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Vier jaar Jet
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Met de verkiezingen nadert het einde
van Jet Bussemakers ministerschap.
Ze kijkt er niet zonder trots op terug:
door het afschaffen van de basisbeurs
kwam een enorm bedrag vrij om te investeren in onderwijs en bijvoorbeeld
meer vrouwelijke hoogleraren. Die
beurs zien we niet meer terug, maar
Minister Jet waarschijnlijk ook niet:
‘Ik ga niet in een kabinet zitten dat de
wetenschap in de uitverkoop zet en
naar het ministerie van Economische
Zaken overhevelt.’

R E P O R TA G E

Van de regen
in de hop
Waar een minor ondernemerschap al
niet goed voor is: Quirijn Oorthuys
en Jim van de Klundert wisten het
enorme overschot aan regenwater
dat op Amsterdam valt op een mooie
manier weg te sluizen: via de dorstige
kelen van bier- en gindrinkers.
Alleen voor het maken van tonic
bleek de regenton toch iets te viezig.
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Volbracht, maar niet voldaan
Onmin over haar benoeming en een rommelig referendum: Lisa Westerveld had een
tropenjaar als Commissievoorzitter. Het werd haar aan de UvA dan ook niet altijd
makkelijk gemaakt. ‘Je weet van tevoren niet dat je in een wespennest terecht gaat
komen. Het is een universiteit waar continu botsende meningen zijn.’ Politiek Den
Haag lijkt bijna een ontspannen vooruitzicht.
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Blaaskaken
Jongens waren ze, maar creatieve jongens. Van verschillende studierichtingen en
blaasinstumenten schraapten ze een eclectische brassband bijeen, die inmiddels volle
zalen trekt. Folia bezoekt een repetitie van Gallowstreet, ergens tussen ‘een voetbalelftal en een sociale werkplaats’ en rijkelijk voorzien van gemberthee, om het geheim
te ontdekken: hoe breek je als studentenband door?
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Redactioneel
Sterke vrouwen
Altan Erdogan, hoofdredacteur Folia
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Het kamp als campus
Dat Europa de vluchtelingen zo mondjesmaat helpt
is godgeklaagd, vindt docent Marie Meeusen, maar
vrijwilligers kunnen enorm veel doen. De vluchtelingen
instrumenten voor zelfhulp geven, bijvoorbeeld. Met een
groep HvA-studenten reisde ze af naar kamp Kara Tepe,
om innovatieve afstudeerprojecten vorm te geven. ‘De
lokale vluchtelingenbevolking kan het werk op den duur
overnemen van de vrijwilligers.’
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as je wel op?’ vroeg een van de redacteuren bezorgd
toen ik aankondigde dat mijn redactioneel deze week
zou gaan over het opvallend grote aantal daadkrachtige
vrouwen in Folia.
Ik heb inderdaad de neiging om nogal naïef om te gaan
met onderwerpen als diversiteit in het algemeen en vrouwen
in het bijzonder.
Voorbeeldje. Nu bijna een jaar geleden alweer ontstond
er enige ophef, omdat een cover van Folia over de Boobie
bible werd weggehaald op enkele faculteiten tijdens een
open dag van de HvA. Voor deze Boobie bible fotografeerden
studenten elkaar topless met als doel het concept borst
‘te deseksualiseren’. Ik schreef toen (stom, stom, stom
natuurlijk) dat die foto’s op mij een averechts effect
hadden. Voor ik het wist, stond ik te boek als een witte
(oude, benadrukten sommigen) seksist die niets van het
moderne feminisme had begrepen.
Het verdachtenbankje is tegenwoordig toch al nooit ver
weg voor een gemiddelde man als ik. Zo heb ik onlangs
m’n uiterste best moeten doen om aan een redacteur van
Opzij uit te leggen dat het woord gratis op een poster
van onze campagne niets suggereerde over het goedkope
karakter of de uitstraling van de erbij afgebeelde vrouwelijke
columnist – ons magazine is gewoon gratis voor studenten
en medewerkers van UvA en HvA.
Hoe dan ook, goed kun je het in deze gevallen bijna niet
doen. Want als ik opschrijf dat het me opvalt dat er wel heel
veel sterke vrouwen tegen de stroom in prachtige zaken voor
elkaar krijgen op UvA, HvA én in de rest van het land, ben
ik zomaar indirect het vooroordeel aan het bevestigen dat
vrouwen niet sterk zijn, of timmer ik eigenhandig het laatste
ontbrekende paneeltje in het glazen plafond.
Vooruit, heel snel dan een feitelijke opsomming van
de hoogtepunten, met daarbij de neutraal bedoelde
aankondiging: léve de sterke vrouwen van deze week.
Jet Bussemaker (pagina 10). Ruim vier jaar lang in een
PvdA-VVD-kabinet een van de ingewikkeldste ministeries
bestieren, ga er maar aan staan.
Lisa Westerveld (pagina 24). Als buitenstaander
in een traditioneel hyperkritische en gepolitiseerde
organisatie als de UvA een onderzoek naar gecompliceerde
bestuursmodellen tot een goed einde brengen, chapeau.
Marie Meeusen (pagina 40). Op eigen houtje als docent
een berg geld inzamelen en een studieprogramma opzetten
voor HvA-studenten, waarmee uiteindelijk ook vluchtelingen
op Lesbos worden geholpen.
Ilse DeLange (pagina 7). God, wat kan die meid zingen, hè? ↙
www.folia.nl
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keer goud won UvA-student economie Thom de Boer (25)
afgelopen weekend bij het Nederlands studentenkampioenschap
zwemmen in Heerenveen. Hij dook vijf keer het water
in (100m vrije slag, 50m vrije slag en drie estafettenummers) en tikte vijf keer als eerste de kant aan.

De vlag van de ander

E

en replica van een achttiende-eeuwse zwarte vlag,
met twee zwaarden en de Arabische woorden ‘Er is een
God, dat is Allah’. Rond deze mysterieuze oorlogstrofee
hebben studenten van de Master Museum Studies aan de
UvA een volledige tentoonstelling opgezet. ‘Lost in Translation: Understanding and Representing Islam’. De vlag
maakte vermoedelijk deel uit van de buit na een expeditie
van de VOC in Oost-India. In de jaren ‘90 werd een kopie –
het origineel ligt in het Rijksmuseum – in het Oost-Indisch
Huis opgehangen, toen de VOC-zaal van het universiteitsgebouw werd gerestaureerd. Tekeningen wezen uit
dat vlaggen ten tijde van de VOC als oorlogstrofee en
prestigeobject werden tentoongesteld in officiële ruimtes. Tijdens een bezoek van de Griekse president Prokopis
Pavlopoulos in juli 2016 werd de vlag uit de zaal verwijderd. Had het islamitische karakter ervan hier iets mee te
maken? Deze veronderstelling zette de studenten aan het
denken. ‘De doelstelling van ons project is de bezoekers
in debat te brengen over de actuele maar delicate vraag,
waarom de Islam in Nederland zo weinig op informatieve
en dus neutrale wijze ter sprake wordt gebracht,’ zegt
masterstudent Marleen Schans. Een gebrek aan kennis
over ‘de Ander’, zoals Edward Saïd het noemde, leidt tot
misvattingen en onbegrip. En laat dat net zijn wat de studenten met dit project willen tegengaan. ‘Enkel een open
en nieuwsgierige houding tegenover de Islam,’ benadrukt
Schans, ‘kan het onbegrip in de samenleving wegwerken.’ De tentoonstelling loopt nog tot 28 mei in het Allard
Pierson Museum. ↙

22.000

medewerkers
heeft de gigantische Italiaanse cateringmultinational
Creia, die recentelijk Cormet heeft overgenomen. Cormet
is sinds 1 januari de nieuwe cateraar van UvA en HvA en
werd binnengehaald als regionale cateraar, maar behoort
nu dus al tot een groot concern. Creia heeft een jaaromzet van meer dan 1 miljard euro.

24

februari is de dag waarom de
gemeenschappelijke medezeggenschap van de UvA een
definitieve beslissing moet nemen over het voorgenomen
besluit van het CvB tot bestuurlijke splitsing van UvA
en HvA. Voor die datum laat de medezeggenschap nog
allerlei onderzoekjes verrichten naar de wenselijkheid van
die splitsing.

25.000
euro hebben HvA’ers ingezameld
voor een vluchtelingenkamp op
Lesbos. Daarnaast werden tal van
goederen opgehaald en de teller
loopt nog steeds. Het streef
bedrag is 33.000 euro.

tekst Jasmijn Van Raemdonck
foto Stephan van der Linden

tekst Dirk Wolthekker
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'Een appèl duurt in beginsel niet langer dan een half uur. Indien het langer duurt, moet het mogelijk zijn afwisselend te staan en te zitten.'

De Week

De baantjesmachine
H

et mocht al niet, maar nu
mag het nog meer niet. Dat is
ongeveer wat UvA, HvA en VU met
studentenverenigingen hebben afgesproken over geheimhoudingscontracten rond de ontgroening.
Die nieuwe gedragscode is op
enkele punten aangescherpt ten opzichte van de vorige, die deze zomer
al werd overtreden door het bestuur
van het corps. Dat meldde tegen het
richtsnoer in een incident tijdens een
ontgroening niet onverwijld aan de
universiteit. Pas nadat de NOS erachter kwam ging er een belletje van de
Warmoesstraat richting universiteit.
De vraag is dus in hoeverre dit convenant escalerende ontgroenings
praktijken echt gaat tegenhouden.
Je moet immers wel een beetje stevig
ontgroend kunnen worden voordat je
in de baantjesmachine die studen-

tencorps heet terecht mag komen,
lijkt de achterliggende gedachte.
Minister Jet Bussemaker moet ook
haar best doen om weer in de carrousel te belanden. Met een decimering van haar PvdA in het vooruitzicht moet Jet namelijk op zoek naar
een baan en zonder corpsconnecties
vergt dat toch net iets meer inspanningen dan met. Vanuit dat oogpunt
bekeken is het niet vreemd dat de
minister deze week ineens op de HvA
verscheen om met Ilse DeLange een
liedje te zingen. Dat de HvA op zoek
is naar twee bestuurders zal daar
vast voor iets tussen zitten.
Wellicht moet Jet haar oor maar
eens te luister leggen bij Ralien
Bekkers. Die voormalige UvA-student crowdfundde haar weg naar
Yale University en studeerde er deze
maand af. En zij is niet de enige die

succesvol geld ophaalde. Nee, ook
HvA-docent Marie Meeusen en elf
studenten zamelden de afgelopen
maand tienduizenden euro’s in om
dat in het vluchtelingenkamp Kara
Tepe op Lesbos om te zetten in hulp.
Dat is hard nodig, want de temperaturen op Lesbos dalen de laatste
weken regelmatig tot onder het
nulpunt en de vluchtelingen slapen
vaak in de buitenlucht.
Mocht je je nu afvragen of eerstejaars daaraan zouden mogen worden
blootgesteld volgens de nieuwe gedragscode ontgroeningen, dan luidt
het antwoord: ja, dat mag. Je moet
je immers wel een beetje invechten
voordat je in de baantjesmachine
belandt. ↙

tekst Henk Strikkers foto Daniël Rommens
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Bugra Rijk
aan liefde ben ik rijk
maar je kan maar één iemand
tegelijk aankijken, blijkt.
anders krijg je gezeik,
vooral wanneer je langs de schouder
van de ene naar de ander kijkt.
kan ik er wat aan doen
dat zij heel erg op haar lijkt
weinig verschil – er zit alleen
ruimte tussen deze en die meid
en volgens Einstein ook wat tijd,
schijnt.
ik denk
ware liefde lijkt me tijdelijk
terwijl ik op een appetijtelijk afrodisiac bijt
wat was het nou?
oh ja, een aardbei.
en ik begin te smakken jongen
o god, wat een gesmak
honderd ogen gluren strak
ik urenlang lachen als een klootzak
doe ik weer, geheid word ik blij
liefst wil ik alle vrouwen
voor mezelf
ikke ikke ikke
en de rest mag stikke
op pikke
liefst wil ik alle vrouwen
voor mij
alleen

Navraag
Ralien
Bekkers
Bijna drie jaar geleden vertrok UvA-student Ralien Bekkers (24) naar het prestigieuze Yale om
er een master Environmental Management te
volgen. Met een crowdfundingsactie haalde ze
dertigduizend euro op om de master te kunnen
bekostigen. Nu is ze klaar.
Feestje gevierd?
‘Jazeker! Ik heb afgelopen week een feestje gegeven in De
Jaren, waarvoor ik alle 350 mensen had uitgenodigd die
gedoneerd hebben om mijn master te bekostigen. Daarvan
kwamen er veertig. Allemaal mensen die mijn ambitie
vanaf het begin af aan hebben gesteund. Het was heel
grappig, want sommige donateurs kende ik niet eens en zij
mij ook niet.’

Je haalde dertigduizend euro op. Was dat
voldoende?
‘Nee. Van die gift heb ik één jaar mijn collegegeld kunnen
betalen en kunnen leven, terwijl de master twee jaar duurde. Ik heb dus geen geld over, maar juist schulden. Vraag
me niet hoeveel, maar veel. Ik heb een lening af moeten
sluiten bij DUO.’

Maar nu heb je wel een master van Yale.
‘Dat is inderdaad geweldig en daar ben ik ook heel blij
mee, al zit ik nu wel met een enorme kater door de verkiezing van Trump. Dat is echt verschrikkelijk. Alles waar ik
me de afgelopen jaren voor heb ingezet op het gebied van
milieu en duurzaamheid is in één pennenstreek weg.’

Ga je terug naar de VS?
‘Ik ga deze week terug, ja. Ik wil meedoen aan het verzet
tegen Trump. Op Yale hebben we de zogenoemde “Trump
Take Down Tuesdays”. Dat zijn dinsdagen waarop
Yale-studenten politici bellen en mailen en zodoende
lobbyen voor een ander beleid en meer democratie. Mijn
handen jeuken om aan de slag te gaan.’ ↙

Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA
tekst Dirk Wolthekker
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OP Z’N DUITS
Nuttig leren

E

ven dacht ik satire te lezen.
Het had er in ieder geval alle
schijn van. Een docent van het
Amsterdam University College
wil examens afschaffen en
studenten in plaats daarvan beoordelen op creatieve
eindproducten als een bordspel, een expositie of – jawel
– een rap. Altijd als oude witte
mannen iets cools
willen doen, komen
ze met een rap
aanzetten. Dat of
een skateboard.
Vrees niet,
docent Cor Zonneveld beoordeelt
studenten heus ook op de stof. Theoretische begrippen dienen terug te keren in de presentatie.
Maar Zonneveld geeft ook punten voor hoe het
er uitziet. Daar kom je later in je leven namelijk
ook ver mee. En in dat latere leven word je nooit
meer gevraagd een examen te maken.
Toetsen is een hot issue aan universiteiten.
Nieuwe docenten moeten hun Basiskwalificatie
Onderwijs (BKO) halen waarin ze, als het goed is,
leren nadenken over onderwijs. Dat was nodig,
want voorheen deden docenten maar wat.
Inefficiënte lesvormen en verouderde opdrachten. Het traject van de BKO wordt geheel in de
tijdsgeest afgesloten met een onderwijsportfolio
en een assessment-gesprek. Reflexiviteit is daarin
belangrijker dan kennis. Het zal niet verrassen
dat het moeilijk is te zakken voor je BKO.
Ik miste in mijn BKO vooral die kennis. Ik
wilde kennis opdoen van onderwijsvormen en ik
wilde leren over de wetenschap achter lesgeven.
Daar was helaas geen plek voor, al kregen we
een fijn naslagwerk over activerend onderwijs
mee dat ik nog vaak opensla. Over toetsen en

de wetenschap rond toetsen
leerden we niks. Of nou ja, ik
leerde reflecteren op dat gat in
mijn kennis.
Misschien heeft Zonneveld dus
wel gelijk en is het didactisch slecht
om studenten te laten blokken voor
een examen. Tegelijkertijd geloof ik
daar niks van. Zonneveld beroept zich
namelijk niet op de onderwijskunde
maar gaat af op zijn
eigen ervaringen. Dat
hij doceert aan het
AUC is daarbij veelzeggend.
In tegenstelling
tot de ‘gewone’ UvA
mag het AUC streng
selecteren aan de poort. Voor Nederlandse studenten geldt dat ze een vwo-diploma moeten
hebben met minimaal een 8 voor Engels én voor
wiskunde B. Dat betekent dat de studentenpopulatie er heel anders uitziet dan bij bijvoorbeeld
psychologie en rechten. Zulke studies kennen een
hoog aantal inschrijvingen van studenten die,
laten we zeggen, wat minder academisch gemotiveerd zijn.
Tentamens doen verschillende dingen, maar
één ervan is studenten dwingen de stof te bestuderen. Dat kan je schools vinden, maar soms
is dat noodzakelijk. Leren moet niet leuk zijn,
leren moet nuttig zijn. We geven die teksten niet
zomaar op: ze dragen bij aan kennisleerdoelen.
In het vervolg van een opleiding mag je die
kennis als bekend veronderstellen. In het latere
leven word je nooit meer gevraagd een examen
te maken, omdat je werkgever ervan uitgaat dat
je niet voor niets geslaagd bent voor je opleiding.
Hij gaat ervan uit dat je iets hebt geleerd tijdens
je studie, en niet dat je punten hebt gekregen
voor een mooie tekening. ↙

Toetsen is een hot issue
aan de universiteiten
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Bussemaker:
de laatste loodjes
tekst Bas Belleman (HOP)
foto’s Daniël Rommens

Jet Bussemaker wil niet koste wat kost opnieuw minister van Onderwijs worden. ‘Ik zeg
niet direct nee, maar ik sta ook niet te springen.’ Toch kijkt ze tevreden terug op wat ze
heeft bereikt – en ze hoopt dat het volgende kabinet haar erfenis niet verkwanselt. ‘Ik ga
niet in een kabinet zitten dat de wetenschap in de uitverkoop zet.’

H

et zit er bijna op. Vierenhalf
jaar is Jet Bussemaker (PvdA)
nu minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. De campagnes
voor de verkiezingen in maart draaien
op volle toeren. ‘Het is moeilijk te beseffen, je zit overal nog middenin. Ik dacht
dat het rustiger zou worden, maar dat is
helemaal niet zo.’
Eigenlijk merkt ze alleen in de
Tweede Kamer dat het al bijna 15 maart
is. De debatten veranderen van toon. ‘De
Kamerleden zijn intussen campagne aan
het voeren met elkaar,’ stelt ze vast.
De grote vraag is wat er na de verkiezingen gaat gebeuren met haar beleid.
Welke koers kiest haar opvolger? Het
gaat dan vooral om het leenstelsel dat ze
heeft doorgevoerd, oftewel het ‘studievoorschot’: nieuwe studenten krijgen

geen basisbeurs meer, zodat de overheid
honderden miljoenen overhoudt om in
het hoger onderwijs te stoppen.
‘Het is de grootste hervorming in de
studiefinanciering van de afgelopen tientallen jaren,’ zegt Bussemaker trots. Vele
pogingen vóór haar mislukten, zoals de
langstudeerboete van haar voorganger
Halbe Zijlstra. Ze kreeg onlangs een
telefoontje van Arie Pais, veertig jaar
geleden minister van Onderwijs voor
de VVD. ‘Hij had toen al zoiets willen
doen, maar het was hem niet gelukt.’

Glazen bol
Voor beloftes van partijen als het
CDA en de SP om na de verkiezingen
de basisbeurs weer in te voeren heeft
Bussemaker geen goed woord over. ‘Dan
moeten alle investeringen weer worden

teruggedraaid, of de ov-studentenkaart
is niet meer veilig. En de SP heeft altijd
grote woorden, maar vier jaar geleden
wilde die partij zomaar achthonderd miljoen euro op onderwijs bezuinigen.’
Al met al ziet ze het niet gebeuren.
‘Ik kan niet in een glazen bol kijken,
maar we hebben vier partijen achter ons.’
Het studievoorschot komt immers uit
de koker van regeringspartijen VVD en
PvdA, met steun van oppositiepartijen
D66 en GroenLinks. ‘Zeker twee van
deze partijen zullen wel in het volgende
kabinet terechtkomen.’
Ze sluit haar ogen niet voor de scherpe randjes van het leenstelsel, bezweert
ze. ‘Je mag me aanspreken op gehandicapte studenten of jongeren waarvan de
ouders niet hebben gestudeerd. Er gaan
komend jaar weer meer jongeren stude-
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Jet Bussemaker tijdens een werkbezoek aan de HvA in 2016

ren en dat is positief, maar we blijven
in de gaten houden hoe het met deze
groepen gaat.’

Nepnieuws
Bussemaker zou willen dat ‘de propagandapraatjes nu ophouden’. ‘De tijd van
nepnieuws is echt voorbij. Bij de discussie over het studievoorschot
zijn er heel grote woorden
gebruikt waar het allemaal
toe zou leiden. Ik ben een
keer mbo’ers tegengekomen die met SP-jongeren
op stap waren. Ze hadden
allemaal begrepen dat hun basisbeurs
óók zou verdwijnen. Ik dacht: hebben ze
het niet goed begrepen of zijn ze bewust
misleid?’
Het gaat niet meer om politiek,
vindt ze, maar om jongeren goed voor
te lichten – al blijft dat moeilijk. ‘We
hebben vloggers ingehuurd, advertenties
geplaatst, brieven gestuurd, Skype-bijeenkomsten gehouden… Sommigen
denken nog altijd dat je vroeger niets
hoefde te lenen en nu alles. Zonde als ze

daardoor niet durven te studeren.’ Dat is
het gevaar van de holle retoriek van haar
tegenstanders, suggereert de minister.
Dat ze zelf ook vaak spreekt over een
miljard euro die dankzij het leenstelsel
beschikbaar zou komen – ook al is dat in
slechts één jaar het geval, en dan nog alleen als je een onzekere bezuiniging van

maart. Wat staat er dan op het spel voor
het hoger onderwijs? ‘De belangrijkste
keuze is of je wilt investeren of niet. Gaat
de ov-studentenkaart verdwijnen? Komt
er toch weer een langstudeerboete?
Collegegeldverhogingen heb ik nog niet
langs zien komen, maar ik sluit niet uit
dat er partijen zijn die dat willen.’
Dan zijn er nog de
partijen die een studie alleen
zien als opstapje naar de
arbeidsmarkt. ‘CDA en VVD
willen strenger kijken of studies wel opleiden tot werk,
en ze willen geld verschuiven
naar technische universiteiten, want dat
is goed voor de economie. Maar kleine
talenstudies bijvoorbeeld moeten we
ook beschermen. Ik vind wel dat kleine
opleidingen meer moeten samenwerken,
want ik kan het niet verkopen als een
hoogleraar en twee docenten samen een
opleiding met een stuk of drie studenten runnen, terwijl ergens anders de
collegezalen uitpuilen. Maar die kleine
opleidingen moeten er wel zijn.’ Bussemaker noemt de gegroeide behoefte aan

‘Ik kan me niet voorstellen dat
de basisbeurs terugkomt’
200 miljoen euro op de reiskosten van
studenten meetelt – vindt Bussemaker
iets heel anders. ‘Ik kies mijn woorden
zorgvuldig. Het is een bedrag, oplopend
tot een miljard euro. We gaan ervan uit
dat we die 200 miljoen op de ov-studentenkaart kunnen besparen. Dat hoort er
gewoon bij.’

Kleine studies
De minister verwacht dus niet dat de
basisbeurs een comeback maakt na 15
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arabisten, en de uitbraak van ebola in
Afrika. ‘We hebben antropologen nodig
die begrijpen hoe je de verspreiding daar
kunt tegengaan. Ik vind het fantastisch
als studenten van de TU Delft weer iets
moois hebben uitgevonden, maar in
het hoger onderwijs mag het niet alleen
daarom draaien.’

Prestatieafspraken
Wat ook op het spel staat: hoe universiteiten en hogescholen in de toekomst
hun financiering krijgen. Moeten ze
aan harde kwaliteitseisen voldoen?
Verliezen ze geld als ze tekortschieten?
Zo werkte het de afgelopen jaren met de
‘prestatieafspraken’. Zes hogescholen
moesten een deel van hun bekostiging
inleveren omdat te weinig studenten hun
diploma haalden. Bussemaker halveerde
overigens later hun ‘boete’.
Het volgende kabinet zal bepalen hoe
het verdergaat. ‘Misschien kun je beter
een bonus in het vooruitzicht stellen dan
een boete,’ overweegt Bussemaker. ‘Die
prestatieafspraken kwamen niet van mij,
hè? Die heeft mijn voorganger gemaakt.’
Dat was VVD-staatssecretaris Halbe
Zijlstra.
Toch zaten er ook goede kanten aan
de prestatieafspraken, stelt Bussemaker.
Ze gingen ook over het ‘profiel’ van de
onderwijsinstellingen. ‘Het zou bijvoorbeeld niet goed zijn
als ze zich allemaal op
excellente studenten
toeleggen. We moeten
het belonen als ze een
andere keuze maken.
Dat kan trouwens
meer uit henzelf komen. De vorige keer
is het systeem wel heel erg vanuit het
rijk opgelegd.’

‘HBO EN UNIVERSITEIT MOETEN
SAMENWERKEN’
Het meest explosieve onderwerp in de laatste maanden van Bussemakers
bewind is waarschijnlijk de overstap van hbo naar wo. Steeds minder
hbo-studenten wagen de sprong; naar schatting lopen honderden
schakelstudenten studiefinanciering mis, omdat ze bij sommige
universiteiten niet staan ingeschreven als ‘gewone’ studenten.
‘Dat is een van de hete hangijzers,’ erkent Bussemaker. Ze overweegt
om de schakelstudenten allemaal recht op studiefinanciering te
geven. Maar daarmee is ze niet klaar. Soms is er gewoon geen
schakelprogramma, omdat universiteiten ze te duur vinden. Ze krijgen
geen geld van de overheid en mogen er hooguit anderhalf keer het
collegegeld voor vragen. Dan draaien ze verlies.
Bussemaker ziet eigenlijk maar één echte oplossing: hogescholen en
universiteiten moeten beter samenwerken, en niet ‘wachten tot hbo’ers
aan de poort van de universiteit staan, en dan pas kijken of ze nog kennis
en vaardigheden missen.’ Wat haar betreft worden studenten al tijdens
hun hbo-opleiding voorbereid op de stap naar de universiteit. ‘Dan hoef je
niet de hele rekening bij hen te leggen.’

ligt. Ik ga niet in een kabinet zitten dat
de wetenschap in de uitverkoop zet en
naar het ministerie van Economische
Zaken overhevelt.’
Als haar partij in de regering komt,
is die kans natuurlijk klein. ‘Maar dan
nog sta ik na vier mooie jaren niet te
springen, al zeg ik ook niet bij voorbaat
nee. Soms heb je gewoon weer nieuwe mensen nodig. Ik ben zeven jaar

de aanstelling van honderd vrouwelijke
hoogleraren.
Als Bussemaker zo voor diversiteit is,
vond de VVD, moet ze misschien eens
kijken naar de worsteling van rechtse
wetenschappers. Het verbijsterde Bussemaker. ‘Het zijn volstrekt onvergelijkbare dingen. We hebben vrouwelijk talent
dat niet tot zijn recht komt. De selectiemechanismen werken zo, dat vrouwen
uitgesloten blijven. Er moet iets
worden doorbroken, want we
lopen achter bij andere landen.’
‘Ik heb nog nergens een
onderzoek gezien waaruit blijkt
dat rechtse wetenschappers geen
kans hebben aan de universiteit.
Ik denk dat de politieke voorkeuren van
wetenschappers behoorlijk divers zijn,
maar dan nog: de overheid moet zich
daar niet mee bemoeien.’
‘En het is toch niet zo vreemd dat groepen in de samenleving hun eigen voorkeuren hebben? Ondernemers zullen over het
algemeen iets rechtser georiënteerd zijn
en leraren iets linkser. Dan zeg ik: soit.
Anders moet je voor een communistische
dictatuur kiezen, dan is er maar één partij
en ben je van deze discussie af.’ ↙

‘Kleine opleidingen moeten meer
samenwerken’

Realistisch
Of ze in het volgende kabinet opnieuw
minister van Onderwijs wil worden?
‘Ik denk dat die kans vrij klein is. Je
moet ook realistisch zijn,’ zegt ze met
een verwijzing naar hoe de PvdA het
doet in de peilingen. ‘Het hangt ook
van het regeerakkoord af dat er straks

bewindspersoon geweest en ik ben voor
diversiteit.’
Bussemaker is nog met één belangrijk wetsvoorstel bezig, om tweejarige
hbo-opleidingen (associate degrees) een
eigen status in de wet te geven, zodat ze
niet langer een slap aftreksel zijn van
complete vierjarige opleidingen. Haar
andere belangrijke punt de afgelopen
jaren was het vergroten van het aantal
vrouwelijke hoogleraren op universiteiten. Ze maakte miljoenen vrij voor
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GEEF STUDENT
KANS OM
TE GROEIEN
D66 gaat de komende verkiezingen in met
de slogan Kansen voor iedereen. Kamerlid
Paul van Meenen legt uit wat de partij
daarmee bedoelt in het hoger onderwijs voor
de komende jaren: het goedkoper maken
van een tweede studie, geen selectie in de
masterfase en 1 miljard extra voor onderzoek
en innovatie.
illustratie Marc Kolle

D

e grootste verandering in het hoger
onderwijs van de afgelopen jaren was
zonder twijfel de hervorming van de
basisbeurs naar het studievoorschot. Het geld dat
hierdoor beschikbaar komt, wordt geïnvesteerd in
beter onderwijs. Dat was hard nodig om de kwaliteit

van het hoger onderwijs te verbeteren. Het aantal
studenten is sinds de jaren ’80 namelijk verviervoudigd, terwijl het budget niet evenredig mee is
gegroeid. Dat was niet meer vol te houden. Door het
studievoorschot kan er elk jaar tot een miljard euro
extra geïnvesteerd worden in het hoger onderwijs.
Uitgangspunt bij deze hervorming was dat iedereen die wil studeren dat ook kan. Gelukkig laten
de cijfers zien dat de instroom van studenten weer
op hetzelfde niveau zit als vóór de invoering van
het studievoorschot. Dat betekent dat we ons nu vol
kunnen richten op het verbeteren van de kwaliteit
van het onderwijs. Kleinere klassen, betere studievoorzieningen, meer docenten en betere ICT-voorzieningen. Daarvoor is goede input van studenten op
instellingen onmisbaar; reden dat D66 ervoor heeft
gezorgd dat studenten instemmingsrecht krijgen op
de hoofdlijnen van de begroting. Deze kwaliteitsverbeteringen moeten straks ook terug te vinden zijn in
het oordeel van studenten over hun studie, bijvoorbeeld in de Nationale Studenten Enquête.

Tweede studie
Kansen voor iedereen: dat is de titel van het verkiezingsprogramma van D66. En dat is precies waar
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D66 ook de komende jaren aan wil werken.
Neem studenten die een tweede studie willen doen.
Gemiddeld bedraagt het collegegeld voor studenten
die een tweede bachelor doen bijna 10.000 euro
per jaar. Voor een tweede master is het zelfs 13.000
euro, met uitschieters naar 32.000 euro.
Studeren is meer dan zoveel mogelijk studenten
zo snel mogelijk door een opleiding jagen. D66
wil dat studenten de kans krijgen zich zo breed
mogelijk te ontwikkelen. Studenten die dat willen,
moeten daarom een tweede studie kunnen doen.
D66 wil dat het volgen van een tweede studie flink
goedkoper wordt en evenveel kost als de eerste
studie. Bovendien wil D66 absoluut geen bindend
studieadvies in het tweede of derde studiejaar. Een
bindend studieadvies in het eerste jaar kan wel
nuttig zijn. Dan moet er wat D66 betreft wel een individueel advies worden gegeven, in plaats van dat
alleen naar het aantal studiepunten wordt gekeken.

Selectie aan de poort
Ook zien we de afgelopen jaren de selectie in het
hoger onderwijs toenemen. Bij een derde tot de helft
van alle masteropleiding wordt geselecteerd. In
Utrecht wordt zelfs bij 93 procent van de masteropleidingen geselecteerd. Dat soort selectie doet niks
voor de kwaliteit van de opleiding, maar ontneemt
studenten wel de kans om de gewenste master
te volgen.
Daarom wil D66 geen selectie in de masterfase,
tenzij het nodig is omdat er te weinig docenten
of studiefaciliteiten zijn. De huidige decentrale
selectie is te ondoorzichtig. Het is niet
duidelijk waarom een
student niet wordt
toegelaten. Dit werkt
kansenongelijkheid
in de hand.
In de praktijk blijkt
bijvoorbeeld dat
allochtonen in dit
systeem worden benadeeld. Decentrale selectie kan
daarom wat D66 betreft alleen worden toegepast als
de criteria voor de selectie van tevoren volkomen
transparant zijn. Dan kan iedere student zien waarom hij of zij niet is toegelaten.
Ook moeten studenten meer kansen krijgen om
als wetenschapper door te groeien en toponderzoek te verrichten. Wat D66 betreft wordt de pilot
met ‘promotiestudenten’ gestopt en gaan we meer
investeren in onderzoeksbeurzen voor jonge topon-

derzoekers, de zogeheten ‘veni, vidi, vici-beurzen’.
Onderzoekers moeten worden ondersteund en gestimuleerd te kijken naar manieren om onderzoeksresultaten te gebruiken om een bedrijf te beginnen,
maar valorisatie moet geen belemmering vormen
voor fundamenteel onderzoek. Nobelprijswinnaar
Ben Feringa wijst
ook op het belang van
voldoende vrij onderzoek. Die oproep
ondersteunt D66 van
harte. Daarom willen
we 1 miljard extra investeren in onderzoek
en innovatie.
Toegankelijkheid,
kwaliteit en kansen om door te groeien. Daar moet
het wat D66 betreft de komende jaren over gaan.
De investeringen in de kwaliteit van het onderwijs
moeten studenten snel gaan merken.
Dan zorgen we echt voor kansen voor iedereen. ↙

Huidige decentrale
selectie is ondoorzichtig

Paul van Meenen is Tweede Kamerlid voor D66.

Discussieer
mee op
Folia.nl/opinie
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HVA’ERS
BROUWEN
HEMELSE DRANK
tekst Maartje Geels
foto's Daniël Rommens

Voor een minor kun je natuurlijk de studieboeken induiken en zo je punten bij elkaar
sprokkelen, maar Quirijn Oorthuys en Jim van de Klundert pakten het anders aan.
Binnen een half jaar kregen de HvA-studenten het voor elkaar om van een plastic ton
Amsterdams regenwater bier én gin-tonic te brouwen. Binnenkort zijn beide drankjes zelfs
in cafés te verkrijgen.

D

e brouwerij in Uitgeest heeft qua geur wel wat
weg van een studentenkroeg die te lang niet grondig is geboend. ‘Die geur hoort bij het brouwproces
van bier,’ legt HvA’er Jim van de Klundert (20, bedrijfskunde management economie en recht, links op de foto)
uit. Tegen een van de wanden staat
een grote koperen installatie. Uit dit
apparaat is sinds de start van het
project – zo’n zes maanden geleden
– bijna tweeduizend liter gin geperst.
De basis? Amsterdams regenwater,
opgevangen in tanks van duizend
liter bij de Intratuin in Oost.
Ondertussen vond in Den Helder
een zelfde soort brouwritueel plaats
als in Uitgeest, maar dan met bier.
De basis van bier en gin lijkt opmerkelijk genoeg veel op elkaar. Men
neme graan, gist, de nodige kruiden
en water. Heel veel water. ‘Daar

hebben we in Amsterdam een flinke overvloed aan,’ vertelt Quirijn Oorthuys (25, commerciële economie). ‘Door
alle bebouwing kan het regenwater niet direct de grond
in zakken. Het stroomt dus rechtstreeks het riool in, maar
de riolen kunnen de enorme toevoer helemaal niet aan.’

Code geel
Het plan om regenwater te bottelen
kwam niet helemaal uit de lucht
vallen. Het merk Hemelswater won
er begin dit jaar de Horecava Innovation Award mee. Een gastcollege
dat het merk gaf aan de HvA voor
de minor ondernemerschap, bracht
de studenten op het idee: bier én
gin-tonic brouwen.
Oorthuys lukte het vrij snel om
drie medestudenten te vinden voor
zijn gin-project Hemels G&T. Van
de Klundert sloot zich aan bij twee
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te drinken. Daardoor krijgt het een luxe uitstraling.’
Ook beroepsdestilleerder Arthur Kruijt beaamt dat. Hij
ondersteunde de studenten bij het maken van gin-tonic. ‘Er
wordt van een trend gesproken, maar zeker speciaalbier is
al jaren populair. Volgens mij heeft dat ook met de naam
te maken, dat woordje “speciaal” maakt het interessant.’
Hoewel het brouwproces zelf niet zoveel mankracht
kost, duurt brouwen behoorlijk lang. Dat komt door het
gistproces, dat veel tijd in beslag neemt. In de distilleerderij
‘De Tweekoppige Phoenix’ in Uitgeest leidt Oorthuys Folia
samen met de brouwer kort door het brouwproces heen.
In een opslag achterin liggen zakken opgestapeld met
kilo’s graan. Dat graan is de basis voor bier, maar ook voor
producten als jenever. ‘Gin is eigenlijk een mislukte versie
van jenever,’ vertelt distillateur Kruijt. Als eigenaar van de
distilleerderij begeleidde hij Oorthuys en zijn studiegenoten maandenlang in het brouwproces. De basis van beide
dranken is jeneverbes en citrusschillen, al kun je daar in het
geval van gin mee variëren. Kruijt: ‘In de 18e eeuw lukte het
de Engelsen niet om Nederlandse jenever te brouwen. Het
brouwsel waar ze toen op uit kwamen, is gin.’

Temperatuur

andere studenten. Omdat hun eerste plan voor gebotteld
tafelwater mislukte (de aanschaf van waterfilters was te
duur) kwam Van de Klundert met plan B: bier brouwen.
Ze benaderden het bestaande merk Hemelswater, wiens
thuisbasis de Amsterdamse brouwerij De Prael is, met een
concept voor een nieuw biertje: Code Blond. Omdat het
een blond biertje is, maar de naam is ook een knipoog
naar de kleurcodes van weer- en overstromingswaarschuwingen. Geel, omdat de situatie met regenwater in
Amsterdam nijpend is. Een brouwerij in Den Helder had er
wel oren naar, speciaal stadsbier te brouwen.

Luxe uitstraling
Speciaalbier en gin-tonic zijn niet meer weg te denken
uit de gemiddelde Amsterdamse bar. Exact de reden
waarom de twee besloten die drankjes zelf te gaan
maken. Maar waarom zijn nu juist de duurdere drankjes
zo populair? Oorthuys: ‘Het gaat natuurlijk om de smaak.
Bovendien doe je gemiddeld lang met een glas, een speciaalbiertje of gin-tonic is echt een drankje om langzaam

Het begint allemaal met graan. De kern van een
graankorrel wordt ‘geschroten’ waardoor de binnenkern
vrijkomt en er mout ontstaat. Dit goedje gaat in een
ketel met heel veel water. Het brouwsel wordt vervolgens
verhit. In mout zit veel zetmeel, dat door verhitting in
water met enzymen wordt afgebroken tot suiker. Kruijt
vergelijkt het met eten van een stukje brood: ‘Als je brood
eventjes op je tong laat liggen, breken enzymen uit je
speeksel het brood af en proef je de suiker. De temperatuur in zo’n bassin loopt op, waardoor suikers vrijkomen.
Daarna koelt het af. Hoe langzamer de gisting gaat, hoe
meer smaak het brouwsel over het algemeen krijgt.’ Tot
zover gaat het brouwproces van bier en gin gelijk op.
De gisting zelf duurt een paar weken. In die periode
wordt suiker (uit de mout) omgezet in alcohol. Als dit
goedje lang genoeg heeft gestaan – het lijkt dan op een
soort dikke granenpap – wordt het naar een distilleerketel
gepompt. De ketel gaat dicht en de graanpap wordt tot
verschillende kookpunten gebracht. Hierdoor blijft de
alcohol in de ketel aanwezig en verdampt dus niet.
Tijdens dit proces komt de pure alcohol in contact met
water, waardoor er een vloeistof ontstaat: graanalcohol.
Deze graanalcohol wordt teruggepompt in het apparaat,
samen met regenwater en jeneverbessen. Na één maand
komt het er vervolgens als jenever weer uit.

Zeekraal
Dat jeneverdestillaat wordt daarna op smaak gebracht
met allerlei soorten ingrediënten. Dat kunnen eerder
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genoemde citrusschillen zijn maar ook wasabi, lavendel
of zeekraal. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt
het aan gin aan toevoegen, zolang de ingrediënten maar
geregistreerd zijn in databases van apothekers als een
‘veilig’ middel voor consumptie. Boven de brouwerij staan
alle ingrediënten in grote glazen weckpotten opgeslagen,
zoals in een ouderwetse apotheek.
Proef je eigenlijk nog iets van dat oorspronkelijke regenwater? Oorthuys: ‘Dat water wordt zo goed gefilterd,
daar merk je niets meer van. We gebruiken regenwater
omdat het duurzaam is, en omdat we de conversatie erover op gang willen krijgen. Veel Amsterdammers weten
niet dat regenwater een probleem vormt.’
De tanks met regenwater worden met een vrachtwagen
van Amsterdam naar Uitgeest gebracht, en voor de deur
van de brouwerij afgeleverd door Intratuin zelf. ‘Vroeger
gebeurde dat trouwens ook met water uit de sloot,’ voegt
destilleerder Kruijt toe. ‘In eerste instantie wilden de jongens
ook tonic maken van regenwater, maar dat vond ik te link.
Je weet niet wat er aan vogelpoep en lood in zo’n watertank terecht komt. Als je dat water destilleert tot alcohol
kan het geen kwaad, maar met frisdrank kan dat niet.’

Flesontwerp
Bij het produceren van bier of gin-tonic komt trouwens
meer kijken dan het brouwen alleen. Code Blond, het
bier van Van de Klundert, is bijvoorbeeld gebotteld in
bierflesjes van Hemelswater. Maar voor de gin-tonic van
Oorthuys moest een heel nieuw flesontwerp worden
gemaakt. Omdat gin-tonic in Nederland nog niet kant en
klaar in flesjes wordt verkocht, was dat een uitdaging.
Oorthuys: ‘In Nederland kun je gin-tonic wel in blikjes
krijgen, alleen is de smaak daarvan niet zo goed als wanneer je het thuis zelf mixt. Wij zagen een gat in de markt,
want hoe chill is het als je op een festival straks gin-tonic
uit een soort bierflesje kan drinken?’.
Naast ‘pijpjes’ (reguliere bierflesjes) wordt het drankje
ook in fusten verkocht. ‘Handig voor festivals, waar vaak
geen sterke drank geschonken mag worden,’ vertelt Oorthuys trots. ‘De mix is niet sterker dan 10 procent, en kan dus
gewoon worden getapt.’ Ook de marketing (via een eigen
website en sociale media) en het regelen van verkooppunten deden de studenten zelf. ‘We moesten bovendien nog
allerlei opdrachten voor de minor zelf maken. Op een gegeven moment had ik zeven dagen durende werkweken.’
Voor beide bedrijven geldt dat de eerste liters gebrouwen en gebotteld zijn. Hoe nu verder? Eerst is het
afwachten of de groepen geslaagd zijn voor de minor.
Daar maken ze zich beiden niet zo druk over. ‘Je bent
geslaagd als de markt je product accepteert,’ zegt Van
de Klundert stellig. Hij moet eerst z’n studie nog afmaken door stage te lopen en een scriptie schrijven. Of hij

daarna een comeback maakt als bierbrouwer, weet hij
nog niet zeker. ‘Maar teruggaan naar de collegebanken
zal wel even zwaar worden.’
En Oorthuys? Die is als vierdejaars bijna klaar met studeren en kan zich fulltime op het destilleren gaan richten.
Want die tonic van regenwater, die moet er natuurlijk nog
wel een keer komen. ↙

EEN MIXJE
VAN BROUWERS
Oorthuys en Van de Klundert brouwen niet alleen.
Quirijn Oorthuys werkt samen met Rik van der Zwan
(De Haagse Hogeschool), Alex van Wijk (Avans Hogeschool), Quinten van Hoefen Wijsard (Hogeschool
Utrecht). Jim van de Klundert brouwde met Jesse
Krijnen en Dusty van der Giessen, beiden van de HvA.
Hemels G&T en Code Blond zijn onder meer te bestellen bij café Fest op de HvA-campus, en zijn ook bij de
makers op aanvraag verkrijgbaar.
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THOMAS
VAN A ALTEN
Gewone mannen
U

weet dat het in maatschappelijke debatten vaak over de ‘gewone,
hardwerkende Nederlander’ gaat, eenvoudig verkort tot ‘de gewone
man’. De gewone man wordt te pas en te onpas als een gemankeerde pop
aangehaald (met zo’n loszittend masker waar de ogen twee gaten zijn, en de
mond een fletse grimas oproept – in sommige buurten in Nederland wordt zo’n
Abrahampop in de voortuin geplaatst wanneer een man vijftig wordt).
Met de gewone man bedoelen ze dan, veronderstel ik, ook de gewone vrouw.
Politici slepen de gewone man over de vloer, planten hem in de arena en steken
dan een aubade af.
Ik vermoed dat die politici heimelijk verlangen naar een eigen leven als
gewone man. Zo zag ik Jan Roos (voorheen verslaggever bij Powned en Geenstijl
TV, daarna oppermatroos
tijdens het Oekraïnereferendum en sinds kort een
wat spartelende voorman van
VNL) ooit wat mismoedig met
de voeten in het zand bij een
strandtent in zijn woonplaats
Bergen. Zijn fletse garnalennetje danste in de wind. Roos
tuurde naar de horizon. In deze kwetsbare positie had hij iets melancholisch,
alsof hij het bulderen voorgoed wilde inruilen voor zacht ruisen.
Met Mark Rutte of Geert Wilders is het niet anders. De naald vol testosteron
gaat elke ochtend in de aderen, maar eigenlijk weten ze het niet meer. In
hun fantasie staan ze op een koele juli-ochtend in de prijsbewuste rij op het
vliegveld, op weg naar een all inclusive-vakantie in den vreemde.
Ze willen diep in hun hart opstaan en het Binnenhof verlaten. Het licht
uitdoen. Het gebouw laten overwoekeren door een agressieve klimop, om
er nooit meer terug te keren. Ze verkopen de dure auto, nemen een baan
als vertegenwoordiger in waterkoelsystemen en drinken Completa in hun
filterkoffie. Als een gewone man. ↙

Jans fletse garnalennetje
danste in de wind
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Sixtijnse gang
tekst Daniël Rommens
foto Martijn Gijsbertsen

‘H

et gebouw is nogal een troep,’ vindt
Nils Finger, de 23-jarige marketingstudent (VU) die deze muurschildering
maakte in het voormalige Acta-gebouw.
Nadat de tandheelkundige faculteit vertrok
werd het pand een studentenflat, die sindsdien bekend staat om zijn ‘goede feesten en
veel bier’. De beheerder van het pand wilde
de boel wat opfleuren en schreef een wedstrijd uit voor creatieve bewoners. Finger
won de eerste prijs van 400 euro met zijn
‘studentikoze versie’ van het beroemdste
fresco uit de Sixtijnse kapel. Het grootste
verschil met het meesterwerk van Michelangelo is dat het niet op het plafond, maar
op de muur staat. ‘Het leek me een beetje
vermoeiend om dagenlang op het plafond
te moeten schilderen,’ lacht Finger. Wie het
kunstwerk in het echt wil bewonderen zal
behoorlijk z’n best moeten doen. ‘Het gebouw is een doolhof waar je gemakkelijk in
verdwaald. Als je in deze gang op de derde
verdieping terecht komt, moet je al een
beetje de weg kwijt zijn.’ ↙
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‘WE ZIJN
TEGENGEWERKT,
JA’
tekst Henk Strikkers
foto's Daniël Rommens

Ze kon niet bevroeden dat haar commissie Democratisering & Decentralisering
zo onder vuur zou komen te liggen. Ze is daarom blij dat met de uitslag van
het referendum de klus aan de UvA is geklaard. Lisa Westerveld (35) heeft een
tropenjaar achter de rug, maar de GroenLinks-politica gaat door:
de campagne voor de verkiezingen is in volle gang.
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Lisa Westerveld WIL SOMS OOK GEWOON VOETBALLEN
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H

et is twee dagen nadat Lisa
Westerveld in Crea haar
rapport over de toekomst van
de UvA presenteerde. Bijna anderhalf
jaar nadat ze officieel werd benoemd
als voorzitter van de commissie
Democratisering & Decentralisering,
en een half jaar later dan verwacht,
zitten haar werkzaamheden erop.
Maandenlang sprak ze met UvA’ers
over hun problemen en zocht ze naar
alternatieve bestuursmodellen en andere manieren om studenten en medewerkers meer inspraak te geven.
En dan organiseerde ze ook nog eens
een referendum. ‘Ik had geen idee
dat de UvA zo’n wespennest was.’

Ben je blij dat het achter de rug is?
‘Het werd wel een keer
tijd. We dachten in oktober bij de presentatie van
het tussenrapport dat
het meeste werk gedaan
was. Toen bleek dat het
organiseren van het referendum nog een heel grote
klus was.’

Heb je ooit spijt gehad?
‘Nee, maar ik heb in het begin weleens gedacht: “Hoe moeten we dit
in godsnaam tot een goede afloop
brengen?” De opdracht was erg fors
en toen we ons daar als commissie
goed over gingen buigen, vroeg ik
me weleens af waar ik aan begonnen was.’

Wanneer dacht je dat voor het
eerst?
‘Toen we ons werkplan aan het
schrijven waren. Ik zat toen voor mijn
werk in Suriname en heb eigenlijk elk
vrij uurtje besteed aan het schrijven
van dat plan en de begroting. Ik had
nog nooit zo‘n grote begroting gemaakt, en ben de hele kerst van 2015
bezig geweest met hoe je zo’n begroting opzet. Dat was een behoorlijk
gepuzzel, want aan de ene kant werk

je met gemeenschapsgeld, maar aan
de andere kant moet je wel een commissie samenstellen waarin mensen
met veel kennis en ervaring zitten.
Bij dat werkplan en de begroting
kwam ik erachter hoe groot ons werk
zou zijn. Dan probeer je afspraken
te maken op faculteiten en kom je
erachter dat je bij sommige ondernemingsraden of studentenraden pas
een maand later terecht kan.’

Heb je te gemakkelijk gedacht dat
je het wel even zou doen?
‘Misschien wel. Ik heb misschien in het
begin te gemakkelijk gedacht dat ik
wel wist wat er schort aan de wetgeving. Ik bemoei me al tien jaar tegen
het hoger onderwijs aan en dacht dat

‘Je merkt wel dat onze commissie en
die van diversiteit meer onder vuur
hebben gelegen dan de commissie
financiën. Daar gingen mensen er
meer van uit dat er echt experts in
de commissie zaten.’

Hoe komt dat denk je?
‘Omdat ik jong ben. En vrouw.’

Gloria Wekker is niet jong.
‘Maar wel vrouw. Als je ziet wat die
allemaal over zich heen heeft gekregen. Niet alleen op de site van Folia,
maar ook op Geen Stijl... Ik ben blij
dat ze na een tijdje tegen me zei dat
ze al die reacties niet las. Gelukkig
maar. Ik heb die wel gelezen en ben
daar best wel van geschrokken.’

‘Soms dacht ik:
onderschat me eens
niet zo’
we daar even een rapport over zouden
schrijven met aanbevelingen. Ik heb
ook onderschat hoe erg de commissie
zelf onder vuur zou komen te liggen.’

Vond je dat vervelend?
‘Ja, eigenlijk wel. Ik merkte dat er
allerlei vragen van buiten rezen, toen
de commissieleden zeiden dat ze
wilden dat ik voorzitter werd, over of
ik wel geschikt was. “Moeten we niet
iemand uit de politiek daarvoor vragen? Iemand die wat ouder is of wat
meer ervaring heeft?” Dan ontstaat
daar ook een discussie over, terwijl ik
echt wel wat weet over wetgeving.
Onderschat me eens niet zo.’

Heb je dat later ook gemerkt? Dat
mensen dachten: zij komt even
binnenwandelen en vertellen wat er
aan de hand is?

Had je dat van
tevoren verwacht?

‘Niet dat er zoveel
strijd zou zijn. Je weet
van tevoren niet dat
je in een wespennest
terecht gaat komen.
Dat viel mij wel op
aan de UvA. Het is
een universiteit waar continu botsende meningen zijn. Het is een heel
andere universiteit dan de Radboud
Universiteit, waar ik studeerde, of
alle andere universiteiten die ik ken.
De cultuur is veel harder en mensen geven veel meer kritiek in het
openbaar. Ook op ons. Er is ook een
tegenbeweging ontstaan die vond
dat de bezetters eens moesten
uitscheiden en we ons weer moesten
druk maken over de kwaliteit van
onderwijs en onderzoek.’

Geef ze eens ongelijk.
‘Ja, nou ja, je krijgt in het begin het
beeld dat mensen massaal ontevreden zijn. Pas als je er rondloopt,
krijg je het beeld van een heel sterke
tegenbeweging van mensen die
vinden dat het prima gaat. Dat is
lastig, want onze taak was natuurlijk
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om goed in kaart te brengen wat hier
speelt en om daar oplossingen voor
te presenteren.’

een dag op geantwoord, maar dat is
wel een reactie die ik om drie uur ’s
nachts aan het tikken was.’

Denk je dat dat is gelukt?

Heb je het idee dat je bent
tegengewerkt?

‘Mijn verwachting was dat we veel
meer zouden blijven steken bij een
aantal aanpassingen in de huidige
wet- en regelgeving. Gaandeweg
zijn we steeds meer zelf die opdracht gaan uitbreiden. Het is meer
dan regeltjes aanpassen, het is ook
luisteren wat er speelt en ook die
cultuur veranderen.’

Dat ik jou dit als voormalig
LSVb-voorzitter mag horen zeggen.
‘Wij hebben gezegd: die cultuur
verander je niet zomaar. Daarom
hebben we dat charter
en die “Senaat-nieuwe
stijl” voorgesteld. Dat is
niet per se het installeren van nieuwe regels,
maar zorgen dat je
werkt aan een cultuurverandering. En dat is
niet vrijblijvend.’

‘De medewerking was niet altijd optimaal.’

Dat is wel heel politiek correct.
‘Ik ben even aan het nadenken of je
het echt tegenwerken kunt noemen.
Er waren gewoon heel veel mensen
niet blij met de commissie. Die waren
vanaf het begin al niet blij en hebben
dat het hele traject laten weten.
Als commissie zijn we op een aantal
punten wel tegengewerkt, ja. Maar er
zijn ook heel veel groepen studenten

en de holding ook meededen, maar
eigenlijk is het wel heel bijzonder dat
het ons dan niet lukt om hen op tijd
te laten beginnen. Ik kan wel zeggen
dat lang niet iedereen bij het AMC
zin had om een referendum te houden, en dat zie je ook wel terug aan
de opkomst. Wij mochten daar niet
zelf de uitnodiging versturen en je
kunt je afvragen in hoeverre dat met
hetzelfde enthousiasme is gedaan
en of het dezelfde prioriteit had. De
Raad van Bestuur van het AMC heeft
zelf een e-mail gestuurd, in plaats
van dat ze de mail van Ruigrok [het
ingeschakelde onderzoekbureau,
red.] heeft doorgestuurd. Daar ging
ook wel wat minder neutraliteit van
uit dan van de algemene uitnodiging.’

‘Het echte probleem: als
mensen niet gaan studeren
vanwege het geld’

Hoe verander je een cultuur?
‘In ieder geval niet door achterover te
leunen en te zeggen dat je de cultuur
wil veranderen, maar bijvoorbeeld
door een charter op te stellen. Door
vast te stellen wat de waarden zijn
die je als universiteit nastreeft. Daarmee roep je een instituut in het leven
dat die cultuur verandert.’

Je zei dat je geen spijt hebt, maar…
Resoluut onderbreekt Westerveld de
vraag: ‘Nee, maar ik heb wel heel
veel slapeloze nachten gehad hoor.
Ik heb een gewone baan, ik zit in de
gemeenteraad en ik wil ook gewoon
voetballen. Als je dan ’s avonds thuiskomt ben je vaak nog tot drie of vier
uur aan het werken. Neem nou die
kritische brief die drie decanen aan
de vooravond van het referendum
schreven. Daar hebben we binnen

en medewerkers die ons wel hebben
geholpen, en een soort van fan zijn
geweest van de commissie.’

Heb je de laatste maanden
tegenwerking ervaren?
‘De laatste maanden, nou ja. Het referendum ging op het AMC natuurlijk
helemaal niet goed.’

Heb je het gevoel dat ze er bij het
AMC nooit zin in hebben gehad?
‘Jeetje, dit is echt een heel moeilijke
vraag.’ Ze begint te glimlachen. ‘Ik
ben even aan het nadenken over hoe
ik deze kan beantwoorden zonder
dat er, eh…’ Opnieuw verschijnt
een glimlach. Westerveld blijft tien
seconden stil. ‘We hebben in ieder
geval op het AMC en bij de holding
zoveel problemen… Het College van
Bestuur wilde graag dat het AMC

Wat vind je ervan dat
vrijwel alle decanen
hebben geadviseerd om
niet voor veel verandering te kiezen?

‘Ik vind het vooral heel
jammer. Er is op de UvA
veel onvrede tussen
studenten en medewerkers enerzijds
en bestuurders anderzijds. Ik had
het wel fijn gevonden als bestuurders daar meer voor open zouden
staan. Je ziet dat veel bestuurders
bang zijn om de macht uit handen
te geven. Als er één plek is waar je
mensen meer te zeggen kunt geven
over hun eigen onderwijs, dan is dat
wel in het hoger onderwijs, waar
heel veel studenten worden opgeleid
om later leidinggevende posities
te bekleden.’
Uit het referendum dat de commissie van Lisa Westerveld organiseerde, bleek dat een meerderheid
van de stemmers positief staat tegenover een charter met kernwaarden van de universiteit. Dat geldt
ook voor een ‘Senaat-nieuwe stijl’
waarin over de grote kwesties rond
onderwijs en onderzoek kan worden
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gediscussieerd. Bovendien is onder
studenten een meerderheid van de
stemmers voor veel meer inspraak,
onder medewerkers is daarvoor minder steun. De opkomst was echter
laag: 12 procent van de studenten
en 37 procent van de medewerkers
bracht een stem uit.

Een jaar geleden zei je tegen me
dat je nog niet wist of je op de lijst
wilde. Was dat de waarheid?
‘Je hebt daar inderdaad heel lang over
doorgevraagd. Ik wist het niet zeker,
omdat ik het ook naar mijn zin had
in de gemeenteraad. Daarom wilde ik
het nog niet zeggen, want dan schrijf
jij het op, en dan is het zo. Maar toen
ik dit voorjaar een mail ontving met de
mededeling dat GroenLinks kandidaten zocht, wist ik eigenlijk binnen vijf
minuten dat ik het wilde doen.’

Ben je niet bang dat er weinig met
het rapport gaat gebeuren?
‘Nee, het College van Bestuur heeft
zich al uitgesproken voor een Senaat-nieuwe stijl en een charter. We
hebben ook echt duidelijk gemaakt
dat als je recht wil doen aan de
resultaten van het referendum en
ons rapport, dat dan de bevoegdheden van studenten en medewerkers moeten worden uitgebreid. Ik
hoop van harte dat daar gevolg aan
wordt gegeven, en dan niet alleen
door te zeggen dat het bestuur
naar studenten en medewerkers
gaat luisteren.’

Een belangrijk argument tegen
verandering na het referendum is
natuurlijk de opkomst.
‘Als we echt die opkomst veel hoger
hadden gewild, dan hadden we
gewoon een ja/nee-vraag moeten
neerleggen. We hebben het hier
uitgebreid over gehad, ook met het
College van Bestuur trouwens. Hoe
langer je de vragenlijst maakt, hoe
lager de opkomst wordt, maar ook
hoe meer informatie je hebt.’
Net zoals het afgelopen jaar is
ook 2017 een tropenjaar voor Lisa
Westerveld. De komende maanden is
ze volop campagne aan het voeren
voor de Tweede Kamerverkiezingen.
Ze staat op plek 14 voor GroenLinks,
waarmee ze op dit moment verkiesbaar lijkt. Vlak voor dit interview
zat ze twee uur in de visagie voor
een fotoshoot van Vrouw, hierna
moet ze naar een debat in Pakhuis
de Zwijger.

Waarom wil je naar Den Haag?

LISA
WESTERVELD
1981 Geboren in Aalten
2001-2008 Bachelor filosofie aan
de Radboud Universiteit
2003-2003 Lid en voorzitter
Universitaire Studentenraad
Radboud Universiteit
2005-2007 Lid opleidings
commissie filosofie
2007-2009 Voorzitter Landelijke
Studentenvakbond
2009-2010 Master politieke
filosofie Radboud Universiteit
2011-heden Persvoorlichter/
lobbyist bij de Algemene
Onderwijsbond
2012 Kieslijst GroenLinks
(17e plek) voor de Tweede
Kamerverkiezingen
2014-heden Gemeenteraadslid
in Nijmegen namens GroenLinks
2015-2017 Voorzitter
commissie Democratisering &
Decentralisering aan de UvA
2017 Kieslijst GroenLinks
(14e plek) voor de Tweede
Kamerverkiezingen

‘Heel veel dingen waar je in de
gemeenteraad en op universiteiten
tegenaan loopt, stranden uiteindelijk weer in Den Haag. Ik wil me
graag inzetten voor de dingen waar
ik om geef, maar dan moet je wel
de mogelijkheid hebben echt iets te
veranderen. Waar het ook over gaat,
of het nu medezeggenschap is of een
proef met een socialere bijstand die
ik in Nijmegen probeer te regelen,
uiteindelijk lopen veel dingen toch
stuk op wat er in Den Haag gebeurt.’

Daar moet je straks het leenstelsel
gaan verdedigen, terwijl je tegen bent.
‘Dat is het moeilijkste punt voor mij in
het hele verkiezingsprogramma van
GroenLinks. Daarom heb ik op het
verkiezingscongres ook een amendement ingediend om het collegegeld
te halveren. Dat is aangenomen,
waardoor ik in de wandelgangen al
“de vrouw van 700 miljoen” wordt
genoemd. We zeggen ook dat de
aanvullende beurs moet worden
verhoogd. Je moet kijken waar de
echte problemen zitten. Dat is vooral
bij studenten die niet gaan studeren
vanwege het geld. Die verhoging van
de aanvullende beurs, daar moeten
we echt werk van maken, zodat ook
studenten met een handicap en
studenten uit minder welgestelde families kunnen blijven studeren. Daar
zitten nu de grootste problemen.’ ↙
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LINDA VAN
DER POL
Kastanje
W

e aten in een Sovjetflat in het Russische kwartier van de stad, waar een
vriend het appartement van zijn oma bewoont. Hij schilderde de muren
blauw-geel en misschien mogen zijn planten er nu wat treurig bij staan: in de
zomer kweekt hij vette tomaten en paprika’s.
Hij is veganist en drinkt sinds een tijd geen alcohol meer. Nu ja, vooruit,
allemaal één slok Estse likeur dan, ik moet immers de nacht nog in.
In de laatste bus naar huis voel ik mijn gehemelte branden.
Het schijnt een korte en weinig ingewikkelde rit te zijn, maar de route lang
herken ik niets. Tevergeefs zoek ik naar de McDonald’s, mijn ijkpunt in deze
stad vol ž’s, õ’s en ä’s. Ook geen spoor van mijn eigen huis.
Langzaam geraakt de wagen leeg. Als na dertig minuten ook de laatste
vrouw uitstapt – onder wier bontjas je vijftig kilo aardappelen zou kunnen verstoppen – schiet ik de buschauffeur aan.
Ik probeer de naam van mijn
hostel. Niets.
Kastanje, zoiets moet de
straatnaam zijn. Weer geen
reactie. Riia, misschien.
‘Church,’ biedt hij tegen.
‘Church!’ zeg ik. Het zou kunnen. Estland, tegenwoordig een der minst religieuze landen ter wereld, heeft
best kerken en waarom zou er geen in de buurt staan?
Zijn gezicht klaart niet op maar versombert ook niet, feitelijk is er geen
uitdrukking aan af te lezen. Zit, gebaart hij.
Tussen twee torenhoge fabrieksgebouwen zet hij de bus stil. Uiterst traag
ontmantelt hij zijn apparatuur. Eerst gaat de iPad uit, da’s hier gelijktijdig
een betaalautomaat en GPS, dan de incheckpaal. Daarna het licht, enkel de
koplampen blijven aan.
O ja, ik heb Bordertown (2006) gezien. Maar hij draait en we rijden weer door de smalste straten met de flinkste kastanjebomen in de berm. Na een
tijd doemt mijn gebouw op. Nieuw maar evengoed fantasieloos, met uniforme
kamertjes zoals je ze tegenwoordig overal ziet: in Amsterdam, Berlijn, New
York en Tartu. Grenenhouten wanden en een cactus in de vensterbank.
De chauffeur zegt niets. Hij steekt zijn hand op en maakt rechtsomkeert. ↙

Ik probeer de naam van
mijn hostel. Niets

Linda van der Pol bericht dit semester vanuit Estland, waar ze studeert in het
uitwisselingsprogramma van Erasmus
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ANDREA HUNTJENS (22)
NEDERLANDSE
TAAL EN CULTUUR,
GESCHIEDENIS (UvA)
Kamer 13 m2, Hemonylaan, de Pijp
Woont hier sinds januari 2016
Betaalt 500 euro
Huisgenoten 3
Voordeel de locatie, knus huis
Nadeel ‘De douche is onder een
schuin zolderdak gebouwd, en daardoor slecht voor je rug.’

‘O

p mijn bed na komen alle
meubels in mijn kamer van een
kringloopwinkel in Geleen, uit Limburg
dus. Mijn familie woont daar in de
buurt. Wat daar op rommelmarkten
voor twintig euro verkocht wordt, zou
in Amsterdam honderd euro kosten
omdat tweedehands hier hip is. Hier is
het vintage, daar is het gewoon oud.
Mijn bureaustoel komt uit het oude
huis van de buurvrouw van m’n oma.
Ikea is prima, maar ik vind het persoonlijk leuker als meubels een verhaal
vertellen. M’n vloerkleed komt dan
weer uit Marokko, dat heb ik zeven jaar
geleden tijdens een vakantie met mijn
ouders gekocht. Eigenlijk hadden ze het
voor hun eigen huis aangeschaft maar
omdat ze van bankstel veranderden,
heb ik het gekregen. Een groot voordeel
van deze kamer is het privébalkonnetje dat ik heb. Van de week zat ik
met wat huisgenoten buiten toen de
buurvrouw halfnaakt de plantjes voor
het raam water kwam geven. Ze heeft
geen gordijnen maar had wel het licht
aan. Ik geloof niet dat ze ons zag. Het
nadeel aan deze kamer is dat het plafond heel hoog is, ik denk wel bijna vier
meter. Ik heb maar een klein kacheltje,
dus in de winter wordt mijn kamer
nauwelijks warm. Door het schuine dak
is het in de zomer juist weer heel heet.
Maar dat maakt allemaal niet zoveel
uit verder, het blijft een leuk huis in de
leukste buurt van Amsterdam.’ ↙
tekst Maartje Geels foto Martijn Gijsbertsen

‘Hier is het vintage,
in Limburg
gewoon oud’

8 FEBRUARI 2017

31

32

FOLIA 18

Bovenste rij: Jeroen Verberne, Mart van Baalen, Bo Floor, Tommie Freke, Luc Janssens, middelste rij: Abe van der Woude, Dirk Zandvliet, onder: Lucas van Ee
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Gallowstreet

gaat met een lach
en een traan
tekst Maartje Geels foto’s Bob Bronshoff

Studentenbandjes te over. Maar wat is het geheim als je echt
door wil breken? Folia gaat met de UvA’ers van de succesvolle formatie Gallowstreet een kringgesprek aan. Over
de kracht van brassmuziek, studeren en authenticiteit. ‘Ik
vergelijk onze band met een mannenpraatgroep.’

Z

e bestellen zonder uitzondering
gemberthee, en ze repeteren met
twaalf man in een piepkleine
kelder onder het Volkshotel aan de
Amsterdamse Wibautstraat. Het is niet
wat je in eerste instantie verwacht van
een band die speelde op Lowlands en het
Amsterdam Dance Event.
Maar aan Gallowstreet is niets gewoontjes. Waar het gemiddelde Nederlandse studentenbandje doorbreekt met
een rocksingel, maakt de twaalfkoppige
band brass. Niet met elektrische (bas-)
gitaren maar met een indrukwekkende
collectie saxofoons, trompetten, trombones en een sousafoon. En met een
mix van conservatoriummuzikanten en
weggelopen wetenschappers.
Daaronder zijn Luc Janssens (alge-

mene sociale wetenschappen), Mart van
Baalen (taalwetenschap en Artificial
Intelligence), Abe van der Woude
(Future Planet Studies en bedrijfskunde) en Dirk Zandvliet (politicologie).
De één maakte zijn studie aan de UvA
af, de ander hield het na een paar jaar
voor gezien.

Laten we beginnen met een voorspelbare vraag. Hoe is Gallowstreet
ontstaan?
Dirk: ‘In een ver verleden in een universum ver hier vandaan, was er een jongen
die dacht: laat ik een band beginnen.
Dat is Gallowstreet geworden. Maar je
wilt de lange versie horen zeker?’
‘Ik probeerde het eerst gewoon met
een gitaar maar dat werkte niet; er zijn
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al zoveel singer-songwriters. Dat is
echt een slechte hoek om in te zitten
als muzikant. Mijn broertje speelt
trombone, en hij ging daar heel lekker
mee op festivals. In het eerste jaar van
m’n studie ben ik begonnen saxofoon
te spelen. Een band met veel blazers
leek me vet. Daar ben ik mensen voor
gaan zoeken.’

Dus jullie hebben op een soort
contactadvertentie gereageerd?
Luc: ‘Nee. Dirk viel in bij een band
waarin ik ook in speelde. Toen heb ik de
hele avond geslijmd of ik dan omgekeerd
een keer bij Gallowstreet mee mocht
spelen. Een paar weken later werd ik
gebeld of ik in wilde vallen, daarna ben
ik blijven hangen.’
Mart: ‘Na het conservatorium wilde
ik niet meer spelen. Je voelt jarenlang
stress om steeds beter te worden,
daarom ben ik van trompet overgestapt
op trombone. Die associatie tussen
spelen en moeten presteren heb ik bij
trombone niet.’

Abe: ‘Ik kwam, net als Luc, als invaller
bij de band. Inmiddels treden we ongeveer drie jaar op in dezelfde formatie.’

Schrijven jullie veel onder invloed
van drank en drugs of is gemberthee genoeg?
Abe: ‘Dat wisselt.’
Luc: ‘Het hangt er vooral vanaf aan
welk bandlid je het vraagt.’
Mart: ‘Er zijn er een paar bij die
flink blowen. Daar kun je best muziek
op schrijven.’
Dirk: ‘Tijdens repetities op
zondagavond doen we dat niet. Maar
als we op een festival spelen, tja, dan
geniet iedereen er wel van. Zeker als we
verblijven op locatie, dan lijken we net
een opgefokt voetbalelftal. Maar alles
binnen de perken, papa en mama!’
Luc: ‘Een mix van een voetbalelftal
en sociale werkplaats, bedoel je.’

Zijn jullie vrienden?
Dirk: ‘Jawel. We zijn een vriendengroep geworden.’

‘We zijn een mix van een voetbalelftal
en een sociale werkplaats’

Mart: ‘Maar we zien elkaar niet heel
vaak buiten de band om.’
Abe: ‘Ik had berekend dat we in
2015 tussen de zestig of zeventig shows
samen hebben gedaan. Als je daar nog
alle repetities bij optelt, hebben we
elkaar wel meer dan honderd keer in
één jaar gezien.’
Mart: ‘Het is altijd leuk.’
Luc: ‘Van de zomer was jij er wel
even klaar mee, Abe.’
Abe: ‘Klopt. Toen waren we zo
druk met optreden. En dat dan naast je
studie of je werk…’
Dirk: ‘We vitten veel op elkaar,
maar de band ondersteunt elkaar ook.
Ik vergelijk het met een mannenpraatgroep. Gemberthee erbij, kringgesprekken over relaties… Alles wordt gedeeld.
We hebben een open cultuur waarin we
emoties delen. Gallowstreet gaat met
een lach en een traan.’

Waar komt jullie bandnaam vandaan?
Dirk: ‘De vader van de toenmalige
drummer had een studio aan de Galgenstraat, in het Westelijk Havengebied. De
galgenstraat verwijst naar de galgenvelden in Amsterdam-Noord, daar keek je
– voordat het havengebied dichtgebouwd
werd – vanuit het centrum op uit. Het
stadsbestuur hing daar eeuwen geleden
criminelen op om te laten zien: “You
don’t fuck with the law here.” Daar hingen
dus wekenlang lijken weg te rotten.’
Luc: ‘Dat vonden we wel een mooi
beeld. Het past bij ons innerlijk, haha.’

Er zijn zoveel studentenbandjes. Af
en toe breekt er eentje door, zoals
de Utrechtse rockband Kensington,
die nu volle stadions trekt. Hoe is
jullie dat gelukt?
Abe: ‘Omdat er kwaliteit in de band
zit. Dirk komt uit een creatief nest, zijn
ouders zaten bij een theatergezelschap.
Verder werken we veel met mannen die al
lang meedraaien in de muziek, bijvoorbeeld omdat ze eerst bij Jungle By Night
[een afrobeatband uit Amsterdam, red.]
zaten. Het is geen bandje waar iedereen
Jeroen Verberne (links) en Abe van der Woude op drums
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eerst nog z’n instrument nog moet leren
bespelen, je moet echt wat kunnen.’
Mart: ‘Veel mensen zijn wel in onze
band gegroeid hoor. Je ontwikkelt je
ook samen.’
Luc: ‘Toen ik erbij kwam, had ik
een slecht uithoudingsvermogen op de
trompet. Inmiddels heb ik wel geleerd
om een show van een uur vol te houden,
ook al is het fysiek zwaar.’

Waarom is het fysiek zwaar?
Luc: ‘Twee uur blazen door een klein
mondstuk is intens. Trompet is het
zwaarste instrument van alle blazers,
toch Mart?’
Mart: ‘Ja. Maar de trombone is weer
een zwaar instrument om vast te houden. Je hebt je hele lichaam nodig om er
een goed geluid uit te krijgen.’
Dirk: ‘Het draait bij blazen om
spier- en longkracht. Je bent een uur
lang constant aan het spelen, denk alleen al aan hoe erg je je lippen daarvoor
moet inspannen.’
Luc: ‘Ik sport nooit. Dat helpt
ook niet.’

Waarom hebben jullie voor brass
gekozen? Waarom niet voor rock
of pop?
Dirk: ‘Waarom wel? Er zijn al zo fucking
veel irritante gitaarmensen, en synthesizers en elektronica hoor je ook overal.
Met een blaasinstrument ben je mobiel,
we kunnen bij wijze van spreken besluiten om zo meteen buiten een optocht
te lopen.’
Luc: ‘Je hoeft niks te versterken, je
kunt gewoon op straat spelen.’
Dirk: ‘En blazers klinken mooi in
een ruimte. Een groep blazers kan een
gigantisch klankspectrum produceren.
Je kunt niet in je eentje een akkoord
maken, maar als al die individuele geluiden samenkomen, dat is fantastisch.’
Luc: ‘Akoestische synergie, bedoel
je. Gebruik even wat dure woorden
Dirk, je hebt toch gestudeerd?’
Abe: ‘De samenwerking met mij als
drummer en de band is door het genre
iets anders. Maar drummen in brass

Mart van Baalen (links) en Luc Janssens

‘Er zijn al zo fucking veel
irritante gitaarmensen’
is evengoed intens. De energie die van
zo’n groep blazers om je heen afkomt,
is tof. Dat is veel grootser dan een bandje. Je kunt met je instrument richting
het publiek spelen. Je ziet het publiek
dan losgaan, en dat kan omdat we zo
beweeglijk zijn.’

Voel je de energie van zo’n publiek
op het podium?
Mart: ‘Ja. Ze eten uit je hand. Op
Lowlands zijn mensen al in een feeststemming. Als we dan net even wat
extra kracht bijzetten, gaan ze springen
of schreeuwen.’
Dirk: ‘Ik ben frontman, dus ik ben
MC [master of ceremonies, red.]. Dat is
superleuk; soms voelt het bijna machtig
om te merken dat je zoveel controle over
je publiek hebt.’

Merkte je dat op festivals als Lowlands en ADE?
Abe: ‘Ja. Op Lowlands stonden we naast
Muse geprogrammeerd, dus iedereen die
daar schijt aan had, ging naar ons. Dat
waren zo’n drie- of vierduizend mensen.
Er stonden zelfs mensen buiten de tent,

het ging van voor tot achteren los. Op
ADE hadden we al vaker gestaan, daar
verbaas ik me nog steeds over. Het is
akoestische muziek op een digitaal
festival. Maar wij halen wel inspiratie uit
hiphop en house die je daar hoort.’
Luc: ‘De invloeden van andere
genres op ons werk is groot. We halen
inspiratie uit afrobeat, dance, klassiek… zelfs uit carnavalsmuziek.’
Dirk: ‘Mart is bijvoorbeeld een echte
jazz cat.’
Mart: ‘Dat, en ik ben Nirvana-fan.’
Dirk: ‘Dus komt vaak de vraag over
authenticiteit naar boven. Ik vind dat
er weinig ‘gemaakt’ is aan onze band.
Bij 3voor12 [popmuziekplatform van de
VPRO, red.] hadden ze het over ‘suffe
conservatoriumuitstraling.’ Daar ben
ik het niet mee eens. Nu we een beetje
doorbreken, krijg ik heel positieve reacties van mensen die ons bijvoorbeeld
op televisie hebben gezien. Daar moet je
nuchter onder blijven.’
Abe: ‘Nuchter blijven onder ons
enórme succes…’
Dirk: ‘Aan het eind van de rit zijn
we maar gewoon een groep jongens
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dat gaat via zijn contacten.’
Abe: ‘Iedereen voegt iets toe.
Daarom zijn we er allemaal even sterk
bij betrokken.’

Hoe maak je met twaalf man een
album?

vlnr Tommie Freke, Lucas van Ee, Mart van Baalen, Luc Janssens, Dirk Zandvliet, Jeroen Verberne

met blaasinstrumenten die toevallig
graag samen muziek maken, en lekker
willen klinken.’

Hoe ziet jullie publiek er uit?
Luc: ‘Jong en oud.’
Dirk: ‘En net iets meer vrouwen
dan mannen.’
Luc: ‘Maar we hebben ook wel eens
op oubollige jazzfestivals in de provincie gespeeld, daar staan dan echt oude
mannen. Die vinden het fantastisch.’
Dirk: ‘Dat is het imago van een
groep blazers: statige, grijze mannen
die van papier staan te spelen. Maar
er is een Amsterdamse incrowd die
Gallowstreet ook heeft omarmd. Die
komen dan weer naar ADE.’
Abe: ‘Buiten de steden heb je wel
veel mensen die zelf ook ooit gespeeld
hebben. Vaak hebben ze dan zelf nog in
een fanfare gezeten, en dan zien ze nu
wat er nog meer kan met blaasinstrumenten. Soms moeten ze huilen.’
Dirk: ‘Ze raken geëmotioneerd
omdat ze het tof vinden. Dat is toch
mooi? Het zou helemaal bijzonder zijn
als er door ons bescheiden succes meer
kinderen instrumenten leren spelen. Ik
hoop dat er al een jong-Gallowstreet in
de maak is. We hebben een paar kindershows gedaan, in Tivoli bijvoorbeeld. Ik
had die nacht doorgehaald want ik had

drugs gebruikt dus ik stond daar met
een kater. Het was zo vet.
Abe: ‘Als je die vierjarige koters ziet
springen... Wauw.’
Dirk: ‘We nemen tijdens zo’n show
ook een momentje om de ouders aan te
spreken, dat ze hun kind aanmoedigen
om een instrument te leren spelen.
Vooral samen muziek maken geeft
zoveel plezier.’

Heeft de band een rangorde?
Luc: ‘Ik kwam er als laatste bij dus ik
ben het pispaaltje.’
Mart: ‘Hoe voelt dat eigenlijk, Luc?’
Luc: ‘Prima! Maar Dirk is wel de
onbetwiste leider.’
Dirk: ‘Daarom heb ik ook ons logo
op m’n arm getatoeëerd. Ons bedrijfslogo. Maar ik regeer niet met een ijzeren
hand en onze manager is niet de baas.
We hebben een interne regie.’
Abe: ‘Iedereen doet wat. Daarom
werkt het zo goed. Zo zorgt Mart ervoor
dat we überhaupt op locatie terecht komen. Hij maakt de logistieke planning.’
Dirk: ‘Chapeau, chapeau.’
Mart: ‘Ik heb daar stapels spreadsheets in Excel voor.’
Abe: ‘En Luc… Tja, wat doet hij eigenlijk?’
Luc: ‘Ik plan de repetities in en
regel setlijsten. De studio is van Abe,

Abe: ‘Vaak gaan we met een kleiner
groepje in de repetitieruimte zitten. Het
lukt toch nooit om met z’n allen samen
te komen om te schrijven en dat is
prima, want met de hele band werkt het
niet. Met vijf of zes is beter.’
Luc: ‘Er zijn zoveel meningen in
de band, daar word je gek van. Maar
wat we uiteindelijk maken, vinden we
allemaal vet.’
Abe: ‘We schrijven vanuit de onderkant, een groove. Meestal beginnen
we gewoon met jammen, tot er op een
gegeven moment wat mensen opkijken
met een blik van: dit is vet.’
Luc: ‘Onze eerste single, Hattori,
hebben we met de hele groep tijdens
één repetitie geschreven. Daar ben ik
het meest trots op.’
Abe: ‘Laatst speelden we op een
chic landgoed bij Bloemendaal. Voor
we moesten spelen hebben we een uur
staan jammen, met uitzicht op het bos.
Ondergaande zon, eekhoorntjes… Van
die sfeer werden we creatief. Na afloop
hadden we de ingrediënten voor een
nieuw nummer.’
Luc: ‘Het uitdenken is wel veel
werk. Je arrangeert toch voor drie
trompetten, drie saxofoons, etcetera.
Bovendien schrijven we niks op, dus
iedereen moet zijn partij uit z’n hoofd
kennen. Niet heel veel orkesten maken
muziek uit het hoofd, zoals wij doen.
Muziek voor blazers is vrijwel altijd
uitgeschreven. Een set van een uur
spelen wij uit ons hoofd.’
Abe: ‘Net als Kensington.’
Luc: ‘Maar die spelen maar drie
akkoorden.’ ↙
Meekijken bij een repetitie van
Gallowstreet? Kijk op folia.nl voor de
video. Gallowstreet is de komende tijd
onder meer te zien op Paaspop 2017.

37

38

FOLIA 18

Prikbord UvA
Archeologie De Muur

Tropenmuseum Slavernij

Bij werkzaamheden aan de
Singel is vorige week een oude
stadsmuur gevonden. Bij het
wegpompen van grondwater
kwam een deel van de in
1480 gebouwde muur bloot
te liggen en die de stad tot de
aanleg van de grachtengordel
beschermde. Omdat de fundering zwak is, wordt de
muur komende maanden verwijderd en boven de grond
gehaald, zichtbaar voor iedereen. UvA-hoogleraar en
stadsarcheoloog Jerzy Gawronski was enthousiast
tegenover Het Parool: ‘Dit is het middeleeuwse
Amsterdam dat we willen behouden.’

Op donderdag 9 februari gaan
wetenschappers, muzikanten en
activisten in het Tropenmuseum
met elkaar in gesprek over
het slavernijverleden en de
plek die het heeft – of zou
moeten hebben – in Nederlands
collectieve geheugen. Naast
bekende sprekers als Gloria Wekker, Frank van Vree en
Quincy Gario is Dr. Lonnie Bunch uitgenodigd als eregast,
directeur van het Smithsonian National Museum of
African American History and Culture uit Washington
D.C. Van 19.00 tot 22.00 uur in het Tropenmuseum.
Tickets 8 euro.

Voorlichting Masterweek

Room for Discussion Sylvana Simons

Voor studenten die na hun bachelor een master willen doen
of voor hen die over een tweede
master nadenken, organiseert
de UvA van 13 tot en met 17
februari de UvA Masterweek.
Naast de reguliere introducties
is er ook de voorlichting ‘Hoe
kies ik een Master?’, die ingaat op wat de master eigenlijk is, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en andere
struikelblokken bij het maken van een masterkeuze.
Kijk voor programma en aanmelden op de website van
de UvA.

Room for Discussion heeft
niemand minder dan Artikel
1-lijsttrekker Sylvana Simons
uitgenodigd voor een interview.
De voormalig TMF-VJ en presentatrice liet zich de afgelopen
jaren sterk uit in de strijd tegen
racisme. Dat kwam haar op
behoorlijke kritiek te staan, evenals haar beslissing om
bij Denk te gaan. Inmiddels is Simons haar eigen partij
begonnen: Artikel 1. Interview door Amrit Baboeram en
Jeppe van Aubel in Crea, op woensdag 15 februari,
13.00 tot 14.00 uur. Vooraf aanmelden verplicht.
ADVERTENTIE

AAC Jazzcafé
Zin in een ontspannen vrijmibo
in het hart van Amsterdam?
Kom dan naar de Oudezijds
Achterburgwal 81 om naar
zwoele jazzsounds te luisteren.
Op vrijdag 10 februari luidt de
Amsterdamse Academische
Club het weekend in met het
Amsterdam Jazz Café. Van 17.00 tot 19.00 uur spelen
Bart de Vries (contrabas) en Cees Hamelink (accordeon)
met zangeres Tamara Hoekwater van Het Bourgondisch
Combo ‘klassieke en eigen jazz’. Entree is gratis.
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Prikbord HvA
Floor Docu Donderdag

Deeltijdopleiding Voorlichting en masterclass

Als je geïnteresseerd bent in
de rechten van holebi’s en
transgenders, kun je meer
te weten komen tijdens de
Docu Donderdag van Floor op
9 februari tussen 16.15 en 18.15
uur. Het debatcentrum vertoont
One Kingdom, One Love van de
documentairemaker Sebastiaan Kes, die in de leefwereld
dook van holebi’s en transgenders uit verschillende
Nederlands-Caraïbische eilanden. Wie meer wil weten
over de sociale acceptatie van deze minderheidsgroepen,
is welkom in het Wibauthuis.

De deeltijdopleidingen media,
informatie & communicatie
en communicatie van de HvA
bieden op donderdag 9 februari
een voorlichtingsavond aan
voor medewerkers die behoefte
hebben aan een nieuwe
uitdaging in hun loopbaan. Op
de voorlichting over deze opleidingen volgt aansluitend
een masterclass. Geïnteresseerden zijn welkom in het
Benno Premselahuis tussen 17.00 en 19.00 uur.
Aanvullingen
De foto op de cover van Folia 17 is gemaakt door Jhelisa Panfred.

Innovatie Talent Box
Voor UvA- en HvA-medewerkers
die hun innovatieve ideeën
in concrete actie om willen
zetten, stelt de Talent Factory
dit voorjaar een Talent Box
beschikbaar. Het gaat letterlijk
om een fysieke doos met
hulpmiddelen en begeleiding
in tekst om grensverleggende plannen concreet
uit te werken. Tijdens workshops op verschillende
locaties van de HvA en UvA worden de ideeën verder
gebracht. Aanmelden kan tot en met 14 februari op
talentfactoryhvauva.nl.

Diversiteit Pizzasessie
Heb je uitgesproken ideeën
over hoe diversiteit (ook wel
inclusie genoemd) aan de HvA
kan worden verbeterd? Ga
erover in gesprek met rector
Huib de Jong, in een informele
setting en met een stuk pizza
en een drankje. Wat betekent
diversiteit voor HvA-studenten en hoe ervaren zij dit?
Op maandag 13 februari tussen 17.00 en 19.00 uur
kun je je mening geven op de eerste verdieping van
het Wibauthuis. Studenten kunnen zich aanmelden op
participatie@hva.nl.

Bij het artikel ‘De kracht van kaarten’, ontbrak de bronvermelding
bij de kaart op pagina 28. Die is onderdeel van de Global Human
Settlement Layer, een onderzoeksproject van het Joint Research
Centre (JRC) van de EU en opgemaakt door Robbin-Jan van
Duijne. Ook de naam van de auteur bleef onvermeld: het stuk is
geschreven door Steffi Weber.

ADVERTENTIE

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

Het Anne Frank Huis zoekt per direct
enthousiaste:
Het Anne Frank Huis zoekt per direct
enthousiaste:

Publieksmedewerkers m/v
Medewerkers
bediening
m/v
Publieksmedewerkers
m/v
Medewerkers bediening m/v
Ben je geïnteresseerd in deze vacature?
Kijk dan voor meer informatie op:
Ben je geïnteresseerd in deze vacature?
www.annefrank.org/vacatures
Kijk dan voor meer informatie op:
www.annefrank.org/vacatures
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Actueel Laatste dagen Maagdenhuis
HvA’ers aan de slag in vluchtelingenkamp op Lesbos

Helpen om
van hulp af
te komen
tekst Willem van Ewijk

Ze zamelden ruim vijfentwintigduizend euro in voor het vluchtelingenkamp, en delen er
nu kleding en soep uit. Maar de HvA-studenten op Lesbos zijn niet zomaar vrijwilligers.
Ze reisden ook naar Kara Tepe voor afstudeerprojecten, die ervoor moeten zorgen dat de
vluchtelingen uiteindelijk zonder hun hulp verder kunnen.

E

en deel van het opgehaalde geld
was voor vertrek al overgemaakt
naar een liefdadigheidsorganisatie die daar thermo-ondergoed voor baby’s van kocht. Een acute behoefte, nu de
kampen gebukt gaan onder winterweer.
Met negentien vrijwilligers, onder
wie elf studenten, verblijft Marie Meeusen, docent Communication and Multimedia Design (CMD) aan de Hogeschool
van Amsterdam, in het vluchtelingen-

kamp Kara Tepe op het Griekse eiland
Lesbos. Ze zullen vrijwilligersorganisaties helpen met de dagelijkse gang van
zaken in het kamp.
Zo deelt de organisatie ‘Because
we carry’ er het ontbijt uit. ‘Als deze
vrijwilligers er niet waren, dan zouden de
vluchtelingen niet kunnen ontbijten,’ zegt
Meeusen. Maar dat is slechts een pleister
op de wond: een duurzame oplossing laat
op zich wachten. Meeusen beklaagt zich

regelmatig over het feit dat de Europese
overheden zo weinig bijdragen aan de
organisatie van het kamp. De vrijwilligers hebben het nu vooral druk met het
voorzien in de primaire behoeftes, terwijl
het nodig is om een geoliede organisatie
neer te zetten, vertelt de docent.

Transit
De vluchtelingenkampen op Lesbos waren transitkampen. Vanuit hier trokken
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vluchtelingen naar andere landen in de
Europese Unie om er asiel aan te vragen.
Maar dat gaat door de vluchtelingendeal tussen de EU en Turkije niet meer
zo makkelijk. En zo lijken de kampen
permanent te worden: 4.485
vluchtelingen wachten er
op hun eerste asielgesprek,
waarvan het niet duidelijk is
of dat überhaupt nog plaats
zal vinden.
Als ze langer in het
kamp blijven, kunnen de bewoners zelf
een steentje bijdragen aan de organisatie,
denkt Meeusen. ‘De lokale vluchtelingenbevolking kan het werk op den duur
overnemen van de vrijwilligers,’ zegt ze
voor vertrek uit Nederland. ‘De vluchtelingen die in Kara Tepe zitten zijn
vaak de hoger opgeleiden; ondernemers,
dokters – zij zijn het die de oversteek
kunnen betalen.’

Een andere vrijwilligersorganisatie is
Movement on the Ground. Zij willen
kijken hoe het kamp zelfvoorzienend
kan worden. De organisatie noemt die
ambitie ‘from camp to campus’. Ze is

rijtje wil zetten wat de vrijwilligers nu
allemaal voor hulp geven, en hoe ze dat
doen. Daar wil ze een handboek van
maken, dat de vluchtelingen kunnen
raadplegen om te zien hoe ze zelf de
organisatie van het kamp
in handen kunnen nemen.
Senne, een andere afstudeerder, wil in kaart brengen wat de talenten zijn van
de kampbewoners, zodat
ook duidelijk wordt wie die
activiteiten kunnen overnemen.
Een van de mogelijkheden is om
een app te maken, zodat de vluchtelingen er op hun smartphone mee aan de
slag kunnen. ‘Na hun paspoort is de
smartphone vaak het belangrijkste bezit
van een vluchteling,’ weet Fenne. ‘Het is
het eerste wat je meeneemt als je op de
vlucht gaat.’
Het past bovendien bij het vak CMD.

De smartphone is het op één
na belangrijkste bezit
bijvoorbeeld bezig om door de plaatsing
van zonnepanelen in de energievoorziening te voorzien.
Om aan die lange-termijnorganisatie
bij te dragen, wijden drie CMD-studenten er hun afstudeeronderzoek aan.

App
Een van die studenten is Fenne. Vlak
voor vertrek zegt ze dat ze op een
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Voor hun afstudeerproject krijgen de
studenten als opdracht om een ‘ontwerpvraag’ te stellen, een design challenge. Dat
betekent dat ze een menselijk probleem
moeten vinden dat ze vervolgens door
design en met gebruik van media
oplossen.
Regelmatig komen daar apps uit,
zoals een app waarmee je kunt zien of
je moet rennen om de trein te halen, of
een app met oefeningen voor mensen die
niet tegen smakgeluiden kunnen. Maar
deze afstudeerders wilden verder kijken
dan hun eigen alledaagse Amsterdamse
ongemakken. ‘We willen iets doen voor
mensen die we niet kennen,’ zegt Fenne.

Open blik
Eenmaal in het kamp laat Marie
Meeusen weten dat het digitaliseren
van informatie over vluchtelingen niet
mogelijk is. ‘We mogen bijvoorbeeld
geen foto’s maken in het kamp, dat ligt
gevoelig,’ zegt ze. Daarom zullen de
projecten ‘flink anders moeten worden
ingestoken’.
Dat is niet erg, zeggen de studenten.
Voor aanvang lieten ze al weten zich
niet te veel op hun plannen te willen

vastpinnen. De
werkelijkheid
in Kara Tepe is
natuurlijk anders
dan de verhalen
die we hier horen,
zegt ook de derde
afstudeerder Martyn. ‘In Nederland
lezen we alleen
maar berichten
over de bootjes en
hoe moeilijk de
vluchtelingen het
daar hebben. Maar
je hoort nauwelijks iets over hun
dromen en welke
oplossingen ze zelf
voor hun problemen bedenken.’
‘Je kunt niet
vanuit Amsterdam
of in boeken een oplossing bedenken
voor mensen die zo ver weg zijn,’ stelt
Fenne. Ze willen eerst ervaren wat de
problemen zijn, door met Movement on
the Ground mee te lopen. ‘We kijken
hoe zij het aanpakken,’ bericht ze later,
vanuit het kamp.
Martyn wil op zoek gaan naar
verhalen van vluchtelingen, zodat hij er
uiteindelijk een multimediale productie
van kan maken. Zijn voorbeeld is een
productie van the New York Times, met
filmpjes, geluidseffecten en infographics
vol data over klimaatverandering. ‘Zo’n
website, daar wordt iedereen blij van,’
zegt De Jong. ‘Het is goed voor mijn
opleiding, voor mijn portfolio, en wie
weet krijgen de vluchtelingen op Lesbos
daardoor meer hulp, steun en geld.’
Het kan zijn dat zijn dat vluchtelingen er helemaal niet voor open staan
om hun verhaal met hem te delen, zegt
hij. Of dat zijn verwachtingen van een
optimistische vluchtelingenpopulatie
misschien helemaal niet kloppen. Dan
kan het onderzoek ook daarop aan worden gepast, en als vrijwilligers kunnen
de studenten in elk geval hulp bieden.
‘Een open blik is belangrijk.’ ↙

STAGE
Nina Zonneveld (23)
Studie Master sociale psychologie (UvA)
Stage Afstudeerstage Movisie
Verdiensten 220 euro per maand
Oordeel ***
Vier maanden liep ik stage bij Movisie,
een kennisinstituut dat zich bezighoudt
met maatschappelijke vraagstukken.
Vanuit een overkoepelende organisatie
werd samen met Movisie en het Samenwerkingsverband van Marokkaanse
Nederlanders een project gestart: versterking van interventies ter preventie
van radicalisering.
Via een hulplijn kunnen de ouders van
radicaliserende jongeren met een onafhankelijke vrijwilliger praten om te vragen
wat ze in zo’n situatie moeten doen. Mijn
taak was om voor die interventie van A
tot Z een handboek te schrijven, en dat
heb ik ook gedaan. Met dat handboek
hebben de hulpverleners houvast, en
krijgen andere organisaties inzicht in de
werkwijze die gehanteerd wordt.

‘Ik weet nu dat ik geen
onderzoeker wil worden’
Het was heel tof dat ik echt iets fysieks
gemaakt heb. Ik ben er best wel trots
op! Wat de stage een stuk minder leuk
maakte, was dat ik erg op mezelf was.
Vier maanden lang schrijven en onderzoek doen was een solitair bestaan, dus
ik weet nu wel dat ik geen onderzoeker
wil worden. Je doet in ieder geval geen
stomme klusjes en draagt echt iets bij.
Toch geef ik maar drie sterren, want het
had met meer contact met collega’s
voor mij veel leuker kunnen zijn. ↙ Bart
Lichtenveldt

Wat doe je nu?
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Traineeship

‘I

k ben twee weken geleden begonnen als trainee bij Xomnia,
een bedrijf dat Big Data analyseert, dus heel veel kan ik er eigenlijk
nog niet over zeggen. Maar tot nu
toe heb ik het er goed naar mijn zin.
Ik volg een interne opleiding van een
jaar. Vier dagen per week werk ik
bij mijn opdrachtgever, Siemens,
in Zoetermeer. Eén dag per week
volg ik trainingen en workshops
bij Xomnia in Amsterdam.
Xomnia helpt bedrijven om
data te analyseren en te begrijpen. Dat kan van alles zijn.
Alle informatie die ergens wordt
opgeslagen in een computer
kan als data dienen, van tekst tot
reeksen cijfertjes. Ook de opdrachtgevers zijn divers: we werken voor
gemeentes en overheidsinstanties
maar ook voor banken en verzekeringsbedrijven. In Utrecht hebben we
bijvoorbeeld een systeem ontwikkeld
dat kan voorspellen wanneer en
waar de kans het grootste is dat er
wordt ingebroken.
Bij Siemens probeer ik storingen
te voorspellen in de infrastructuur
die zij beheren, dan moet je denken
aan metrostations of tunnelinstallaties. Daar zit heel veel techniek in
waar je nooit over nadenkt, totdat
er iets stuk gaat. Dan moet de
tunnel dicht, wat overlast en geld
kost, dus als het even kan wil je dat
voorkomen. Ik moet nog uitzoeken
wat voor data ik daar precies voor
ga gebruiken, maar denk aan dingen als warmtesensoren, softwarewaarschuwingen en omgevingsfac-

‘Het gaat niet
alleen om geld,
maar ook dat
dingen echt beter
werken’
Naam David Woudenberg
Leeftijd 24
Studie Bachelor bèta-gamma,
Master Artificial Intelligence
Afgestudeerd 2016
Werk Trainee big data-analyse
bij Xomnia
Salaris 2.500 euro bruto per
maand

toren zoals het weer. Het
leuke aan dit werk is dat
het niet alleen gaat om
geld verdienen, maar
dat je er daadwerkelijk
voor zorgt dat dingen
beter werken.
De afgelopen twee
weken liep ik mee
met mijn begeleider
en probeerde ik
erachter te komen
wat de opdrachtgever precies nodig
heeft en hoe wij hem
kunnen helpen. Verder
is Siemens een ontzettend
groot bedrijf. Elke dag ontmoet
ik nieuwe mensen van alle lagen
binnen het bedrijf, van het management tot aan de techneuten die het werk uitvoeren. Bij
Xomnia werk ik met mensen met
de meest verschillende achtergronden, dus niet alleen wiskundigen of artificial intelligence-experts, maar ook bijvoorbeeld
psychologen. Superleuk, want
zo krijg je vanuit verschillende
disciplines expertise mee.
Na dit jaar mag ik mezelf Data
Scientist noemen, daarmee kun
je alle kanten op en voor heel verschillende bedrijven aan de slag,
dat lijkt me erg leuk. Maar ik kan
me ook voorstellen dat dit project
bij mijn opdrachtgever echt mijn
kindje wordt en ik daar straks blijf
hangen. We zullen het zien!’ ↙
tekst Steffi Weber foto Mats van Soolingen
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Bij de les
Lezing Great Thinkers
seminarserie: Hannah Arendt
door Barak Kalir, donderdag 2
februari, 15.30 uur, Crea (UvA)
Aanwezigen 130
Trapzitters 9
Vragenstellers 8
Scrabblewoorden contemplativa,
totalitarianism, unnaturalness

tekst en foto’s Carlijn Schepers

D

e theaterzaal van Crea is
afgeladen. Zelfs op de trap van
de tribune zitten mensen. Ze
zijn gekomen voor de derde editie van
de nieuwe serie van het Amsterdam
Institute for Social Science Research
(AISSR) waarin invloedrijke grote denkers worden besproken
Na de Schotse filosoof en econoom
Adam Smith en de Indiase filosoof
en econoom Amartya Sen is van-

FOLIA 18

daag Hannah Arendt aan de beurt.
Universitair docent antropologie Barak
Kalir vertelt over zijn onderzoek, en
over Arendt, de Joods-Duitse filosoof (1906-1975) die veel schreef over
het totalitarisme en onder andere
bekend werd door haar theorieën
over de banaliteit van het kwaad. Zo
karakteriseerde ze oorlogsmisdadiger
Adolf Eichmann als een oppervlakkige, niet-nadenkende bureaucraat in
plaats van een monster dat zorgde
voor de dood van vele joden. Dit is een
van de onderwerpen van deze lezing.
Want hoewel Kalir stelt dat de zaak
Eichmann en ons asielbeleid niet een
op een te vergelijken zijn, wil hij toch
verbanden trekken tussen de twee.
‘Het is een goed moment om te
praten over Arendts theorieën,’ zegt
Kalir. ‘Miljoenen mensen zijn op de
vlucht en hebben een illegale status.’
En het deporteren van mensen is nog
steeds aan de orde van de dag. Dan
heeft Kalir het niet alleen over Trump

die Mexicanen het land uit wil zetten,
maar ook over het Nederlandse
asielbeleid. Voor zijn onderzoek
bestudeerde hij de Dienst Terugkeer
en Vertrek. Hij laat voorbeelden zien
van hoe medewerkers daar tegen de
uitgeprocedeerde asielzoekers aankijken. Een van hen zegt bijvoorbeeld
dat hij meteen aan zijn volgende case
denkt als hij iemand op het vliegtuig
zet. ‘Anders raak je te veel betrokken.’
Ook vertelt Kalir over isoleercellen en
migranten die naakt moeten hurken
bij controles in detentiecentra. ‘Terwijl
asielzoekers misschien geen papieren
hebben, maar geen strafbaar feit
hebben gepleegd.’ Is bij de medewerkers hier sprake van hetzelfde
‘niet-denken’ waar Arendt Eichmann
van beschuldigde? Kalir: ‘Als een echte antropoloog heb ik geen antwoorden, maar stel ik slechts interessante
vragen. Ik wil jullie aan het denken
zetten, net als Arendt.’ ↙

Luisa Steur (35)
Minke Hajer (25)

promovendus sociologie
‘Ik gebruik Arendt veel in mijn
proefschrift over hoe illegale
asielzoekers toch bij de samenleving proberen te horen. Zelf heb
ik dus niet veel nieuws gehoord,
maar ik vind het altijd goed als
er over Arendt wordt gepraat.
Haar werk heeft wel een zekere
zwartgalligheid, dus ik vind het
knap van de spreker dat het publiek niet met een huilende ziel
vertrok. Hij bracht het luchtig.’

Lino Rodiek (21)

student Politics, Psychology,
Law and Economics
‘Ik heb veel nieuwe inzichten opgedaan tijdens deze lezing. Ik vond
het vooral interessant hoe hij zijn
eigen onderzoek aan de theorieën
van Hannah Arendt verbond. En
hoe hij ons zelf liet nadenken, net
als Arendt deed. Ik vond hem ook
een goede spreker. Dit was mijn
eerste keer bij een lezing van deze
reeks, maar ik heb de volgende al
in mijn agenda genoteerd.’

universitair docent
antropologie
‘Ik vond het indrukwekkend hoe
Kalir Arendts theorieën op een
ontspannen maar toch diepgaande manier verduidelijkte.
Hierbij hielp het dat hij haar theorieën aan zijn eigen werk over
deportatiesystemen koppelde.
Ook betrok hij haar ideeën in zijn
presentatiestijl, door bijvoorbeeld
het publiek uit te nodigen hem
altijd te onderbreken met vragen
of opmerkingen en zo een gelijke
relatie met hen te creëren.’

Promoties
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Donderdag 09/02

10.00 uur: Anna Stiekema – geneeskunde
HE4: Clinical Applications in Gynaecological Cancer
(Agnietenkapel)
14.00 uur: Fouad Amraoui – geneeskunde
Vascular Damage and Dysfunction in Hypertensive
Emergencies (Agnietenkapel)

Tess
den Uyl

Vrijdag 10/02

10.00 uur: Emmy Bergsma – politicologie
From Flood Safety to Risk Management: The Rise and
Demise of Engineers in the Netherlands and the United
States? (Agnietenkapel)
11.00 uur: Tess den Uyl – psychologie
Stimulating the Addicted Brain. The Effects of
Transcranial Direct Current Stimulation and Cognitive
Bias Modification in Alcohol Users (Aula)
12.00 uur: Alex Wagemakers – geneeskunde
Tick-Host-Borrelia Interaction: Implications for Host
Immunity and Vaccination Strategies (Agnietenkapel)
13.00 uur: Kathelijne Kraal – geneeskunde
Optimising Therapy with 131I-MIBG for Neuroblastoma
Patients and for Neuroblastoma Patients with Intraspinal
Extension (Agnietenkapel)
14.00 uur: Niels Heemskerk – biologie
Leukocyte Trafficking and Vascular Integrity
(Agnietenkapel)

Dinsdag 14/02

14.00 uur: Daniela Becker – psychologie
Self-Control Conflict in the Eating Domain. A Cognitive,
Affective and Behavioral Perspective (Agnietenkapel)

Woensdag 15/02

10.00 uur: Ricardo Paap – neurowetenschappen
The Diverse Roles of FoxO6 in the Developing and Adult
Mouse Brain (Agnietenkapel)
11.00 uur: Mrunal Gawade – informatica
Multi-Core Parallelism in a Column-Store (Aula)
12.00 uur: Femke Scheltinga – pedagogiek
Reading Problems and Dyslexia: Identification,
Intervention and Treatment within a RTI Framework
(Agnietenkapel)
14.00 uur: Mark Assink – forensische orthopedagogiek
Preventive Risk Assessment in Forensic Child and Youth
Care (Agnietenkapel)

Vrijdag 10 februari, 11.00 uur, Agnietenkapel

Bevinding

‘Alcoholverslaving is moeilijk te behandelen
en patiënten vallen vaak terug in hun oude gewoontes. Ik
heb twee al bestaande behandelingen, hersenstimulatie en
cognitieve training, gecombineerd in één onderzoek. Dat
hield in dat patiënten op een computerscherm plaatjes van
alcohol te zien kregen die ze vervolgens weg konden duwen
of naar zich toe konden trekken met een joystick. Tegelijkertijd werden hun hersenen gestimuleerd met elektroden. Het achterliggende idee is dat patiënten minder snel
terugvallen in hun verslaving, als ze in sessies van twintig
minuten zo’n therapie krijgen. Door de joystick te bedienen
simuleren ze de handeling waarbij alcohol fysiek weg wordt
geduwd. Tegelijkertijd worden bepaalde hersengebieden
– en dus cognitieve processen – geactiveerd die met deze
afwijsreactie te maken hebben. Als oud-patiënten na de
behandeling in de kroeg zitten en bijvoorbeeld een biertje
toeschoven krijgen, zijn de hersenen al getraind in het
afwijzen ervan.’

Leuk ‘Ik heb veel verschillende soorten onderzoek

gedaan. Van EEG, waarbij je de activiteit in de hersenen
meet, tot het meten van de hartslag: er kwamen allerlei
onderzoekstechnieken voorbij. Bovendien kwam ik met
hele verschillende proefpersonen in contact. Ik heb de
behandeling namelijk bij zowel patiënten in een kliniek –
zo’n tweehonderd in totaal – als zware drinkers getest, zo’n
honderdvijftig. In de populatie van zware drinkers zaten
ook veel studenten. We selecteerden die laatste groep op
de hoeveelheid die ze dronken en de frequentie, maar ook
of ze er achteraf spijt van hadden.’

Moeilijk

‘Het vinden van genoeg proefpersonen om het
onderzoek representatief genoeg te krijgen. Uiteindelijk is
dat gelukt doordat ik samen kon werken met verslavingsklinieken.’ ↙

tekst Maartje Geels

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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PHO

Op de tong

De nationale noedelsoep van bouillon,
mihoen, kruiden en
rundvlees, kip of garnalen is een populair
street food in Vietnam. Vluchtelingen voor de Vietnamoorlog verspreidden het gerecht over de rest
van de wereld. In Vietnam uitgesproken
als ‘fuh’, prijkt de naam in het Westen
in talloze flauwe restaurantnamen als
Un-Pho-gettable, Pho Real, Good Pho
You en Pho King Good.

GOI CUON CHAY
Goi cuon betekent
letterlijk ‘saladerol’, en
is de zuid-Vietnamese
naam voor de typische
ongefrituurde loempia
of summer roll, met
noedels en groente.
En chay betekent ‘als de monnik’: deze
boeddhistische loempia’s bevatten doorgaans geen vlees of vis, en zijn gevuld met
pinda’s en tofu.

Hoewel Vietnamezen pho op elk moment van de dag eten, kan je hier je
portie doordeweeks enkel tussen 17.30 en 22.00 uur bestellen en in het
weekend vanaf 12.00 uur. Op een dinsdagavond sluit ik aan achter de rij
mensen die zitten te wachten, want druk is het hier altijd. Een van de
twee Vietnamese serveersters geven mij en mijn gezelschap de menukaart om de lastige namen van de gerechten alvast te bestuderen.

SAIGON

D

Hoewel bier pas rond
1900 in Vietnam werd
geïntroduceerd, is het
land uitgegroeid tot
één van de grootste
bierconsumenten ter
wereld. Microbrouwerijen schieten de
laatste jaren als paddenstoelen uit de
grond, Belgische en Tsjechische bieren zijn
populair en de geliefde bia hoi-bars met
bier van de tap vind je op elke straathoek.

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

Pho 91

Albert Cuypstraat 91

e verlichting en de tafelindeling hadden wel wat gezelliger gekund; we
worden niet gelokt om uren te tafelen: het gaat hier om het eten. Dat
proef je. Na ongemakkelijk wijzen naar de menukaart voor de onuitspreekbare ‘Cha Gio’ (€4), ‘Goi Cuon Chay’ (€4,50), en (deze lukt gelukkig wel) ‘Pho 91’
(€14,50), verschijnen de voorgerechten snel. De knapperige, gefrituurde loempia’s gevuld met varkensvlees en groente gedipt in een dressing van basilicum
en vis smaken heerlijk. De summer rolls van garnalen, varkensvlees, noedels,
en groente in rijstpapier zijn daarentegen erg koud en niet vers. Alleen door
ze bijna te laten verdrinken in de bijbehorende pindasaus zijn ze nog enigszins te genieten. Wachtend op het hoofdgerecht drinken we het in Vietnam
terecht beroemde Saigonbier (€4). De signature dish Pho 91 is een grote kom
soep gevuld met een prachtige combinatie van zoete kruiden met langzaam
gekookt rundvlees, kip en gehaktballen. Ondanks de uitdaging van soep
eten met stokjes, glijdt het geheel makkelijk naar binnen. Ook de Bum Tom
Nuong (€14), noedelsalade met garnalen, wortel, daikon, koriander, pinda’s
en visdressing smaakt erg goed. Na enige twijfel over de gegrilde bananen of
karamel-ijs als dessert besluiten we de rekening te betalen. Vietnam heeft ons
genoeg verwend. ↙

tekst Mairin van der Beek

11 JANUARI 2017

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

Het Lissabon van
Féliciën
FÉLICIËN VELDEMA (23)
HIER student kunstmatige intelligentie, UvA
DAAR mastervakken Cyber Security aan Técnico Lisboa
DE STAD IN ZES WOORDEN ‘Feest, gezelligheid, pracht, eten,
must see!’

Toeristische attractie ‘Lissabon is gebouwd op zeven heuvels en rond de toppen
zijn er speciale Miradouro, uitzichtpunten, die je een groot deel van de prachtige
stad laten zien. Een echte toeristische attractie is de toren van Belém. Die ligt aan
de monding van de rivier de Taag en is gebouwd om de ontdekkingsreizen van
Vasco da Gama en het tijdperk van ontdekkingen te herdenken. Vergeet niet je
studentenkaart te laten zien voor korting.’
Mooiste uitzicht ‘Midden in het groene parque Monsanto zit een oud vervallen
restaurant genaamd Panorâmico. Binnen kun je klimmen naar de top en daar wacht
een uitzicht over de hele stad! Het leukst is om het met een groep te bezoeken.’
Held van de stad ‘Mário Soares, een socialistisch politiek leider. Hij had veel voorstanders en tegenstanders maar wordt vooral gezien als groot leider. Begin 2017 is
hij helaas overleden, waarna de hele stad een aantal dagen in de rouw ging.’
Streekgerecht ‘Lissabon ligt aan het water, dus het is niet verrassend dat veel
streekgerechten vis bevatten. Vooral kabeljauw wordt overal voor gebruikt: in
de rijst, in de pasta, in de lasagne. Pas wel op voor restaurants met prijzen voor
rijke toeristen. Buiten de toeristische gebieden betaal je rond de 10 euro voor een
goede hap en een drankje.’
We kunnen nog wat leren ‘Wat me beviel is dat er een faculteitsgebouw is
waarvan alle lokalen 24 uur per dag open zijn met beveiliging: een goede studeerruimte op ieder moment van de week. Niet dat ik persoonlijk een tekort aan
studeerruimtes had bij de UvA, alles is best goed geregeld daar!’
Waarom Lissabon ‘Er is hier genoeg te doen – er zijn clubs naar ieders smaak en
twee Erasmus-organisaties die het hele jaar trips, uitjes en feesten organiseren.
De perfecte manier om nieuwe vrienden te ontmoeten. De Portugezen zijn zeer
vriendelijk en zullen je met open armen ontvangen. Geniet van het weer, de locaties, feesten en het eten en vergeet niet om een beetje te studeren!’ ↙

tekst Henk Strikkers
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