, alsof ze verbaasd is dat die vraag haar
gesteld wordt. Drie verdiepingen lager, in een zijgang van de
parkeergarage, ligt de gebedsruimte; een verlaten gangenstel-

‘Je bloed gaat naar
je hoofd in plaats van
naar je maag’
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sel met vloerbedekking, een kompas waarmee je de ligging
van Mekka kunt bepalen en een stapel opgevouwen gebedskleedjes. Alleen Ismaël Blachi (23) komt opdraven voor het
middaggebed. ‘Ik ken
niet veel mensen die
moeite hebben met de
ramadan tijdens de
tentamenperiode,’ zegt
hij, vlak voordat hij een
van de kleedjes van de
stapel pakt. ‘Ik vind
het prima gaan.’ En dan, even optimistisch als de anderen:
‘De eerste dagen is het moeilijk. Maar je kunt je tijdens de
tentamens veel beter concentreren; je bent niet de hele tijd
met eten bezig.’

13

Safiye Vural (25), die aan de HvA een opleiding volgt tot
docent Engels, op straat voor het Kohnstammhuis. Ze heeft
deze periode geen tentamens, maar moet wel verslagen
maken. En dan staat ze ook nog
eens drie dagen per week voor
een mavobrugklas met twaalfjarigen voor haar stage op het
Metis Montessori Lyceum.
‘Die zijn druk,’ zegt Vural.
‘Driekwart van hen houdt ook
ramadan. Ik geef ze korte opdrachtjes, want tijdens de ramadan is hun concentratiespanne
nog korter dan normaal.’
Vural denkt dat ze zich zelf tijdens de ramadan beter kan
concentreren. Ze heeft er een verklaring voor: ‘Je bloed gaat
naar je hoofd in plaats van naar je maag.’ Als ze niet naar haar
stageplek hoeft, werkt ze tot in de late uurtjes door aan haar
verslagen. Na zonsondergang schuift ze aan bij de iftar, de

‘Je kunt je veel beter
concentreren; je bent niet de
hele tijd met eten bezig’

Dutten in de middag
‘Het is vooral een mentale strijd, niet zozeer fysiek,’ vertelt

Vural kon maar moeilijk in slaap vallen door de sterke thee
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HVA EN R AMADAN

Safiye Vural in een lokaal van het Metis Montessori Lyceum

ramadanmaaltijd. Ze slaapt een paar uur, neemt ’s ochtends
vlak voor zonsopgang een ontbijt en pakt tussen vijf en negen
uur ’s ochtends nog een paar uurtjes slaap. ‘Ik moet echt
dutten in de middag,’ zegt ze met een scheve glimlach. Vanochtend kon ze voor het eerst niet opstaan. ‘Ik heb dus niet
gegeten.’ Nu moet ze wachten tot de volgende iftar en doet ze
het dus vierentwintig uur zonder iets in haar maag. Iedereen
lijkt zo optimistisch, maar hoe verder de ramadan vordert,
hoe moeilijker het wordt, zo blijkt.

Yoghurtsoep
Een paar dagen later komt Safiye Vural met vriendinnen en
studiegenoten samen in een huis in de Amsterdamse wijk
Osdorp. De ruim twintig dames nemen plaats in de woonkeuken, rond de schalen met köfte, Turkse pizza en kippenpoten
die de vrouw des huizes die avond bereid heeft. Vural en haar
vriendinnen houden hun handen in de lucht, met de palmen
naar boven. Een minuut of twee bidden ze in stilte. Dan wrijven ze over het gezicht, pakken een dadel en nemen een slok

Folia 31_1625_def.indd 14

Aan de HvA speelt de ramadan meer dan aan de
UvA, omdat het aantal islamitische studenten
er groter is. Uit navraag bij verschillende HvAdocenten blijkt dat er weinig klachten of problemen zijn rondom vasten en tentamens. Ze merken
niet dat studenten extra moe zijn of zich minder
goed kunnen concentreren. ‘Sommige gebruiken
de ramadan wel om te legitimeren waarom ze zijn
afgeleid tijdens het college,’ zegt Mieke Bernaerts,
docent aan de lerarenopleiding maatschappijleer.
‘Maar de opmerking dat op hun mobiel zitten volgens mij niet helpt tegen het hongergevoel, leidde
tot een gulle lach.’
Ook vinden de ondervraagde docenten dat de HvA
geen rekening hoeft te houden met de ramadan,
bijvoorbeeld met de tentamenplanning. Ze vinden
dit een verantwoordelijkheid van de student. ‘Als
de ramadan nadelen voor onze studenten met
zich meebrengt, moeten ze dat zelf aankaarten. In dat geval moet de HvA wel nadenken hoe
er rekening mee kan worden gehouden,’ zegt
ICT-docent Ted van Gaalen. Ook volgens Bernaerts
is het niet aan de school om extra maatregelen
te nemen, maar kan een vastende student wel bij
zijn mentor of studieloopbaanbegeleider terecht
voor extra begeleiding. Carlijn Schepers
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water. Zo deed de profeet het ook, legt Vural uit.
‘We beginnen met iets lichts,’ zegt ze als er yoghurtsoep
wordt geserveerd. ‘Als je de hele dag niet hebt gegeten, valt
het al snel zwaar op de maag.’ Alle schalen en gerechten staan
tegelijk op tafel. Pabo-student Vildan Aydogan, die naast Vural zit, neemt een hap van de griesmeeltaart. ‘Eigenlijk moet
je met de toetjes beginnen,’ zegt ze.

Smeekbede
Hoewel de schalen nog vol zijn, is iedereen al snel uitgegeten.
Terwijl de gebakjes op de salontafel worden gezet, is een aantal
meisjes druk bezig gebedskleedjes neer te leggen voor de
smeekbede. ‘We hebben nog maar een kwartier,’ zegt er een.
‘Eerst bidden, dan thee,’ zegt een ander, ‘want over een kwartier is het alweer tijd voor het [reguliere, red.] avondgebed.’
Na wat discussie gaan de meisjes naar boven om te bidden. De
meeste vrouwen blijven achter en schenken glaasjes vol met
sterke zwarte thee. ‘De smeekbede is niet verplicht,’ legt de
vrouw des huizes uit.
Die nacht kon Safiya Vural de slaap niet goed vatten,
vertelt ze later. Ze was pas om één uur thuis, en was onder
invloed van de zwarte thee nog klaarwakker. ‘Op een gegeven
moment ben ik maar wat gaan eten,’ zegt ze. Ze zit in de docentenkamer van het Metis Montessorilyceum en kijkt naar
de grond. ‘Ik kan niet geloven dat het anderhalve week bezig
is,’ zegt ze tegen een collega, ‘zo kort nog maar.’ En dan: ‘Op
een gegeven moment is het ook wel genoeg.’ Dan lijkt ze de
moed te herpakken. Al haar verslagen heeft ze ingeleverd, en
ze geeft maar twee lessen vandaag. ‘Ik kan op tijd naar huis,
dan kan ik meteen gaan slapen.’ ↙

In de stilteruimte op HvA-locatie Leeuwenburg kwam
maar één student opdagen voor het middaggebed…

GEZOND ETEN, PL ANNEN
EN POWERNAPS
‘Begin na school meteen met je studiewerk en ga
’s avonds na het verbreken van het vasten meteen
slapen.’ Dit soort praktische tips geeft docent
Imane Bentaher haar scholieren op het Calandlyceum tijdens de ramadan. Bentaher, die tevens
als assessor is verbonden aan de HvA, begrijpt hoe
het is de ramadan te combineren met een studie.
Zelf doet ze er ook aan mee. ‘Voor zowel de islamitische als de andere kinderen in mijn klas is het een
leerzame periode. Daarom ben ik het ook niet eens
met mensen die zeggen dat scholieren te jong zijn
voor de ramadan. Als je ze goed informeert is het
juist een inspirerende periode, waarin ze leren keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen.’
Een andere tip voor haar scholieren is: eet gezond.
‘Je hoeft na een dag vasten ’s avonds niet uit te pakken. Daarvoor is het Suikerfeest. De ramadan is juist
een periode van matiging. Anders denk je overdag
nóg meer aan het eetmoment ’s avonds.’ Bentaher
benadrukt dat een gezonde maaltijd bovendien beter is voor je energiepeil dan kortwerkende suikers.
Daarnaast hamert ze op het maken van een
goede planning. ‘Dat is altijd goed, maar zeker
tijdens de ramadan, als je
wellicht minder energie hebt om aan je studiewerk te beginnen. Je kunt hierbij ook rekening
houden met je dagindeling tijdens het vasten,
zoals ’s avonds sporten in plaats van overdag.’
Bentaher bewaart haar gouden tip tot het laatst:
doe soms een dutje! Bijvoorbeeld na het huiswerk
en voor het avondmaal. ‘Dat vinden scholieren
vaak een gek idee, overdag slapen. Maar een
powernap werkt heel goed.’ Carlijn Schepers

…dat iets over half twee plaatsvond
–zoals hier op een handig schema
te zien is
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ISANNE DAMEN (22),
KUNSTGESCHIEDENIS, UvA
Kamer 25 m², Nieuwe Kerkstraat
(Centrum)
Woont hier sinds april 2016
Betaalt 400 euro inclusief
Huisgenoten geen
Pluspunt ‘De grootte van de ruimte. En alles
aan dit pand ademt geschiedenis. Ik ontdek
iedere dag iets nieuws, supermooi.’
Nadeel ‘Het pand is aan elkaar geklust;
het tocht, het lekt, het doucheputje stinkt
af en toe. Maar al die gebreken hebben ook
hun charme.’

‘I

‘Genoeg plek
voor mijn
naaimachine’

k woon eigenlijk op negen vierkante meter in Noord, maar ik kreeg de kans om
voor een halfjaar op de bovenste verdieping
van dit huis in het centrum te wonen. Dit
pand heet het Fernandes Nuneshuis en is
eind achttiende eeuw gebouwd om joodse
weduwen in te huizen. Ik ben bevriend met
de huisbaas, hij liet me een tijd terug al
eens een verdieping hieronder zien die hij
had gerenoveerd. Ik werd op slag verliefd op
het huis. Laat het me alsjeblieft weten als
de jongen die boven woont een tijdje op reis
gaat, zei ik tegen hem. Een paar maanden
later kreeg ik een belletje.
Doordat deze kamer zo riant is, heb ik genoeg ruimte voor mijn naaimachine. Sinds
een jaar volg ik naast mijn studie kunstgeschiedenis een opleiding tot kleermaakster.
Later wil ik een bedrijfje starten dat vlinderstrikjes maakt. Ik vind kunstgeschiedenis zo
theoretisch, ik wilde iets praktisch ernaast
doen, al kosten beide opleidingen veel tijd.
De komende tijd stort ik me daarom op
het afronden van mijn bachelor. Het kastje
waar de staande spiegel tegenaan staat,
heeft mijn vader gemaakt. Deze kast was
oorspronkelijk van een van mijn drie
zussen, maar we hebben onderling
geruild zodat ze in onze interieurs passen.
De grote tafel is niet van mij maar van de
jongen die hier officieel woont. Ik vind ’m
zo mooi, het heeft me geïnspireerd om zelf
zo’n tafel te kopen wanneer ik een grote
kamer heb gevonden.’ ↙
tekst Daan van Acht foto Martijn Gijsbertsen
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‘WE ZIEN
VEEL RETORIEK
MAAR WEINIG
DAADKRACHT’
tekst Addie Schulte
foto’s Bram Belloni

Hekken aan Europese grenzen, migranten in doorweekte tentjes ervoor, rellen bij
inspraakavonden, drenkelingen in de Middellandse Zee; migratie toont dagelijks
vele dramatische gezichten. Hoogleraar Hein de Haas wil nuchterheid in het debat
brengen. ‘De politiek zou minder in troebel water moeten vissen. Dat gebeurt zowel
aan de rechter- als aan de linkerkant.’
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Hein de Haas WIL LINKSE
ÉN RECHTSE MYTHES OVER MIGRATIE
ONTMASKEREN.
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M

igratie gaat over grote
groepen mensen die van het
ene naar het andere land
verhuizen. Maar iedere migrant heeft
ook zijn of haar eigen verhaal. Hein de
Haas bestudeert beide. Zo onderzocht
hij 6.500 beleidswijzigingen voor de
regulering van migratie in meer dan
veertig landen. En onlangs was hij
twee weken in Ethiopië, waar hij sprak
met aspirant-migranten, familieleden
van migranten en lokale onderzoekers.
Hetzelfde deed hij twee jaar lang in
Marokko en kortere periodes in Egypte,
Tunesië en Turkije. ‘Ik doe statistisch
onderzoek, maar vind het belangrijk
ook met mensen te praten.’
In Ethiopië viel hem op dat voor
mensen met migratieplannen Europa
ver weg is. Er zijn andere bestemmingen
gekomen, zoals de Golfstaten, India en
China. ‘De Golf is voor jonge vrouwen
heel aantrekkelijk. Ze kunnen daar een
paar jaar werken, hun huwelijk een tijdje
uitstellen en als ze terug zijn met hun
spaargeld een klein bedrijfje opzetten.’
Wat hij hoorde, relativeerde de negatieve
verhalen over uitbuiting en misbruik die
vaak de ronde doen over huishoudelijk
werk bij rijke Arabische families. ‘Die
vrouwen weten ook dat de omstandigheden niet altijd goed zijn, maar de
meesten hebben positieve ervaringen.
De meeste families in Dubai of Saoedi-Arabië zijn keurig. Je komt dan met
een genuanceerde blik terug.’
Nuances en relativeringen op basis
van onderzoek, dat is de houding die
De Haas, die op 22 juni zijn oratie
houdt, tracht in te nemen. Hij wil
linkse én rechtse mythes over migratie
ontmaskeren. Open grenzen of dichte
hekken: eenvoudige oplossingen zijn
er niet, want migratie hangt vooral
samen met hoe de samenleving en de
economie zijn ingericht. Zo wil hij een
van de meest verhitte debatten van dit
moment beïnvloeden.

deskundigen, hun boodschap, of
aan de politici?

U stelt dat politici wetenschappelijke inzichten over migratie veelal
compleet negeren. Ligt dat aan de

‘Het verbaast me niet dat politici niet
alle inzichten meewegen. Wetenschap
zoekt per definitie de nuance op en die
is vaak politiek niet interessant. Zeker
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niet bij zo’n gepolariseerd onderwerp.
Wetenschap kan niet richtinggevend
zijn in het soort beleid dat gevoerd
wordt, maar kan mensen wel een spiegel
voorhouden, op inconsequenties en de
lessen uit het verleden wijzen. Dat dit
niet altijd lukt, ligt ook aan de wetenschappers; die moeten hun standpunten
helder voor het voetlicht brengen.’

Wat hebben ze dan te melden?

HEIN DE HAAS
1969 Geboren in Bolsward
1989 Doctoraal antropologie UvA
1995 Master milieu en sociale
geografie UvA
2003 Promotie Radboud Universiteit Nijmegen
20042005 Onderzoeker aan
American University in Cairo
(AUC).
2006 Medeoprichter International Migration Institute, University
of Oxford
20112015 Codirecteur International Migration Institute
2015 Toekenning van Consolidator
Grant van 1,75 miljoen euro van de
European Research Council voor
het onderzoeksproject ‘Migration
as Development’
2015 Hoogleraar sociologie UvA

‘Er is veel vooruitgang in migratieonderzoek, bijvoorbeeld over de vraag
wanneer beperkingen effectief zijn en
wanneer niet. Het beeld van de existentiële migratiecrisis wordt gebaseerd op
illegale migratie, maar dat gaat volledig
voorbij aan het feit dat verreweg de
meeste migratie in de EU legaal verloopt. En de bootvluchtelingen vormen
niet de meerderheid onder de illegale migranten.’

De keuze in het vluchtelingendebat
lijkt beperkt tot ‘grenzen open’ of
‘grenzen dicht’.
‘Die posities zijn beide naïef. De
opengrenzenpositie gaat voorbij aan de
noodzaak van iedere politieke gemeenschap om grenzen aan te geven: wie
mag komen, wie mag blijven, wie mag
stemmen, wie betaalt belasting, wie
heeft rechten en plichten? “Grenzen
dicht” gaat voorbij aan structurele oorzaken van migratie. Wie de grenzen wil
sluiten, moet een soort Noord-Korea
stichten of migratie zal als een monster
van Hydra allerlei koppen opsteken:
illegale migratie, het uitlokken van
permanent verblijf. Daarmee wordt
het minder beheersbaar dan met een
genuanceerd migratiebeleid.’

Het idee overheerst dat migratiewetenschappers de positieve kanten
van migratie benadrukken.
‘Ik denk dat veel migratiewetenschappers
zich in de hoek laten drukken van het
opengrenzenbetoog. Er wordt dan vaak
een karikatuur geschetst van “de linkse
wetenschapper”. Als je niet uitkijkt, word
je door de media zo geframed. Er zijn
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genoeg collega’s die een genuanceerd
verhaal vertellen en duidelijk maken dat
er geen eenvoudige oplossingen zijn voor
bijvoorbeeld het vluchtelingenvraagstuk.
Maar als Leo Lucassen [hoogleraar in
Leiden, red.] erop wijst dat migratie van
alle tijden is, vinden veel mensen dat
vervelend. Een wetenschapper mag de
samenleving daarop wijzen.’

Maakt die polarisatie het minder
leuk om migratiewetenschapper te
zijn?
‘Ik zie de relevantie meer dan ooit. Ik
denk wel dat migratiewetenschappers
zich bewust moeten zijn van het risico
te worden weggezet als linkse idioten.
Als je naar de inhoud van het onderzoek kijkt, is dat niet
de boodschap.’ In het
recente debat over vluchtelingen was volgens De
Haas veel vervorming te
zien. ‘Politici en media
doen alsof Europa ten
onder gaat als we niet
direct iets doen. De
echte vraag zou moeten
zijn: hoe kan Europa
zich intern organiseren om solidariteit
te kunnen tonen? Maar we zien veel
retoriek, weinig daadkracht.’

Europa moet over mensenrechten niet
zo hoog van de toren blazen als het op
deze manier met vluchtelingen omgaat.
Ik denk dat Europa daardoor geloofwaardigheid verliest. We zijn al 25 jaar
bezig een Fort Europa te creëren en al
die tijd is er een kat-en-muisspel gaande
tussen grenscontroles en migratiestromen. Ondanks miljardeninvesteringen
is illegale migratie niet opgehouden,
hebben migratiestromen zich voortdurend verlegd en is de afhankelijkheid
van mensensmokkel hierdoor vergroot.’

Zou het wenselijk zijn het debat
over migratie zakelijker te voeren?
‘Ik vind dat staten volledig het recht
hebben om te bepalen wie komt en wie

Zijn die grondoorzaken de verschillen in welvaart en veiligheid in de
wereld?
‘Dat is een te platte analyse. Niet de
armste landen zijn de belangrijkste
bron van migratie. In veel landen heb
ik op het platteland gezien dat mensen
die weggaan niet de allerarmsten zijn,
maar vaak uit iets welvarender families
komen. Als een land zich ontwikkelt,
stimuleert dat migratie. Betere scholing
en iets meer welvaart verhogen de
ambities van mensen en ze krijgen meer
middelen om over langere afstand te
migreren. Dat is de migratieparadox. In
de ontvangende landen zijn de arbeidsmarkt en het economisch beleid van het
grootste belang. Die creëren een vraag
naar arbeid die leidt tot
legale en illegale migratie.
Familiemigratie komt er
vaak achteraan.
Migratie is de consequentie van ons economisch
stelsel. We hebben in
West-Europa de economie en
de arbeidsmarkt geliberaliseerd en de mogelijkheden
van tijdelijk werk vergroot,
net als de armslag van uitzendbureaus
om buitenlandse arbeid aan te trekken.
We hebben het migratiebeleid een
neoliberale vorm gegeven. Hoeveel
migranten er komen wordt niet bepaald
door beslissingen van politici. Als de
economie harder groeit, voldoen meer
mensen aan de criteria voor migratie.
Binnen de wettelijke kaders heeft migratie zich tot een laisser-faire-fenomeen
ontwikkeld. Daarmee werkt het zoals we
het willen: migratie die sterk reageert op
de conjunctuur.’

‘Europa moet over
mensenrechten niet zo hoog
van de toren blazen’

We zagen daadkracht in het verdrag met Turkije.
‘Dat is erg op de korte termijn gericht. Het is een misverstand dat het
verdrag tot een afname van vluchtelingenstromen heeft geleid. Die namen
al maanden af. Het afsluiten van de
Balkanroute en het seizoen hebben ook
een rol gespeeld.’

Als het doel was minder vluchtelingen naar Noordwest-Europa te
krijgen, dan was het een succes.
‘Maar de Turkijedeal is verkocht met
het verhaal dat het ging om het helpen
van vluchtelingen en het bestrijden van
mensensmokkel. Vluchtelingen zijn
alleen maar kwetsbaarder geworden,
en nog afhankelijker van smokkelaars.
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mag blijven. Politici doen er wel wijs
aan om rekening te houden met de effectiviteit van bepaalde soorten beleid.
Een veronderstelling is dat migratie
beperkt kan worden met bijvoorbeeld
een visum. Uit onderzoek blijkt dat als
beleid restrictiever wordt er minder
migranten komen, maar er ook minder
migranten teruggaan. Dat houdt elkaar
ongeveer in evenwicht. Wie veel geld
heeft en betaalt voor een visum of een
mensensmokkelaar, blijft vaker. Een
tweede veronderstelling is dat we bij
soepeler migratiebeleid overspoeld
zullen worden. Er zijn allerlei situaties
geweest waarbij migratie niet beperkt
was en er geen sprake was van overspoelen. Het belangrijkste deel van mijn
betoog is dat we door ons te fixeren op
migratiebeleid voorbijgaan aan de grondoorzaken van migratie. Als we daar
niets aan doen, zal migratiebeleid altijd
een marginaal effect hebben.’

Is het goed dat die economische
invalshoek zo sterk is?
‘Ik denk dat er niets fout is aan de economische participatie van migranten.
Bij asielzoekers is juist het probleem dat
ze lang buiten het arbeidsproces worden
gehouden. Het verhaal dat migranten
banen van Nederlanders afpakken,
klopt grosso modo niet. Maar de mid-
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den- en hogere groepen profiteren het
meest in termen van eigen inkomen.
Migratie verhoogt de winstgevendheid
van het bedrijfsleven, dat is gunstig
voor aandeelhouders. Indirect profiteren ook middengroepen van goedkopere dienstverlening, meer dan mensen
aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
Daar kan de politiek niet omheen. Migratie is niet altijd zonder meer positief
en alleen een economisch perspectief
is te beperkt. Het
gaat fout als migratie
wordt aangeduid als
hoofdoorzaak voor
structurele problemen
met een diepere oorzaak. Baanonzekerheid
is toegenomen omdat
we het arbeidsrecht
hebben geliberaliseerd,
waardoor velen op tijdelijke contracten of als zzp’er werken.
Het is niet omdat hier nu Polen werken
dat mensen slechtere arbeidsomstandigheden hebben. Maar voor politici kan
het aantrekkelijk zijn dat op de schouders van migranten af te schuiven.’

wordt er een ander beeld geschetst. De
politiek zou minder in troebel water
moeten vissen. Dat gebeurt zowel aan
de rechter- als aan de linkerkant. Minister Asscher waarschuwde ook voor
een “dijkdoorbraak van migranten uit
Oost-Europa”. In de praktijk is er ook
weinig verschil tussen links en rechts
beleid. Dat blijkt uit onderzoek dat we
hebben gedaan naar migratiebeleid van
meer dan veertig vooral westerse landen

voornaamste bestemming geworden.’

Sommigen stellen dat in de komende vijftig tot honderd jaar honderdduizenden tot miljoenen migranten
uit Afrika zullen komen, omdat
daar de bevolking sterk zal groeien.
‘Dat zijn deterministische amateurtheorieën, die deel zijn van de
apocalyptische beeldvorming over
migratie. Als Europa welvarend blijft
en arbeid vraagt, wordt
migratie onherroepelijk
meer Afrikaans. Uit landen
als Marokko en Turkije
komen minder migranten,
als gevolg van demografische en economische
ontwikkelingen. Maar de
meeste Afrikanen migreren
binnen het continent. We
moeten er niet van uitgaan
dat Afrikanen allemaal naar Europa
komen. Ik ben net terug van veldwerk
in Ethiopië. Europa is daar ver weg.
De Golfstaten zijn dichterbij, migratie
naar China neemt ook toe – China is
voor veel Afrikanen gemakkelijker te
bereiken dan Europa. Als Europa een
bloeiend continent blijft, zal het onherroepelijk migranten blijven trekken.
Dat is moeilijk te keren, tenzij Europa
voor een heel ander economisch en
maatschappelijk stelsel kiest.’ ↙

‘De politiek zou
minder in troebel water
moeten vissen’

Nu wordt wel gedaan alsof aversie
tegen migratie een bijna universeel
gegeven is.
‘De algemene tendens in de wereld is
liberalisering van migratiebeleid, al

sinds de Tweede Wereldoorlog. Rechts
steunt arbeidsmigratie wat meer, links
staat positiever tegenover asielmigratie,
maar de verschillen zijn echt klein.’

U stelt dat migratie wereldwijd
gelijk blijft, maar dat immigratie in
Europa is toegenomen.
‘Vanuit eurocentrisch perspectief kun
je denken dat we in een tijd van ongekende migratie leven. Europa is van de
voornaamste bron van migranten tot de

GASTARBEIDERSILLUSIE
Een historische les van migratiewetenschap is de
‘gastarbeidersillusie’, zegt Hein de Haas. ‘In de jaren
zestig zijn onder invloed van het grootbedrijf gastarbeiders hiernaartoe gehaald. Dat was hoofdzakelijk
een rechtse agenda, de vakbonden en de PvdA waren
er niet zo blij mee. Inmiddels gelooft zelfs links dat het
werven van migranten een linkse agenda was.’
Aanvankelijk gingen veel Turken en Marokkanen terug
als de economie tegenzat, zoals bij een kleine recessie
in 1967-1968. ‘De stop op werving in 1973 heeft ertoe
geleid dat de migratie permanenter is geworden en
gezinshereniging een grote vlucht nam.’
Drie factoren hebben volgens De Haas bijgedragen
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aan de moeizame integratie van deze groep. ‘Er is
bewust geworven onder laagopgeleiden en analfabeten, mede vanuit het idee dat er dan minder vakbondstypes bij zouden zijn. Er is lang vastgehouden aan het
idee van terugkeer. Onderwijs in eigen taal en cultuur
is ingevoerd om de kinderen van gastarbeiders daarop
voor te bereiden. Pas in de jaren tachtig, negentig is
toegegeven dat Nederland een immigratieland is. Dat
was achteraf gezien veel te laat. Vervolgens zijn veel
werknemers uit verouderde industrieën in uitkeringen
beland, waarmee de perfecte ingrediënten bij elkaar
kwamen voor het ontstaan van een sociaal-economische onderklasse.’
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LINDA VAN
DER POL
Kind te koop
P

ollux, van zes, met zijn moeder. De vijftienjarige Ida, een ‘bekwame naaister’. Of: Pamela van twintig, met haar vier dochters van 8 (!), 6, 4 en een
halfjaar oud.
Rond 1850 kwam je als Europeaan in Nederlands-Indië niet moeilijk aan een
(vaak jeugdige) huisslaaf: iemand die je tuintje aanharkt, kookt en wast, je
kinderen verzorgt en opvoedt. Die, als je dat blieft, met je slaapt. Je hoeft enkel
de krant open te slaan, waar het actuele aanbod ondergebracht is op de advertentiepagina — tussen vioolsnaren en banketletters.
Twee maanden archiefonderzoek naar slavernij in de voormalige Nederlandse kolonie maken mij een beetje verdrietig. De vanzelfsprekendheid waarmee hele gezinnen verhandeld worden, hoe wijdverbreid het fenomeen slavernij
is: kwetsbare Indiërs zijn
op hun hoede voor kolonisten, roofzuchtige stammen
en Inlandse vorsten. Voor
zeerovers, die hun boten
het strand opslepen en hele
kustdorpen buitmaken. Voor
ouders, die uit armoede hun
kroost verkopen.
Een vriendin reageert fijntjes op mijn verontwaardiging. ‘Wat is het verschil
met nu?’
Vandaag de dag is slavernij overal verboden. Toch schat de onlangs verschenen
Global Slavery Index de huidige slavenpopulatie op 45,8 miljoen. Gehanteerde
definitie: ‘Een situatie van uitbuiting die iemand niet kan weigeren of verlaten
omwille van bedreigingen, geweld, dwang, machtsmisbruik of bedrog, waarin
men behandeld wordt als een beest.’ (vertaling uit de Volkskrant van 31-5-2016)
Mannen in dwangarbeid, vrouwen vooral in de seksindustrie. De slachtoffers
kunnen niet jong genoeg zijn en het fenomeen blijft alomtegenwoordig.
Koploper is Azië, maar ons knusse Europa heeft net zo goed een probleem.
Eén voorbeeld: kinderhandel neemt, met name door de immigratiecrisis, toe.
Sinds begin 2014 verloor Europa al meer dan tienduizend alleenreizende kindmigranten van de radar die vanuit Libië de oversteek maakten.
’t Zijn eenvoudige prooien. Volgens een recent rapport van de Europese
Commissie komt een substantieel deel van hen (precieze cijfers zijn er niet) in
handen van smokkelbendes – die hen de kinderarbeid of -prostitutie insleuren.
Het verschil: ze staan niet meer in de krant. ↙

Een vriendin reageert fijntjes op
mijn verontwaardiging
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INGEZONDEN MEDEDELING

UVA ZONDER RVT
Twee weken geleden is de volledige raad van toezicht van de UvA afgetreden. Het
vertrouwen was verloren omdat de raad niet luisterde naar kritiek en zorgen van
studenten en medewerkers. De weinig diverse samenstelling, het feit dat de raad zich
inhoudelijk bemoeit met beleid en bevoegdheid heeft om bestuurders aan te stellen
zijn dingen die volgens ASVA onwenselijk zijn. Nu is het moment voor drastische
veranderingen en een grondige herziening van de taken, bevoegdheden
en samenstelling van de raad van toezicht.
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Bij de les
Hoorcollege Seksuologie,
keuzevak door Jos Megens
(gastcollege), dinsdag 14 juni,
11.00 uur, James Wattstraat
(UvA)

Mannen zwaar in de minderheid
Spelfouten in Powerpoint 1
Schokkende foto’s 5
Scrabblewoorden metaidoplastiek,
uterusextirpatie, heteroanamnese

tekst en foto’s Louisa Bergsma

J

os Megens is coördinator en medeoprichter van het Genderteam
van het Medisch Centrum van de
VU. Hij richtte dit op in 1975 en stond
daarmee aan de wieg van de eerste
plek waar transgenders terecht konden
met hun problemen. Vandaag geeft
Megens een gastcollege over transsek-

Carmen Yeung (23)

tweedejaars psychologie
‘Ik heb altijd al interesse gehad in
de verhoudingen tussen man en
vrouw en vind dit college en het
vak seksuologie daarom ook super-interessant. Deze docent legde
alles heel helder uit, daardoor was
het goed te volgen. Later zou ik
wel iets willen doen met seksuologie in combinatie met de rechten
van vrouwen.’
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sualiteit aan een groep tweedejaars
psychologiestudenten. Hij heeft Karl
en José meegenomen; zij hebben een
gendertransitie ondergaan en zullen
het tweede deel van het college hun
verhaal vertellen. De zaal is goed gevuld. Voornamelijk met meisjes, maar
op de valreep stapt er ook nog een
handjevol jongens binnen.
Megens vertelt veel aan de hand van
de verhalen van de talloze patiënten
die hij in zijn kliniek voorbij heeft zien
komen. Wanneer hij het heeft over zijn
patiënten spreekt hij van ‘onze dames’
of ‘onze heren’.
De zaal luistert doodstil en aandachtig
naar het college. Op het scherm
van een meisje voor me na, die een
vakantie naar Tenerife aan het boeken
is, zijn er slechts Worddocumenten te
zien op de laptopschermen. Pas wanneer Jos Megens meer ingaat op de
technische details van de aanpassing
van man naar vrouw – ‘noem het nooit

Elze de Waal (20)

tweedejaars psychologie
‘Ik vind vooral het biologische
onderdeel van het vak seksuologie
heel interessant. Ik weet niet of ik
uiteindelijk iets met seksuologie
zou willen doen. Het tweede deel
van het college vond ik het best,
knap hoe open deze mensen over
hun leven konden praten. We hebben in dit vak vrijwel alleen maar
gastcolleges, wel fijn, dat maakt
het wat levendiger.’

ombouwen!’ – worden de studenten
iets onrustiger. Het is duidelijk dat de
zaal niet gevuld is met geneeskundestudenten, maar met psychologiestudenten. De eerste rilling gaat door
de zaal als Megens begint over een
adamsappelcorrectie door middel van
de ‘kaasschaafmethode’. Dat is slechts
het begin. Er volgen gedetailleerde foto’s van operaties, met gestripte penissen en borstprotheses die door de huid
zijn gescheurd. Hoewel het interessant
is, gaat er een zucht van verlichting
door de zaal als de fotoreeks voorbij is.
Na de pauze komen Karl en José aan
het woord. Zij vertellen openhartig
over hun ervaringen en beantwoorden
de geïnteresseerde vragen uit de zaal
die vanzelfsprekend gaan over daten,
seks en kinderen. Er is veel te vertellen,
maar om 13.00 uur wordt er vriendelijk
verzocht om af te ronden omdat het
gebouw afgesloten moet worden.
Geen ruimte voor uitloop dus. ↙

Thijs van der Stoel (21)

tweedejaars psychologie
‘Dit college vond ik het hoogtepunt
van dit vak. Dit is de reden dat ik
seksuologie gekozen heb. Minder
aan dit vak vond ik dat er erg veel
open deuren in zaten, over de verschillen tussen man en vrouw. Dat
weten we nu wel. Een onderwerp
zoals vandaag is beter, want daar
weten veel mensen nog niet veel
van af. Je zit hier toch om nieuwe
dingen te leren.’
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Bloot in de boot
tekst Daniël Rommens
foto Merijn Soeters

S

tel je voor: je studeert in Amsterdam en besluit te
gaan roeien bij Skøll – een begrip in Amsterdam.
Je komt in de kleedkamer van het verenigingsgebouw
om te ontdekken dat alles nog precies zo is als toen
je pa of ma (want een beetje roeistudent volgt
natuurlijk het voorbeeld van zijn ouwelui) roeiden.
De eerstejaars roeiers in de zware categorie vonden
het maar een ouwe bende en besloten hun roeitenue
af te werpen om geld op te halen voor een grondige
verbouwing van het clubhuis. Het resultaat: een
kalender vol ‘mannelijk schoon’, zo stellen de roeiers
zelf, die je ‘gerust aan familie en (tinder)dames kunt
laten zien’. Heb je het niet zo op zware mannen, dan
is er goed nieuws voor je: de lichte dames volgden
hun voorbeeld en trokken ook hun kleren uit. Alles
voor een nieuwe kleedkamer. ↙
De kalender is te bestellen op zwaargaatnaakt.nl
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Actueel Laatste dagen Maagdenhuis

‘Verpleegkunde is zo
veel meer dan infusen
aanleggen’
tekst Daan van Acht
foto Marlies Wessels

Ze begon als verpleegkundige, werd vervolgens docent en beleidsmaker en promoveerde
op de palliatieve zorg. Nu wil ze die ervaring combineren voor een functie in de politiek:
Ria de Korte, docent aan de HvA, hoopt namens het CDA gekozen te worden in de Tweede
Kamer. Daar wil ze opkomen voor de belangen van zorgbehoevenden, met name van ouderen. ‘Mijn kracht is dat ik dicht bij de mensen sta. Ik ben zelf verpleegkundige geweest.’

D

e dag nadat Ria de Korte promoveerde aan de VU
werd ze gebeld door Radio 1. Of ze haar proefschrift, waarin ze concludeert dat een deel van
de terminale patiënten de laatste drie maanden van hun
leven onnodig in het ziekenhuis wordt opgenomen, wilde
toelichten. Dagblad Trouw wijdde er zelfs de voorpagina
aan. ‘Ga morgen maar klaar zitten, want je krijgt reacties, werd er vanuit het VUmc gezegd. Ik had toen nog
geen idee wat ik moest verwachten, maar inderdaad: om
kwart voor acht kreeg ik het eerste telefoontje. Gelukkig
had ik mijn lijstje met punten voor me liggen.’
De Korte (57), sinds ruim een jaar docent en onderzoeker bij de HvA-opleiding verpleegkunde, mag zich de
komende maanden misschien opnieuw voorbereiden op
een kleine mediastorm. De laatste jaren groeiden haar
politieke ambities, nu wil ze namens het CDA de Tweede
Kamer in.
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‘Een logische volgende stap,’ noemt De Korte haar
kandidaatstelling. Haar grootste doel is het verbeteren van de zorg, met name voor ouderen. Al haar hele
loopbaan houdt ze zich met dat thema bezig; eerst als
(wijk)-verpleegkundige en daarna als docent, achtereenvolgens aan de Universiteit Utrecht, de VU en nu de
HvA. ‘Ik vind het leuk om mijn ervaring met studenten te
delen. Een tijd terug begeleidde ik een aantal van hen die
meededen aan de Anna Reynvaan Lezing. Zij moesten
een essay schrijven over verpleegkunde en ICT. Als promovendus weet ik hoe je een goed wetenschappelijk artikel
schrijft en hoe ik deze kennis kan doorgeven. Een van mijn
studenten won.’
Bovendien realiseerde ze zich als beleidsmaker en
CDA-raadslid dat ze niet alleen haar kennis kan doorgeven, maar ook actief kan bijdragen aan het verbeteren
van de zorg. Vooral de palliatieve zorg, die betrekking
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heeft op de laatste levensfase, fascineert De Korte.
Mocht ze een plek in de Tweede Kamer bemachtigen,
dan zal ze ‘blijven opkomen voor kwetsbare mensen’.
Zo ver is het echter nog niet. Eind deze maand organiseert het CDA Utrecht een zogeheten ‘primary’;
partijleden krijgen voor
het eerst ook inspraak
in het kiezen van Tweede Kamerkandidaten.
De Korte neemt het
hierin al pitchend en
debatterend direct op
tegen een andere kandidaat, Sebastiaan den Bak. Zijn politieke focus ligt
bij Europa. ‘Een goede tegenstander,’ zegt De Korte,
al is ze overtuigd van haar zaak: ‘Ouderenzorg ligt
zoveel mensen na aan het hart.’ Wint ze, dan belandt
ze bij de eerste dertig op de kieslijst. Daarna volgen
er gesprekken met het partijbestuur en wordt er door
CDA-leden ‘een beetje geschoven met de lijst’. Met
het oog op de dertien zetels die het CDA momenteel
heeft, zal De Korte alles op alles moeten zetten om in
de Tweede Kamer te komen.

bepalen, en niet alleen mee te gaan met de waan van
de dag.’

U werkt nu ruim een jaar bij de HvA. Hoe hoog ligt de
lat voor verpleegkundestudenten?
‘Ik vind het niveau hier
hoog. Ik was vooral verbaasd over het academische niveau. Studenten
leren niet alleen het beroep in de praktijk, maar
ze leren ook onderzoeksvaardigheden en doen
literatuurstudies. Studenten zien hierdoor wat er over de
hele wereld op het gebied van zorg gebeurt.’

‘Ouderenzorg ligt zoveel
mensen na aan het hart’

Toch klonk er ook landelijke kritiek op hbo-opleidingen verpleegkunde: er is een tekort aan stageplaatsen.
‘De HvA werkt daar hard aan. Het lukt om iedere student
een stageplaats te geven.’

Een stageplek op niveau? Uit berichtgeving blijkt dat
sommige studenten vinden dat ze niet al hun opgedane
kennis in de praktijk kunnen brengen.

‘Studenten denken voordat ze stage gaan lopen vaak:
ik wil per se ervaring opdoen in een ziekenhuis. Terwijl
verpleegkunde zo veel meer is dan infusen aanleggen en
andere van zulke technische dingen. Dat lijkt heel leuk,
maar dat heb je ook zo in de vingers.
Studenten worden hier juist opgeleid
voor de breedte van het beroep. Een
stage bij de wijkverpleging is daar
een mooi voorbeeld van. Dat is vaak
1959: Geboren in Baambrugge
niet hun eerste keuze, terwijl studen(Utrecht)
ten er achteraf enthousiast over zijn.
19811990: Verpleegkundige
Ook ik ben pas later de ouderenzorg
(afdeling oncologie en wijkvergaan waarderen. De complexiteit
pleging)
ervan is hoog; ouderen hebben vaak
19931997: Manager verpleegmeerdere ziektes en je leert omgaan
huis Groenelaan
met sociale of psychische proble19972009: Docent verplegingsmen. Alles wat studenten tijdens
wetenschap UMC Utrecht
de opleiding leren, komt aan bod.
20042005: Beleidsmedewerker
Ook als docenten hebben we aan
Verpleegkundigen & Verzorgende HvA de mogelijkheid om betrokden Nederland
ken te blijven bij de praktijk: via de
20102013: Docent gezondheidszogeheten leerwerkplaatsen heb ik
wetenschap VU
meegelopen met een wijkverpleeg20102014: Promovendus VUmc
kundige. ‘Mijn enthousiasme voor
2014heden: CDA-raadslid
het beroep blijft op peil wanneer ik
2015heden: Onderzoeker en
met een collega-wijkverpleegkundidocent verpleegkunde HvA
ge op de fiets door Amsterdam-Zuid
bij patiënten langsga.’ ↙

Hoe bent u van plan de kiezers te overtuigen?

‘Mijn kracht is dat ik dicht bij de mensen sta. Ik ben zelf
verpleegkundige geweest. En ik loop ook regelmatig
mee met bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen. Ik weet
hoe het is om op de werkvloer
te staan.’

Is er in de Tweede Kamer een
gebrek aan mensen met praktijkervaring?
‘Op het gebied van zorg wel. Sabine
Uitslag was de laatste verpleegkundige die in de Kamer zat. Je
kon merken dat zij veel steun kreeg
vanuit het land. Zelf ben ik nog
steeds geregistreerd verpleegkundige. Ik voel mij ook zo en ben er trots
op mezelf zo te noemen.’

Stel: u komt in de Tweede Kamer
en wordt fulltime politica. Wordt
het moeilijk om het lesgeven los
te laten?
‘Nou, ik zal als politica hoe dan ook
contact houden met mensen uit
de praktijk, in mijn geval de zorg.
Ik vind het heel belangrijk om daar
je politieke agenda door te laten
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ADVERTENTIES

Onafhankelijk en
itgesproken

www.uva.nl/weareu

Vrouwenstudies
Vaginale Hygiëne Studie

Wij willen graag
onderzoeken of
het gebruik van
vaginale douches
wel of niet goed is.

Voor deze studie zijn we op zoek naar vrouwen tussen de 18 en 36 jaar oud.
De studie duurt 3 maanden. Tijdens de eerste en derde maand zul je om de dag een
vaginaal zelfswabje afnemen en tijdens de tweede maand vragen we je daarbij 3 maal
per week een vaginale douche te gebruiken. Aan het eind van de studie krijg je
100 euro ter compensatie.

Meer informatie of aanmelden?
Stuur een e-mail naar: Vrouwenstudies@ggd.amsterdam.nl
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Wetenschap Gran Sasso
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Speuren naar
donkere materie
(en een Nobelprijs)
tekst Willem van Ewijk
foto’s Daniël Rommens

Op dit moment leggen UvA-onderzoekers de laatste hand aan
een installatie waarmee ze donkere materie hopen te vinden;
onzichtbare stof waaruit 85 procent van de massa van het heelal
zou bestaan. Ze doen dat diep onder de grond, in de bergen van het
nationale park Gran Sasso in Italië. Als ze het bewijs voor donkere
materie vinden, is een Nobelprijs niet ver weg.
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Patrick Decowski op weg naar het ondergrondse lab Rechts: het bovengrondse lab

O

m een van de grootste mysteries
van het heelal te ontrafelen
moet je diep onder de grond
zijn, in de bergen van het Italiaanse nationale park Gran Sasso. Daar zoekt een
gezelschap natuurkundigen naar donkere materie. Het heelal zit er vol mee; 85
procent van de massa zou eruit bestaan.
Niemand heeft de donkere materie ooit
gezien, want als het bestaat, dan is het
transparant, zeggen vooraanstaande natuurkundigen. En dat maakt het volgens
enkele sceptici meteen ongeloofwaardig.
Volgens de Amsterdamse theoretisch
natuurkundige Erik Verlinde bijvoorbeeld. Maar volgens hoogleraar Patrick
Decowski en zijn mannen,
die al jaren vijftienhonderd meter onder de grond
aan een installatie werken,
moeten de onzichtbare
deeltjes wel bestaan. Hoe
verklaar je anders die gloed van licht,
de cosmic microwave background, die je
altijd op foto’s van het heelal ziet? Hoe
kan het dat hele sterrenstelsels in een
kringetje om elkaar heen draaien en de
zon versneld door het heelal zweeft? Het
komt allemaal door de deeltjes donkere materie die zijn vrijgekomen bij de
oerknal en nu, zo’n veertien miljard jaar
later, afgekoeld en vertraagd, nog steeds
door het heelal zweven. Ze vormen een
wind die de baan van sterren en planeten
beïnvloedt – zo ook de zon. ‘Die ploegt

door een wolk van donkere-materiedeeltjes,’ zegt Decowski. En ze gaan dwars
door het menselijk lichaam heen: ‘Iedere
seconde honderdduizend deeltjes door
een plekje ter grootte van een duimnagel,’ legt de hoogleraar natuurkunde uit.

Ondergrondse bergtunnel
‘Het is een bizar landschap,’ zegt Patrick
Decowski over de telefoon, kort voordat
de verslaggevers dezes naar Italië vliegen.
De omgeving van het Laboratori
Nazionali di Gran Sasso is er een van
groene vlaktes en spitse rotsige bergen.
Aan de voet van de berg, op een kwartier
rijden van het laboratorium, ligt het

schaapsherder met kudde en daar, aan
de overkant van de vallei, zie je de toppen van de Monte de l’Aquila, de Corno
Grande en Monte Gran Sasso, bedekt
onder een laag van wat weleens de laatste sneeuw voor de zomer kan zijn. Eind
jaren zestig besloten de Italianen er een
tien kilometer lange tunnel te boren om
Rome met de Adriatische Zee te verbinden. Het moest de grootste ondergrondse bergtunnel worden na die van de
Mont Blanc. De Italiaanse Nobelprijswinnaar, natuurkundige Carlo Rubbia,
zag kansen voor de wetenschap en vroeg
de premier om een bocht te maken naar
het noorden, dieper de bergen in. Daar
zouden hij en zijn vakgenoten
aan hun onderzoek kunnen
werken, vrij van de kosmische deeltjes die bovengronds
hun gevoelige experimenten verstoren. Rubbia was
goed met de paus, zal Decowski later
zeggen. En dan krijg je in Italië dingen
voor elkaar.

‘Als je het niet kunt meten,
dan lijkt het te veel op religie’
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dorpje Onna. Midden in het dorp herinnert een bord met foto’s aan de veertig
doden die er vielen bij de aardbeving,
zeven jaar geleden, in de vroege ochtend
van 6 april: wat bejaarden, een jonge
man met nat achterovergekamd haar.
Soms een hele familie: twee ouders met
een baby in de armen. Verse bloemen
ernaast. Slechts vier huizen bleven overeind; het dorp is een verzameling ruïnes
die met steigers voor verdere instorting
worden behoed.
Over het zandpad loopt een

Italiaanse koffie
Het tweebaansweggetje naar het bovengrondse lab leidt langs een beekje,
een watermolen en een bergdorpje,
Assergi, dat net als de plaatsjes in de
vallei verlaten is. ‘Het is een gigantisch spannende tijd,’ zegt Decowski
als hij de parkeerplaats komt oplopen.
Achter hem in de miezerregen ligt het
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bovengrondse laboratorium, een verzameling grijze jarentachtiggebouwen, een café en wat kantoortjes, die alleen dienen ter
ondersteuning van de ondergrondse activiteiten. De hoogleraar oogt ontspannen. Hij is gekleed in een lichtblauw strak
gestreken overhemd en draagt grijze gympen met rode veters,
waarvan later blijkt dat het veiligheidsschoenen zijn. Naast
hem staat Auke-Pieter Colijn, universitair hoofddocent aan de
UvA. En even later komt ook Christopher Tunnell het terrein
oplopen, een postdoc uit Texas met een baardje en sluik haar.
Ze zijn allemaal verbonden aan de Dark Matter Group van
het Nikhef. Allen even ontspannen, en op een aanstekelijke
manier vrolijk, zo blijkt als we nog snel even naar de bar gaan
die deel uitmaakt van het bovengrondse lab. ‘We hebben net
de eerste metingen gedaan en de apparatuur werkt,’ zegt Patrick Decowski terwijl hij een espresso macchiato bestelt. Ze
drinken snel, geroutineerd, net als de Italianen om hen heen.
‘Dit is denk ik wel het lab met de beste koffie ter wereld,’ zegt
Auke-Pieter Colijn nog even.
Voor we de auto instappen om naar het ondergrondse lab te
gaan, grappen ze nog wat over het verschil tussen de Franse en
de Italiaanse koffie, en dat de Italiaanse zoveel sterker is dan de
Franse; dit zijn internationale wetenschappers, die hun bezoekjes aan Gran Sasso afwisselen met die aan het Cern in Zwitserland, waar mensen zoveel minder collegiaal zijn; of aan het lab
In het ondergrondse lab is een vijftiental experimenten gehuisvest

35

in Japan, dat vergeleken met het luxe laboratorium dat ruim een
kilometer diep onder hun voeten ligt ‘een kolenmijn’ is.

Mysterieus stofje
Het is opvallend hoe smal de tunnel is. Je moet hem helemaal
door rijden tot aan de andere kant van de berg. Daar kun je
draaien, om zo een andere tunnel in te rijden die je bij de
ingang van het lab brengt. De auto wordt geparkeerd op een
extra brede vluchtstrook, de laatste plek waar je nog even
een sigaretje kunt roken. Want onder de grond is daar geen
gelegenheid voor, zegt Christopher Tunnell. Het is ook de
laatste plek waar je zonlicht hebt, zegt hij. Decowksi, Colijn en
Tunnell kijken omhoog, naar de berg. ‘Je kunt niet eens de top
zien,’ zegt Decowski, voordat we aan de laatste ondergrondse
kilometers beginnen.
Patrick Decowski werd geboren in Polen, als zoon van een
Poolse vader en een Nederlandse moeder. Zijn vader was ook
natuurkundige en nam de jonge Decowski, zijn moeder en
broer na wat omwegen mee naar de Verenigde Staten, waar hij
een onderzoeksplek had gekregen. De jonge Decowski keerde
even terug in Nederland om er natuurkunde te studeren,
promoveerde aan het Massachusetts Institute of Technology en
verbleef jaren als onderzoeker aan de University of California,
Berkeley. Wetenschap zit hem in het bloed: ‘Als je het niet
kunt meten, dan lijkt het te veel op religie,’ zal Decowski later
zeggen. UvA-collega Erik Verlinde gelooft helemaal niet in
donkere materie. Hij denkt dat de onderzoekers beter hun
best moeten doen om de zwaartekracht te begrijpen en werkt
terloops aan een theorie die alles moet verklaren. Maar waar
baseert hij die op? Natuurkunde is meten, vindt Decowski, die
het daarom ook wegwuift als je hem vraagt of hij niet het idee
heeft dat hij soms mensen oplicht. Want heeft Verlinde niet een
punt? Niemand kan de donkere materie toch zien? En nu gaat
een groepje natuurkundigen de wereld vertellen dat 85 procent
Decowski bij het Xenon100 experiment
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Decowski (links) met Christopher Tunnell

van de massa in het heelal uit een mysterieus stofje bestaat.
Decowski moet er vriendelijk om lachen, kijkt even naar de
verslaggever en gaat door met zijn uitleg.
Als we de tunnel weer inrijden, gaat Auke-Pieter Colijn speels
de confrontatie aan. ‘Of ons weleens wordt gevraagd te verantwoorden wat we doen? We moeten ons de hele tijd verantwoorden,’ zegt hij. Op de vraag of het experiment wel nut heeft, zegt
hij: ‘Het mooiste zou zijn als we over een paar jaar een kei van
een signaal vinden. Of iets nieuws.’ Decowski en Tunnell knikken. Want dat kan ook, zeggen ze alle drie nog een paar keer die
dag, dat ze iets vinden waarvan niemand het verwacht had.

Ufojagers
Asfaltplaten tegen de wand van de tunnel. Lantaarnlicht ter
hoogte van de auto. En daar, rechts, weer een inham. Het lijkt
op een nooduitgang van een ondergrondse autoweg waar je
op weg naar je vakantiebestemming aan voorbij zou rijden.
Decowski remt, stuurt de inham in en drukt op het knopje
voor de intercom. Hij noemt snel en duidelijk gearticuleerd een
woord dat als alles rond dit lab nieuw en onherkenbaar klinkt.
‘Any password will do,’ grappen Colijn en Tunnell als de
grote stalen deuren openschuiven. Eenmaal binnen
in het ondergrondse
laboratorium leiden ze ons
rond. Een gangenstelsel
met een groen geverfde
betonnen vloer en zo
nu en dan een omhoog
gerolde garagedeur die naar de volgende ruimte leidt. Hier en
daar staat een stalen constructie of een klein kantoortje, waar
andere experimenten worden gehouden.
Ze blijven staan bij een groot bord van het Damaexperiment, waar ze ook naar donkere materie zoeken. Want
Decowski en zijn collega’s zijn niet de enigen die het op het mysterieuze goedje gemunt hebben, al pakt niet iedereen dat volgens

Binnen in de silo hangt het vat dat al gevuld is met vloeibaar xenon. De silo zelf is nog
leeg, deze zal binnenkort worden gevuld met water

de onderzoekers even wetenschappelijk aan. ‘Het zijn ufo-jagers,’
zegt Colijn over de groep Italianen die in witte pakken en met
haarnetjes op een soort van bouwcontainer binnenlopen. Daarmee wil hij zeggen dat hun onderzoeksmethodes niet kloppen.
‘Ze zien iets onverklaarbaars, pakken de meest voor de hand
liggende verklaring en testen hun hypotheses niet.’
Ook op persoonlijk vlak botert het niet altijd tussen de twee
onderzoeksgroepen. De medewerkers van het Dama experiment
zouden onaardig zijn en nauwelijks aanspreekbaar.
Iets dieper in het gangenstelsel ligt het project Xenon100, de
voorloper van het experiment
van Decowski cum suis, maar
dan een beetje provisorisch,
aldus Auke-Pieter Colijn.
Jerrycans vol water worden met
fietselastieken om een tank
gebonden die van boven naar
beneden niet groter is dan een
armlengte. In een kamertje ernaast hangen tangen en hamers aan
de muur. Colijn: ‘Een knutselexperiment.’
‘Tot 2013 was dit het nauwkeurigste experiment voor donkere
materie in de wereld,’ zegt Decowski, ‘maar over een paar weken
is dat het onze.’
Via een smal zijgangetje lopen we naar het midden van het
lab. We staan nu in het nieuwste deel van het gangenstelsel, met

‘Het mooiste zou zijn als
we over een paar jaar een kei
van een signaal vinden’
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wit plafond, de breedste gang van het ondergrondse complex.
Midden in de ruimte staat een gigantische stalen silo, daartegenaan een gebouwtje met een glazen wand van drie verdiepingen, waarvan we later leren dat het de controlekamer is.
Als de donkere materie
bestaat, dan zou hij ook
nu dwars door deze tunnel
schieten, met miljarden,
dwars door onze helmen,
ogen, vingers. Weliswaar
langzamer dan het licht, een
duizendste van die snelheid,
maar nog steeds snel: zo’n driehonderdduizend meter per seconde. De silo daar zal straks worden gevuld met water, waardoor
radioactieve deeltjes buiten blijven en niet voor storing zorgen
– want radioactiviteit is het enige dat hier, vijftienhonderd meter
onder de besneeuwde bergtop van de Gran Sasso, nog steeds zou
kunnen doordringen.
Toch, zou donkere materie ook níet kunnen bestaan? ‘Die
mogelijkheid moeten we open houden,’ zegt Colijn, als we de silo
binnenlopen waar de laatste lichtjes en sensoren in verhuisdozen
op de grond staan. ‘In de negentiende eeuw dachten ze ook heel
lang dat er zoiets als de ether bestond,’ het goedje waar het heelal
vol mee zat en dat beweging van licht mogelijk maakte. ‘Die
bleek niet te bestaan,’ zegt Colijn, ‘maar het heeft wel een revolutie veroorzaakt; het heeft de relativiteitstheorie in gang gezet.’
Colijn: ‘Ik ben pas bereid te erkennen dat het bestaat als
we het kunnen bewijzen. En ik kan er prima mee leven als het
niet bestaat.’
De onderzoekers werken met een met de hand gemaakte
machine. In de silo hangt een tank waar vloeibaar xenongas
in zit. Daarin zullen ze twee jaar lang naar de onzichtbare
donkere-materiedeeltjes zoeken. Als een stukje donkere materie
met een xenondeeltje botst, zal er een lichtflitsje ontstaan, dat
wordt waargenomen door een van de lichtsensoren boven in de

tank. ‘De lichtflits met een donkere-materiedeeltje heeft een
andere vorm dan de achtergrondstraling,’ zegt Decowski over de
radioactiviteit die ondanks de berg en de bak water nog tot in het
reservoir kan doordringen. Hij hoopt dat ze de komende twee
jaar drie of meer afwijkende
lichtflitsjes kunnen registreren. ‘Dan hebben we iets.’
Dan hebben ze de geheime
bouwstenen van het heelal
ontdekt, die bijvoorbeeld
verklaren waarom sterren en
planeten samenklonteren,
nog voordat er zoiets als zwaartekracht is ontstaan.

‘Na een maand hebben we
al heel wat. En dan is de
concurrentie verpulverd’

Kieskeurig algoritme
‘Het wordt steeds echter,’ zegt Patrick Decowski, binnen in de
silo. ‘De meters staan op de thermostaat, we kunnen bijna beginnen: hoe langer je meet, hoe gevoeliger het experiment wordt,’
zegt hij. Iedere dag zullen ze de meetapparatuur bijstellen. En
iedere maand zullen de onderzoekers weer een stukje preciezer
de verschillende lichtflitsjes met elkaar kunnen vergelijken. Zo
wordt het experiment stap voor stap beter dan dat van wetenschappers die op andere plekken naar donkere materie zoeken,
om uiteindelijk het nauwkeurigste experiment ter wereld te
hebben. Decowski verwacht voor dat laatste maar een paar
weken nodig te hebben: ‘Na een maand hebben we al heel wat.
En dan is de concurrentie verpulverd.’
Als donkere materie bestaat, dan gaat het signaal door een
kluwen van snoertjes. De lichtflitsen worden omgezet in eentjes
en nulletjes die naar computers in de controlekamer zullen worden geleid. Daar zal een algoritme besluiten wat er via de
glasvezelkabels naar de servers op het Amsterdamse Science
Park wordt gestuurd en welke informatie wordt weggegooid.
Aan een tafel in de controlekamer zitten twee jongens en
een meisje onderuitgezakt in hun bureaustoelen. Er staat een
Tunnell, Colijn en Decowski in de controlekamer
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espressoapparaat in de hoek van de kamer. Deze analytici
houden voortdurend in de gaten of de apparatuur goed werkt
en of er geen verstoringen plaatsvinden door, bijvoorbeeld, een
teveel aan radioactieve straling in de silo.
‘Je kunt nooit terug,’
zegt Tunnell – die het algoritme geschreven heeft
dat de onderzoekers helpt
om de eentjes en nulletjes
te analyseren. En zo zou je
zomaar voorgoed die paar
lichtflitsjes kunnen weggooien waar je jaren voor hebt gewerkt. Maar het Nikhef heeft
een kieskeurig algoritme gemaakt, verzekeren de mannen. Ze
halen hun helmpjes van de kapstok en lopen naar buiten, het
gangenstelsel in, terug naar de auto.

Want het experiment is nu nog betrekkelijk eenvoudig: met
die bak met water, het xenongas dat bij honderd graden onder
nul vloeibaar wordt en de lichtmetertjes boven in de tank die
lichtflitsjes opnemen zodra een deeltje donkere materie tegen
een xenondeeltje aanbotst.
Als het hiermee niet lukt,
dan moeten de lichtmetertjes
nog nauwkeuriger worden,
en misschien moeten ze dan
ook gewoon iets heel nieuws
verzinnen. Dan ben je zo weer
jaren verder.
Tunnell, die samen met Decowski eerder de prestigieuze
Breakthrough Prize in Fundamental Physics won voor hun
onderzoek naar neutrino’s, lijkt zich nog niet zo om de tijd
te bekommeren. Hij zegt dat hij het ‘gewoon leuk vindt om
te doen’.
Bij het diner in een van de weinige gebouwtjes van Assergi
waar nog leven is, noemt Tunnell het ‘kunst’ die de onderzoekers maken; de apparaten, de software, alles is zelfgemaakt.
Iedere moer gaat door hun handen. ‘Nerdkunst,’ preciseert Tunnell.
Decowski zit met vochtige haren en in een wit T-shirt aan
tafel. Hij komt nog even terug op wat Auke-Pieter Colijn zei
die middag in het ondergrondse lab, dat hij het niet erg vindt
als er geen donkere materie wordt ontdekt. ‘Als het wel bestaat,
dan hebben we deze jaren de mooiste kans om het te bewijzen.
Ik ben het niet met Auke-Pieter eens. Als we het vinden, dan
krijgen we de Nobelprijs. Dat is gewoon zo.’ ↙

‘Mijn intuïtie zegt
dat het bestaat’

Nerdkunst
‘Mijn intuïtie zegt dat het bestaat,’ zegt Decowski tijdens de
lunch in het bovengrondse lab. Ook een echte wetenschapper
als hij moet soms op zijn gevoel kunnen vertrouwen; het experiment in Gran Sasso kostte hem al jaren aan voorbereiding, en
de komende jaren zal hij er nog regelmatig heen reizen om het
experiment te overzien. Ook zal hij promovendi en masterstudenten begeleiden die de onderzoeksresultaten analyseren.
‘Het gaat mij wel om het resultaat,’ zegt hij. Decowski wil
snel wat vinden: ‘Als het na acht of tien jaar niet lukt, worden
de experimenten zo ingewikkeld dat het lang zal duren voor je
nog iets vindt.’

STAGE
Merel van
Maanen (24)

Studie Ergotherapie (HvA)
Stage P.R.I.M.E. Center Foundation, Cebu
City, Filipijnen
Verdiensten 1.300 euro zelf betalen
(+ vliegticket)
Sterren *****
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‘Voor mijn stage vanuit de minor Werken
in ontwikkelingslanden reisde ik af naar
de Filipijnen. Daar liep ik zeven weken mee
met een ergotherapeut op een school
voor kinderen met een beperking. Ik hielp
kinderen met bijvoorbeeld autisme, ADHD
en downsyndroom die worden beperkt
in hun dagelijkse
activiteiten. Denk
aan sensorische integratieproblemen;
dat ze zintuiglijke
prikkels sterker
binnenkrijgen. Ik moest creatief zijn, want
er waren geen snoezelruimtes met mooie
lampjes en zitzakken, zoals in Nederland.
Dus maakte ik een plastic fles gevuld met

lijm, glitters, water en lichtgevende sterren. Daar werden de kinderen ook rustig
van. Of ze mochten scheerschuim spuiten
en daaroverheen lopen om te wennen aan
de prikkels.
Stagelopen op de Filipijnen is wel anders dan in Nederland. Het werk is niet
gestructureerd en vaak
kwamen collega’s naar
míj toe voor advies. Ze
dachten dat ik alles wist
omdat ik uit het Westen
kom, heel raar. Daar leerde ik wel veel van. Ik vond deze stage een
perfecte combinatie van ervaring opdoen,
anderen helpen en in mijn vrije tijd een
mooi land ontdekken.’ ↙ Carlijn Schepers

‘Ze dachten dat ik
alles wist’

20-06-16 18:09

22 JUNI 2016

Op de tong

39

ENJERA
Enjera (soms ook injera genoemd) is een
Oost-Afrikaanse platbrood van zuurdeeg,
met een sponzige
structuur. Ethiopiërs
eten traditioneel niet
met bestek, maar wassen hun handen
goed om vervolgens het eten op te pakken met de enjera.

MASAI
De Masai zijn een
nomadisch volk dat in
Oost-Afrika leeft, voornamelijk in Tanzania
en Kenia, maar ook in
Ethiopië. Ze leven voornamelijk van veeteelt.

TALRIJK
Ethiopië heeft bijna
honderd miljoen inwoners en is na Nigeria
het land met het hoogste inwoneraantal van
Afrika. In Nederland
wonen ruim tienduizend mensen die in Ethiopië geboren zijn.
Van hen zijn er tweeduizend pas in 2015
naar Nederland geëmigreerd.

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

Eetcafé Ibis
Weesperzijde 43

Ethiopiërs geloven dat pepers je bloed zuiveren. Dat geloof hebben de
Ethiopische uitbaters van eetcafé Ibis in de praktijk gebracht. Ze serve
ren er gerechten als biefstukjes in Ethiopische pepersaus (gored gored)
en rundvlees in pittige rode saus (siga wot).

I

n het smalle pandje aan de Amstel is veel te ontdekken: aan de wanden hangen gehaakte tapijtjes, een enkel dierenvel en afbeeldingen van Afrikaanse
nomaden. Voor wie genoeg heeft van de speciaalbiertjes uit de Amsterdamse
microbrouwerijen en toch iets anders wil drinken dan een Heineken drinkt
bij Ibis een Afrikaans Mongozo-biertje met kokossmaak (€ 3,50) of een Meta
premium (€ 3,50), een pale ale die de trots van Ethiopië zou zijn.
Alleen het chilisausje dat we bij het voorgerecht – de sambusa besiga, gekruid
gehakt in bladerdeeg met chilisaus (€ 4,50) – geserveerd krijgen is niet origineel, want het smaakt als de standaard loempiasaus. Maar dat zijn we al
vergeten als de chef hoogstpersoonlijk de hoofdgerechten komt brengen op
een schaal zo groot als een tafelblad, die hij boven zijn hoofd door het restaurant draagt. We hebben de yebeg tibs besteld, gebakken lamsvlees met verse
pepers (€ 14,50), en michet abish, rundergehakt met ei in pittige rode saus
(€ 14,-). Het lamsvlees van de yebeg tibs is pittig en mals tegelijk. Het gehakt
van de michet abish is vochtig en kruidig. Op de schaal liggen verder allerlei
bijgerechtjes, van rode kool tot Ethiopische kaas, ook al pittig. We scheuren
stukjes van de pannenkoeken en pakken daarmee de bijgerechten op. Deze
pannenkoekjes heten enjera, en halverwege de maaltijd komt de chef er nog
een paar van brengen. Ibis is een restaurant waar je je thuis voelt. ↙

tekst Willem van Ewijk foto Daniël Rommens
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ADVERTENTIES

Zoek jij een relevante
kennis bijbaan en wil
je in de zomer graag
bijverdienen?

Help haar
met protheses
en revalidatie
op lilianefonds.nl
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vacatures en reageer op een
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ASIS
AYNAN
De trainingsacteur
‘W

il je dat ik ga huilen?’ vroeg ze. Ik had net gevraagd of ze in het
volgende tentamenrollenspel iets meer emotionele weerstand naar de
student wilde inzetten.
‘Huilen?’ lachte ik een beetje. Het was alsof ik uit een kaart gevuld met emoties
kon kiezen.
De afgelopen weken heb ik meermaals met trainingsacteurs gewerkt. Tijdens
de tentamenweken van het laatste schoolblok worden hogescholen overspoeld
met trainingsacteurs om de kennis van de student in een gesimuleerde praktijk te
testen. Wat voor toekomstige piloten de vluchtnabootser is, is voor onze studenten de trainingsacteur.
Het samenwerken met de acteur went niet. In de rollenspelen komt een keur
aan emoties voorbij, die de
gesprekken tussen docent
en trainingsacteur in een
stroomversnelling brengt en
de conversaties intiem maakt.
En dan is het aan het eind van
de dag plotsklaps voorbij. Je
schudt elkaar de hand en de
kans dat je elkaar ooit
terugziet is klein. De band met een trainingsacteur huist in het moment dat in
damp opgaat.
Een keer zei een trainingsacteur tegen mij dat veel van zijn collega’s mislukte
toneelspelers zijn. En het oefenpartnerschap bevalt hun slecht, want op het
podium is de acteur een bonk ego en in de nagebootste werkomgeving staat de
leerling centraal. De rollenspelacteur moet dienstbaar zijn, iets wat de
theateracteur maar moeilijk vindt.
Ik vond het een intrigerende opmerking, waar ik aan dacht na het theaterstuk Club Paradis, een zeldzaam eerlijke voorstelling waarin de blijvende schade van wereldse ideologieën op het individu wordt getoond. De trainingsacteur
had ongelijk, omdat het verhaal van Club Paradis geen navelstaarderig toneel
is. De acteurs imponeren het publiek niet door hun spel, ze geven vooral een les
maatschappijleer. Eigenlijk ‘ouderwets’ geëngageerd toneel. Het theaterpubliek is geen vierde wand, maar een leerling, exact wat wij van een trainingsacteur verwachten.
Verhelderend en verademend. ‘Huilen?’ lachte ik naar de trainingsactrice. ‘Doe
maar.’ ↙

En dan is het aan het eind
van de dag plotsklaps voorbij
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International

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

THE ‘MOST
LIVEABLE CITY’
ISN’T LIVEABLE
FOR ALL
text and photos Bob van Toor

The most sought-after curriculum on the southern hemisphere,
venerable cloisters, turreted towers and a campus sushi bar: the
University of Melbourne has it all. Unfortunately, this ‘all’ also
includes very poor students, often sharing cramped rooms and
scraping by just to pay for food.
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Melbourne campus' outdoor study spaces are hardly used in the sweltering summer or wet winters - but autumn's nice

O

ne might expect Melbourne University, its main
campus and student residences poised as it is on the
threshold between the skyscraper shops and services
of the Business District and the laid-back cafes of the northern
suburbs, would barely need any amenities of its own. Apart
from lecture halls and study
spaces, what could a student
seek that couldn’t be found
in what has been called
‘the most liveable city’ by
the Economist for five years
running?
And yet, ‘UniMelb’
boasts enough services and amenities to keep student life
rolling on a remote mountain. Far beyond the classic campus
pub or half-stocked stationary shop, students at Oceania’s
most prestigious academic institution need never leave the
tree-lined, cobbled campus grounds. Just ambling between

the elegant residential colleges built after the Oxbridge model
and enormous study halls, you’ll stumble across a swimming
pool, a sushi restaurant, a crêpe stand, and two coffee shops to
quench Australia’s national thirst for flat whites. The Student
Union building alone holds a hairdresser’s, a mobile phone
store and a Japanese sake
bar (with hundreds of
varieties on offer), and it’s
no problem if you feel like
ice cream, patisserie, quality
Mexican food, Italian,
Chinese or eating vegan, or
even to buy your groceries
at the in-house supermarket and bakery.
But the emphasis is on the word ‘buy’. Out in the Central
Business districts, every other restaurant has a homeless
person on its stoop, and you can’t help but notice the Occupy
tents in protest against the omnipresent 1% in its busy

Housing prices around
the main campus are
skyrocketing
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The Gothic Revival cloisters of the Old Quadrangle were built

Students wishing to live close to uni are often forced into shared rooms

when the university was established, in 1853

shopping square. With student fees around 8000 Australian
Dollars, about 5000 Euros for a full academic year, many
students are left with (very) tight budgets, indeed.
The result is that between the posters for the Trans
Collective and techno parties splashed across campus walls,
you’ll see advertisements for the weekly Free Student Breakfast
for those who need
it, accommodation
assistance, and even a
student-run food bank.
Housing prices around
the main campus are
skyrocketing; most
students can only afford
to live in one of the venerable colleges on a scholarship.
Invisibly but surely, the rift between haves and have-nots
divides the student body as it does the rest of Melbourne.

small family apartment by the looks of it. Set in a courtyard
that would be in high demand among yuppies, one can still
see original wooden paneling disappear behind a makeshift,
hastily placed wall. These walls are a housing solution visible
everywhere around Melbourne’s seven large universities: as in
the tenements of nineteenth-century New York, landlords are
ﬁnding creative ways to divide
existing spaces up between as
many tenants as possible.
Though Melbourne has
no housing shortage to speak
of, students are moving into
these cramped, yet centrally
located lodgings to be close to
the university. Three, sometimes four to a room, with a curtain
for privacy or even sleeping in converted garage boxes: comfort
is not a priority when working towards an expensive degree at a
prestigious university right on your doorstep. Quoc apologises
for the smell in his tiny, screened-off downstairs bedroom:
another housemate’s Southeast Asian cooking wafts in over the
thin Paravent. The landlord does not allow photos to be taken.

The landlord does not
allow photos to be taken

A curtain for privacy
It’s not a bad room, thinks Andy (22, business). Living in the
centre, close to the university may be vastly more expensive
than choosing from one of Melbourne’s many suburbs,
but ‘part of what I would save in rent, I’d spend on public
transport,’ the Taiwanese student reasons. He shares a cramped
room on the north side of the Central Business District with
two other international students. It’s not ideal, they agree,
but since they spend most of their day on campus anyway, in
libraries and classes, no one gets in each other’s way much.
The house they share must once have been a charming,
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Disadvantaged groups
It’s hard to imagine a starker contrast than between these
apartments and those of students across the road, in
Melbourne University’s residential colleges. Gothic windows,
faux-medieval turrets and imposing chapels adorn their
living quarters, even if the rooms themselves are nothing
extraordinary. Still, a small single room in the Trinity college’s
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Edith Head hall, one of the cheaper options, costs almost 500
dollars a week, or around 1200 Euros a month. ‘I can only
afford to live here because I have a scholarship,’ a passing
history student ruefully remarks.
Outside Trinity, the dramatic stone clock tower is pealing
the hour. Melbourne is of course far from unique in having
part of its student population struggle. But they may feel
particularly lost in a city seemingly built on haute cuisine, art
and high fashion; on a campus with princely accommodation,
cold drip coffee and a student magazine printed on glossy
paper thick enough to sleep under.
‘As a university we are framed, in many respects, as this
old, conservative institution,’ says Tyson Holloway-Clarke,
(25, history), president of the university students’ Union
UMHU. ‘But if you look at our student base, we really aren’t.’
Australia traditionally has had a vast lower and middle socioeconomic class, Tyson explains. ‘This university attracts
many people who want to
improve their lot in life,
and that of their families.
Many of the students’
union ofﬁcers come from
backgrounds that make
them understand what it is
to be disadvantaged. Part
of their passion is to ensure
that people aren’t left behind. That’s certainly my perspective.’
Tyson rose through the ranks of university politics as
part of the indigenous collective, and came to the university
through its extensive access program for disadvantaged groups
in the country. ‘In my family it was seen as a really big deal. I
lived in indigenous communities all over the northern territory
and several lower socio-economic working class towns in
Tasmania before going to high school, and subsequently being
fortunate enough to get academic scholarships. By the time I
got to college, I had just about been to every socio-economic
place you could be in this country.’
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students,’ Tyson says. ‘We’ve had liberal governments in our
state for the past decade, which was pretty poor in its support
for services and its welfare. Then the university scrapped a lot
of services and student support and we’ve had to pick up where
they left us. The federal government has been liberal since
2013, which means it doesn’t really support welfare stuff.’
And so, every week, Welfare ofﬁcers Sarah Xia and Yan
Zhuang prepare food emergency packs which students in need
can pick up by appointment or spontaneously. ‘We thought it
wouldn’t be busy this week, as it’s exams time,’ says one of the
ofﬁcers after a round of handing out the boxes, ﬁlled with cans
of beans, fruit and bread. ‘But we still handed out ﬁve packs.
They’ll be alright for now, we’re having another round in a
few days.’
The combination of the intense nature of studying at a
top university, the casualisation of the work force, reductions
in welfare, increasing costs of living and a decrease in
accessibility to welfare is
set against the fact jobs are
harder to get, (‘and the ones
you do get as a student are
lower paying and insecure’,
Tyson knows), are all major
issues for these students.
And what about the
students with ample
funding, living in colleges and worried more about essays
than where their next meal comes from? ‘I like to think that
typically, as an Australian culture, we can politically swing
different ways, but when faced with tragedy, unfairness or
imbalance, we can be reasonable and empathetic and act
according to that reality,’ Tyson states. ‘My own scholarship
shows that prestige and elite success is not limited by your
socio-economic status. People here appreciate that a university
education isn’t a privileged elite good, but a means to elevate
people. Even the right wing believes access to education is
important – they just argue over where the money should go.’
Where government might be a little absent, the Student
Union sees the value in investing money in support. ‘The
difference between a student just scraping by and really
hating their university experience, and one really enjoying it
and getting the most out of their time and coming out wellpositioned to go on to contribute to society could be as little
as a few thousand dollars,’ Tyson says simply. ‘Be it through
providing them with a space to study or a few free barbecues a
year, it’s a sound investment.’ ↙

‘This university attracts
many people who want to
improve their lot in life’

Students support students
The Student Union he now runs has departments representing
women, indigenous and queer people, people with disabilities
as well as ofﬁcers organising activities and clubs. Luckily,
they don’t have to work on a student’s budget as in addition
to a small independent advertising and rental revenue, the
Union’s funds are provided through the Student Services and
Amenities Fee, a mandatory 250 dollars that students pay
on top of their fees each year. About 40% of the 15 million
collected goes to the Union. Much is spent on activities
and clubs, but as the Food Bank and Free Breakfast posters
show, welfare is an important part of the Union’s tasks. ‘As
an organisation we fund and support whatever students want
to do, and students here have a passion for supporting other
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Opinions, questions, suggestions, or want to share your
‘Keys to the city’? Email willem@folia.nl.
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Keys to
the city
CHLOÉ WRIGHT

(20, history, UvA)
From: London, United Kingdom

Favourite haunt ‘My favourite place in Amsterdam is probably the library near Centraal
Station. It’s a huge, modern and great place to work.’

Great outdoors ‘All of the parks in Amsterdam are lovely, but my favourite is Flevopark.
It’s near my house and it’s very beautiful while not being as busy or touristy as some of the others.’

Meeting new people ‘I think a great place to meet people (especially people from the neighbourhood) is at your local market.
The deals are fantastic and the
atmosphere is wonderful, plus everyone is generally really friendly.’

Late nights ‘I absolutely love Brouwerij ’t IJ, a

‘I can’t get my head
around eating raw,
old herring!’

wonderful pub in a windmill that
serves its own organic beers. It’s always busy and full of friendly locals,
which also makes it a good place to test out your Dutch language skills!’

Hidden gem ‘Amsterdam is full of very good museums and I would recommend getting a museum card just so you can visit them all. I think that amongst
them, the Dutch Resistance Museum is a hidden gem.’

Crazy Dutch ‘One thing I find crazy is the Dutch and their haring: I can’t get my head
around eating raw, salted, old herring! To be fair though, I’m British and
I guess we have some questionable food items such as Black Pudding
and Haggis…’

Quiet time ‘When I need to think I take long bike rides. If I need a particularly long
time to myself, I cycle beyond Amsterdam-Noord into the Waterland
countryside just outside of the city.’
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22 JUNI 2016

Eindredacteur

I

k ben om vrij idealistische
redenen journalistiek gaan
studeren; om de onthullende
verhalen en het aankaarten
van misstanden. Maar dat is
helemaal niet wat ik nu doe.
Het is gelukkig ook niet
meer wat ik wíl doen. Ik
ben erachter gekomen
dat ik veel liever verhalen van andere mensen
beter maak dan dat ik
ze zelf schrijf.
Momenteel werk ik als
freelance eindredacteur bij Het
Parool en bij Nu.nl. Bij die laatste
heb ik ook een coördinerende
functie; ik bepaal welk nieuws
belangrijk is en wat we prominent
op de “voorpagina” plaatsen.
Daarnaast geef ik Nederlands aan
anderstaligen, vooral aan Syrische
vluchtelingen. Dat sluit mooi aan
op de studie Nederlands die ik in
Antwerpen heb gedaan.
In Antwerpen kwam ik in aanraking
met de journalistiek. Ik schreef voor
studentenblad Dwars ooit een
verhaal over de rolstoeltoegankelijkheid van onze universiteit, want die
was totaal niet rolstoelvriendelijk.
Dat vond ik echt heel erg en ik vond
dat iedereen dat moest weten. Dat
was volgens mij de taak van de
journalistiek.
Maar tijdens mijn master aan de
UvA kwam ik erachter dat die tak
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‘Journalistiek
past eigenlijk
niet bij me’
Naam Anne Hammers
Leeftijd 27
Studie Nederlands en Frans
(Universiteit Antwerpen),
journalistiek (UvA)
Afgestudeerd 2013
Salaris 1.500 à 2.000 euro
netto

van sport eigenlijk niet bij me
past. Ik liep stages bij Het
Parool en bij de Volkskrant.
Op zich bevielen die stages
me goed, vooral bij Het
Parool had ik het naar mijn
zin. Ik kon vaak op pad
en elke dag was anders.
Ik vond het ook leuk om
eindelijk aan de slag te
gaan. Journalistiek leer je
in de praktijk, niet in een
collegezaal. Maar toen ik
het eenmaal deed, kwam
ik er dus ook achter dat ik
het werk in de praktijk minder
leuk vond dan verwacht. Een
redactie is heel competitief, iedereen wil de beste verhalen maken. Van
die werksfeer werd ik niet zo gelukkig.
Na mijn afstuderen heb ik een jaar bij
een nieuwssite gewerkt die inmiddels
niet meer bestaat. Daarna volgde ik
een opleiding tot docent Nederlands
als tweede taal aan de VU, daar geef
ik nu ook les. Dat bevalt me goed.
Het geeft je het gevoel dat je daadwerkelijks iets nuttigs doet, al kan het
soms behoorlijk slopend zijn. Als cursisten midden in de les keihard gaan
zitten bellen bijvoorbeeld. Aan de andere kant leiden de cultuurverschillen
en de taalverwarring minstens even
vaak tot hilarische situaties.’ ↙

tekst Steffi Weber foto Mats van Soolingen
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FLOOR WENST IEDEREEN
EEN FIJNE ZOMER!
WE HOPEN JE VOLGEND STUDIEJAAR WEER TE ZIEN.
Daarom hier alvast een greep uit het nieuwe programma van het HvA debatcentrum FLOOR. Denk volgend
studiejaar bijvoorbeeld mee over duurzaamheid tijdens een van de CollegeCafé’s, kom alles te weten over de
verkiezingen in Amerika én in onze eigen Tweede Kamer en vind je droombaan na het Carrière-Event. Ook ben
je uitgenodigd voor de verjaardag van FLOOR! In september wordt FLOOR 5 jaar en dat vieren we met een
programma rond de drie FLOOR-pijlers: meet & share - debat - cultuur.
Kijk altijd voor de actuele agenda én hoe je zelf iets kunt organiseren met of bij FLOOR op www.hva.nl/floor.
PRINSJESDAG LIVE UITZENDING MET SPECIALE GASTEN

COLLEGECAFÉ DAG VAN DE DUURZAAMHEID

20 september 2016

10 oktober 2016

De troonrede op groot scherm met commentaar van bekende
politici.

Duurzaamheid is noodzakelijk, inspirerend en winstgevend.
Kom op de dag van de duurzaamheid naar het CollegeCafé
en ontdek hoe en wat jij kunt doen.

UAF-FOTOTENTOONSTELLING ‘WEER TOEKOMST’
Vanaf 22 september

COLLEGECAFÉ VS VERKIEZINGEN

Foto’s van fotograaf des vaderlands Ahmet Polat over de
integratie van vluchtelingen door studie en werk.

27 oktober 2016

FLOOR 5 JAAR

Wie wordt de de volgende president van Amerika? De uitslag
is bijna bekend! Kom naar het CollegeCafé en dompel je
onder in deze spannende verkiezingsstrijd.

28 september 2016

FLOOR bestaat 5 jaar! Een feestelijke middag rond de drie
FLOOR-pijlers: meet & share - debat – cultuur.

STUDENTS THAT MATTER FILMSPECIAL:
THEY WILL HAVE TO KILL US FIRST
15 november 2016

Aangrijpende film over Malinese muziek in ballingschap. In
samenwerking met Movies that Matter en het UAF.
CARRIÈRE-EVENT 2017
16 maart 2017

Deze middag en avond draait alles om jou en je toekomst:
met tips & tricks, inspiratie en workshops. Kom naar het
Carrière-Event en vind na je afstuderen de perfecte baan.

MEET & SHARE | DEBAT | CULTUUR
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