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CSR-man & Asva-vrouw
‘De UvA lijkt steeds meer op een fabriek
en verzet zich daar te weinig tegen’

(advertentie)
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redactioneel
Met alle commotie rond de benoeming
van Karen Maex tot decaan van de
bètafaculteiten van UvA en VU – en
van de nog op te richten Amsterdam
Faculty of Science – is uit het vizier
geraakt wat een bijzondere kandidaat
deze bestuurder is. Niet alleen de eerste
vrouwelijke bètadecaan van Nederland,
maar bovendien aangetrokken uit het
buitenland, hetgeen de internationale ambities van de nieuwe faculteit
onderstreept. Naar verluidt speelt Maex,
die kan bogen op een formidabele
wetenschappelijke staat van dienst, een
cruciale rol in de miljardenomzet die
wetenschap en technologie genereren
in en rond Leuven. In de wandelgangen van UvA en VU wordt zij dan ook
omschreven als ‘een kanjer’ en ‘een vette
vis’. Dat veel studenten en medewerkers
teleurgesteld zijn in de minimale mate
waarin zij zich bij de benoeming van
Maex betrokken voelen is echter begrijpelijk. Het hoorrecht dat bestuurders
moeten toepassen bij de benoeming
van decanen is op zich al een vrij minimaal recht. Maar als de benoeming pas
wordt bekendgemaakt op dag van de
kennismakingsgesprekken, dan blijft er
wel heel weinig over van de betrokkenheid die studenten en medewerkers zo
graag willen hebben bij de benoeming
van een decaan. En helemaal als het om
zo’n ‘kanjer’ als Maex gaat.
Jim Jansen, hoofdredacteur Folia Magazine, jim@folia.nl, @jimfjansen (twitter)
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de week
Geen chocola van te maken

H

oe hard je ook je best doet, van
sommige ontwikkelingen in de
wereld is met de beste wil van de
wereld geen chocola te maken.
Neem afgelopen week. De Noord-Koreaanse
dictator Kim-Jong-un kreeg een eredoctoraat
uitgereikt van een Maleise universiteit voor zijn
‘onvermoeibare inzet voor het welzijn van mensen’. Ook zo wonderlijk: miljoenen Nederlanders – ja, ook de hogeropgeleiden – gaven hun
steun aan een zogenaamde ‘Pietitie’ uit angst dat
hún Sinterklaasfeest door een stel moraalridders
zou worden gesaboteerd. En de UvA en de VU,
die benoemden een decaan voor een faculteit
waarvan niemand zeker weet of die er komt.
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Inderdaad, zonder dat er nog maar enige
instemming is gegeven voor de omstreden fusie
van de drie bètafaculteiten van de UvA en de
VU – de Amsterdam Faculty of Science (AFS)
– vond men het kennelijk toch de hoogste tijd
om een bestuurder aan te wijzen voor de nu nog
volstrekt hypothetische faculteit. Vlaamse topwetenschapper Karen Maex mag de klus gaan
klaren. Een strategische zet, want de medezeggenschap moet nu kiezen tussen twee kwaden:
ofwel voor onderwijskolos AFS, ofwel voor een
matig bestuurde bètafaculteit – want zonder die
AFS zal Maex drie faculteiten tegelijk moeten
besturen. ‘Alsof je masterdiploma’s uitdeelt aan
beginnende studenten, in de verwachting dat
ze hun studie succesvol afronden,’ aldus MEIvoorzitter Annemijn van Rheden, die een klacht
indiende bij de Raad van Toezicht.

weduwe van de patiënt naar tevredenheid van
zijn nabestaanden, maar toch werd de arts
geschorst. Vorige week kwam naar buiten dat
verschillende huisartsen in Nederland voorlopig
geen coassistenten van het AMC meer aannemen. Vooral over het feit dat het AMC meteen
het OM inschakelde en niet eerst de arts zelf
verwittigde, is men boos.

Minstens zo moeilijk te begrijpen is de gang
van zaken rondom de arts uit Tuitjenhorn, die
zelfmoord pleegde nadat een coassistente van
het AMC een melding maakte bij de inspectie
over de levensbeëindiging van een van zijn
patiënten. De euthanasie verliep volgens de

Aan de HvA gelukkig geen sluwe machtsspelletjes
of ethische kwesties. Docent Jochen Riester zet
momenteel alles op alles om met de hulp van zijn
studenten en een 3D-printer een hashtaghekje
van chocolade te maken. Als het aan hem ligt
binnenkort verkrijgbaar tussen de chocoladelet-
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Als het aan HvA-docent Jochen Riester ligt, wordt
er aan deze chocoladeletters binnenkort een teken
toegevoegd: het hashtaghekje. Met een 3D-printer,
een groepje studenten en chocolade-experts
hoopt hij de klus te klaren.

ters van de Hema. Of we massaal naar de winkel
gaan om zo’n hashtaghekje te kopen, betwijfelt
hij. ‘Ik denk dat mensen eerder naar hun voorletter grijpen,’ vertelt hij. ‘En ik ken nog niemand
wiens naam begint met een hekje.’ Maar wat zou
het? Is er toch nog ergens chocola van te maken.
yyy Gijs van der Sanden
23 oktober 2013

tweet van
de week
Ricky van Gils
@RickyvanGils
Houd me even vast, en fluister dat het
goedkomt. #tentamenweek #hva #RMP
https://twitter.com/RickyvanGils/status/

het moment

Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe inrichting van de bibliotheek van het Domein Economie & Management aan de Fraijlemaborg. Er komen niet alleen meer plekken om in groepsverband te werken, maar ook rustige plekken voor wie juist behoefte heeft aan stilte. Hoofd mediatheken Jos Hemerik: ‘We wilden de verbouwing
eigenlijk al in de zomervakantie houden, maar de goedkeuring kwam te laat. Toch hebben we het nu mooi in de herfstvakantie kunnen plannen. Zodra de studenten
klaar zijn met de tentamens, wordt de bibliotheek heropend.’ yyy tekst Adelaida de Cuba / foto Mats van Soolingen

navraag Karen Maex
Een nog niet bestaande faculteit besturen, daarvoor vraag je natuurlijk niet zomaar iemand. Op dit moment is Karen Maex nog hoogleraar in
Leuven, maar per 1 januari wordt zij decaan van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI), en uiteindelijk zal
zij ook de nieuwe bètafaculteit van UvA en VU gaan leiden.

U gaat eigenlijk niet één faculteit
besturen, maar drie tegelijk. Niet niks!
‘De komende maanden ga ik eerst eens goed
bekijken wat er allemaal nog moet gebeuren.
Daarvoor reis ik tot januari alvast een dag per
week naar Amsterdam. Bij een klus als deze sta
je er daarnaast natuurlijk nooit alleen voor.’
Naast de UvA- en VU-cultuur, brengt u
ook nog eens Vlaamse cultuur mee. Hoe
gaat u dat allemaal samenbrengen?
‘Die beide culturen blijven behouden. Ik denk

dat het mooie van een universiteit juist is dat
allerlei verschillende culturen er samenkomen.
Als Vlaamse merk ik ook cultuurverschillen in
Nederland. Iedereen is hier een stuk directer.
Maar daar hou ik eigenlijk wel van.’

Is de fusie voor studenten net zo
interessant als voor onderzoekers?
‘In een bredere faculteit kunnen studenten veel
profiteren van interdisciplinaire initiatieven. Ik
begrijp dat studenten zich nu vaak vereenzelvigen
met hun eigen faculteit aan hun eigen universi-

teit. Dat is mooi, en zij moeten hun studie ook
aan hun eigen universiteit kunnen afmaken. Alle
vernieuwingen die we doorvoeren zullen alleen
betrekking hebben op toekomstige studenten.’

Waarop verheugt u zich het meest?
‘Op de mooie interdisciplinaire initiatieven. En
natuurlijk ook op de verhuizing naar de mooie
stad Amsterdam. Met een versterkte samenwerking tussen de bètafaculteiten kunnen we die
nog beter ontwikkelen tot een magneet voor
talent.’ yyy Clara van de Wiel
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Hoeders van het
studentenbelang
Esther Crabbendam en Sam Quax halen namens respectievelijk de Asva en de Centrale
Studentenraad de kastanjes uit het vuur voor hun medestudenten. Want iemand moet het doen.
‘Financiële beleidsplannen zeggen studenten niks.’ tekst Maartje Geels / foto’s Jan van Breda

Z

e kennen elkaar al jaren en zijn nu de
twee belangrijkste studentenvertegenwoordigers binnen de UvA en HvA.
Esther Crabbendam (23) is voorzitter van de ASVA en Sam Quax (22) zwaait de
scepter bij de Centrale Studentenraad (CSR). We
spreken de twee over hun eerste paar turbulente
weken als voorzitter en de toekomst van het
Amsterdamse hoger onderwijs.
Hoe vergaat het voorzitterschap jullie tot
nu toe?
Quax (lachend): ‘Het is zó naar…’
Crabbendam: ‘Ik heb de allerleukste baan van
Amsterdam! Ik hou me dagelijks bezig met onderwerpen die me ontzettend interesseren, zoals
onderwijs en het studentenleven. Ik ontmoet zo
veel mensen die niet alleen veel weten, maar die
ook heel betrokken zijn bij ons als studentenvertegenwoordigers.’
Quax: ‘Ik zat vorig jaar al in de CSR als algemeen raadslid, maar ik merk nu pas hoeveel er
op de achtergrond allemaal speelt. Als je een fout
maakt, word je daar direct mee geconfronteerd.’
Wat willen jullie dit jaar concreet bereiken?
Quax: ‘Uiteindelijk hoop ik dat in de hoofden
van het College van Bestuur (CvB) bij ieder besluit de vraag rijst: “Wat vinden de studenten er
eigenlijk van?” Mijn persoonlijke doel is om de
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studiebegeleiding te verbeteren. Er zijn te weinig studiebegeleiders en bij een studieadviseur
kunnen studenten vaak niet op korte termijn
terecht. Daardoor ontstaan enorme wachttijden.’
Crabbendam: ‘Er moeten meer betaalbare
studentenkamers komen. Bovendien moet niets
studenten ervan weerhouden om zich naast
hun studie te ontplooien, ook als ze daardoor
studievertraging oplopen. Verder wil ik de
onderhandelingen voor een alfapact in gang
zetten. Het bedrijfsleven richt zich veel te veel

‘Ik eet amper thuis’
op de technische student. De kloof tussen geesteswetenschappers en het bedrijfsleven moet
verkleind worden.’
Moeten de UvA en HvA zich wat jullie
betreft meer afzetten tegen Den Haag?
Crabbendam: ‘Ja. Vanuit de politiek worden
er momenteel enorm veel rendementseisen
gesteld. Studierendement is het doel geworden
en niet het vergroten van academische kennis. De UvA krijgt steeds meer weg van een
universiteitsfabriek en daar verzet ze zich te
weinig tegen.’
Quax: ‘Het percentage studenten dat binnen
vier jaar de bachelor haalt, moet bijvoorbeeld

opgeschroefd worden naar zeventig procent.
Maar als dit een universiteit niet lukt, wordt
er zeven procent van de subsidie gekort. Dat
bedrag wordt vervolgens naar andere universiteiten doorgesluisd die de prestatieafspraken wél
waarmaken, terwijl het geld juist hard nodig is
om een slecht scorende instelling te verbeteren.’
De prestatieafspraken zijn gemaakt
om de kwaliteit van het onderwijs te
verbeteren. Waarom verzetten jullie je er
dan zo tegen?
Crabbendam: ‘Als het daar echt om zou gaan,
prima. Beter onderwijs motiveert studenten wellicht om sneller te studeren. Neem de proef met
het bindend studieadvies in het tweede en derde
jaar in Leiden. Minister Bussemaker presenteert
dit als een groots plan om het onderwijs te verbeteren. Maar uiteindelijk draait het allemaal om
een zo hoog mogelijk studierendement.’
Quax: ‘Het plan slaat nergens op. Er wordt een
marktprincipe toegepast dat niet werkt voor het
onderwijs. De studenten die aan een nieuwe
studie beginnen, besluiten niet halverwege het
jaar te stoppen omdat het ‘product’ dat ze hebben gekocht bij de concurrent beter blijkt te zijn.
Den Haag zou meer afstand moeten nemen.
Of een instelling al dan niet goed z’n werk doet
zouden de interne medezeggenschapsorganen
moeten bepalen. Zij hebben er meer kijk op.’

Draagt de HvA bij aan de UvA en
andersom?
Crabbendam: ‘Er zit ontzettend veel potentie in
de samenwerking, maar er wordt te weinig uitgehaald. De vraag van UvA-studenten om meer
praktisch bezig te zijn is groot, en andersom
zijn er veel HvA-studenten die zich meer op
theoretische vakkennis willen toeleggen. Een
dergelijke overbrugging lijkt mij een heel logisch gevolg van een samenwerking, maar in de
praktijk gebeurt er weinig.’
Quax: ‘Om Esther aan te vullen: wellicht hebben
heel veel studenten wel zoiets in hun hoofd,
maar het komt gewoon niet in ze op om bij de
andere instelling aan te kloppen. De bestuurstop
ziet de potentie van de samenwerking wel, maar
naar de studenten is nooit goed genoeg gecommuniceerd waar de doorgang zich bevindt.’
Crabbendam: ‘Het helpt ook niet dat het administratief bijna onmogelijk is om aan beide
instellingen onderwijs te volgen.’
Quax: ‘Het is heel lastig om één partij als schuldige aan te wijzen. Maar het staat buiten kijf dat het
wel de eindverantwoordelijkheid is van het CvB.’

In hoeverre hebben jullie iets in te
brengen op politiek vlak?
Crabbendam: ‘De Asva zit heel regelmatig rond
de tafel met de landelijke studentenvakbonden
en de gemeente Amsterdam. Achter agendapunten als studentenhuisvesting proberen we
dan ook echt druk te zetten. In 2014 moet er

een totaal van 9000 extra kamers beschikbaar
zijn gemaakt. Wij controleren of dat daadwerkelijk is gelukt en stellen dan een nieuw
concreet doel vast.’
Quax: ‘De CSR heeft instemmingsrecht wat
betreft de regeling voor bestuursbeurzen en we
zijn betrokken bij het beleid dat het CvB maakt.

Is het niet beter om de HvA en de UvA te
defuseren?
Quax: ‘Binnen de CSR is dat wel ter sprake
gekomen, alleen moet er dan opnieuw een ingrijpende reorganisatie doorgevoerd worden. In
het belang van alle studenten en medewerkers
kunnen we dan beter de bestaande problemen
proberen op te lossen. Bij een defusie moet er
bovendien weer een nieuw studenteninschrijfsysteem komen.’
Crabbendam: ‘Inmiddels is er geen weg meer
terug. Maar er moet wel meer nagedacht
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Een nieuw inschrijfsysteem is wel waar
de UvA in de toekomstige bètafusie met
de VU op afstevent.
Quax: ‘Dat is nog maar een klein probleem.’
Crabbendam: ‘Klein? Het zijn wel de studenten
die daar weer de dupe van raken.’
Quax: ‘Ik wil het niet bagatelliseren, maar er
moet nog veel meer worden opgelost en er ligt
nog heel veel open.’

Crabbendam: ‘Er is geen concrete onderwijsvisie. Er wordt vooral gesproken over de financiele voordelen voor beide universiteiten, maar
dure apparaten kopen en delen kun je ook doen
als je gewoon samenwerkt. En als je wilt excelleren op bètaonderwijs, trek dan meer topwetenschappers aan.’
Quax: ‘De financiële risico’s zijn bovendien nog
niet afgedekt en er wordt geen rekening gehouden met individuele opleidingen. Alles wordt
nu in clusters opgedeeld, maar er wordt niet
gekeken naar wat er per opleiding nodig is.’

Welke problemen spelen er dan zoal?

In hoeverre zijn de CSR en Asva betrok-

worden over wat de toegevoegde waarde van de
samenwerking nou is.’
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ken bij de bètafusie?
Quax: ‘Inmiddels is de studentenraad volledig
betrokken. Vorig jaar hebben we bij het CvB
echt om openheid over de plannen moeten zeuren. Binnenkort reis ik namens de UvA af naar
Kopenhagen, waar al eerder een bètafusie heeft
plaatsgevonden tussen universiteiten. De vraag
is of de fusie daar succesvol is geweest.’
Crabbendam: ‘De Asva heeft veel gesprekken met
de bètastudieverenigingen gevoerd. De geluiden
waren vooral negatief, studenten maken zich zorgen omdat er geen aandacht is voor de praktische
problemen die een fusie met zich meebrengt. Financiële beleidsplannen zeggen studenten niks, zij

zou je je profileren met een onderdeel waar
je niet goed op scoort? Het is zonde om de
sociale- en geesteswetenschappen hierdoor te
laten ondersneeuwen.’
Jullie zitten grotendeels op één lijn. Zijn
er ook duidelijke verschillen tussen de
Asva en de CSR?
Crabbendam: ‘In grote lijnen delen we dezelfde
mening. We werken heel veel samen, we moeten wel.’

‘Studierendement is
het doel geworden’
Quax: ‘En we delen ook nog eens een koffiezetapparaat.’
Crabbendam: ‘De Asva kan het zich permitteren
om zich wat kritischer uit te laten en is daarom
pro-actiever. De CSR moet uiteindelijk toch een
goede relatie met het CvB onderhouden. Wij
kunnen echt de barricaden op.’

willen weten waar ze zich straks moeten inschrijven en of hun roosters nog wel werkbaar blijven.’
Loopt de UvA niet het risico één grote
hoogopgeleide kluit van instellingen te
worden?
Crabbendam: ‘Ja en dat is geen positieve verandering. In de Times Higher Education World
University Rankings scoren de sociale wetenschappen (34) en de geesteswetenschappen
(41) zeer hoog in de top 100 van soortgelijke
faculteiten. Het CvB wil zich richten op de bètafaculteit, terwijl die niet het sterke punt van
de UvA is, zo blijkt uit de ranking. Waarom

Is dat niet frustrerend voor de CSR?
Quax: ‘Soms wel. Je krijgt een hoop informatie
over beleidsplannen binnen via de achterkamers, daar moet je goed op in kunnen spelen.
De Asva kan makkelijk een duidelijk standpunt
innemen en vervolgens een actie op touw zetten. Als lid van de CSR kun je niet altijd een
vergadering ingaan met een te uitgesproken
mening. Maar dat is de politiek eigen.’
Bestaat er ook nog een leven buiten
het bestuur?
Quax (opnieuw lachend): ‘Absoluut niet.’
Crabbendam: ‘Ik eet amper thuis, tot ’s avonds
laat achter je bureau zitten is geen uitzondering. Voor mijn scriptie heb ik gelukkig
uitstel gekregen.’
Quax: ‘Ik maak dagen van negen tot elf uur.
Natuurlijk zit je op een kantoor, maar het is af
en toe één groot feest. Tegen een uur of zeven
kijk je elkaar aan en stelt iemand al snel de
vraag: jongens, er zit een café beneden, waarom
vergaderen we nog hier?’

Hoe zouden jullie elkaar typeren?
Crabbendam: ‘Sam is zakelijk en doelgericht. Hij
kan zich ergens ontzettend in vastbijten en er
dan volledig voor gaan. Maar juist omdat hij zo
serieus is, kan hij af en toe ook ontzettend grappig uit de hoek komen.’
Quax: ‘In een discussie is Esther zo gepassioneerd en goed op de hoogte dat ze je met gemak
een hak zet. Af en toe zie ik nog dat beeld terug
dat ik van haar op de middelbare school had,
dat van het knappe en leuke meisje.’
Is het Maagdenhuis jullie einddoel?
Quax: ‘Nee! Om onderwijsbestuurder te zijn
moet je toch op z’n minst wel de functie van
hoogleraar hebben bekleed. Ik ben niet in de
wieg gelegd voor onderzoeker.’
Crabbendam: ‘Als ik het radicaal anders kan
aanpakken dan het bestuur dat er nu zit, dan
zou ik het doen. Maar eigenlijk zou ik dan liever
minister van Onderwijs worden.’ yyy

cv Esther Crabbendam
1990 geboren in Alkmaar
2002-2009 Murmelliusgymnasium, Alkmaar
2009-nu studie Geschiedenis
2011-2013 propedeuse Italiaanse Taal en
Cultuur
2012 voorzitter FSR FGW
2013 voorzitter Asva

cv Sam Quax
1991 geboren in Alkmaar
2002-2009 Murmelliusgymnasium, Alkmaar
2009-nu studie Rechten
2010 algemeen bestuurslid bij Jonge
Democraten Amsterdam, raadslid
studentenraad rechtenfaculteit
2011 vice-voorzitter Jonge Democraten
2012 raadslid Centrale Studentenraad (CSR)
2013 lijsttrekker studentenpartij MEI,
voorzitter CSR
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VanVelzen
LISA KAMpHUIS, (18, lerarenopleiding biologie, HvA) is groot fan van
VanVelzen.
‘Doordeweeks besteed ik een uur per dag
aan VanVelzen, in het weekend loopt dat
vaak op tot twee uur. Ik chat online met andere fans, zoek naar nieuwtjes en natuurlijk
beluister ik ook dagelijks zijn muziek. Al die
dingen doe ik tussendoor maar het maakt
wel deel uit van mijn dagelijkse bezigheden.
Ik weet niet precies wanneer ik hem zo leuk
ben gaan vinden. In 2012 hoorde ik zijn
single “The Rush of Life” voor het eerst op
de radio en toen ben ik een aantal van zijn
optredens op YouTube gaan bekijken. Van
het een kwam het ander. Afgelopen zomer
kwam ik hem tegen in een dorpje in ZuidFrankrijk, tijdens mijn vakantie. Natuurlijk
heb ik hem meteen aangesproken en hij
was ontzettend hartelijk. Recentelijk ben
ik naar een aantal van zijn theatershows
geweest, en in april ging ik met een heel
grote groep fans uit het hele land naar een
concert. Na afloop zongen en speelden we
samen een cover van een van zijn nummers,
dat was een geweldige ervaring. Ik ben fan
van VanVelzen omdat hij zoveel passie in
zijn muziek legt en een vrolijk en positief
ingesteld mens is. Ik vind het bovendien
leuk dat hij Twitter gebruikt om contact
te onderhouden met zijn fans. VanVelzen
is een heel positief en vrolijk mens. Ik
schaam me er absoluut niet voor om groot
fan te zijn van een artiest. Ik draag altijd
een armbandje met zijn naam en heb thuis
twee grote posters. Andere mensen mogen
zeggen wat ze willen, fan blijf ik toch wel.’ yyy
tekst Maartje Geels / foto Fred van Diem
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Het succes van de N8
Aankomend weekend vindt de Museumnacht weer plaats. In 2000 bedacht door een groepje
HvA-studenten en museummedewerkers en nog altijd populair. Al was er aanvankelijk wat
scepsis. ‘Dansen voor de Nachtwacht, dat was niet des museums.’

tekst Gijs van der Sanden en Maartje Geels /

foto’s Maarten Nauw

B

erlijn, winter 1999. Het is ijskoud als
HvA-student Sander Kos, destijds
23, in de rij staat voor de Berlijnse
sterrenwacht, waar in het kader van
de Lange Nacht der Museen een lasershow gegeven zal worden. In de rij wordt chocolademelk
uitgedeeld, mensen stoppen hun handen diep in
hun zakken. ‘Ik dacht: wat doe ik hier eigenlijk,’
vertelt Kos, nu docent bij culturele maatschappelijke vorming (cmv) aan de HvA. ‘Maar ondanks
de vrieskou en de lange rij wilde ik er bij zijn.
Het had iets spannends, ’s nachts naar het museum. Een unieke ervaring.’ De lasershow stelde
uiteindelijk niet zo veel voor, zegt Kos, maar het
idee voor een soortgelijk concept in Amsterdam
was geboren.
Diezelfde nacht is ook Daniel Bouw in Berlijn,
destijds 42 en werkzaam bij het Joods Historisch
Museum – tegenwoordig werkt hij als zzp’er in
de museale sector. Ook hij is verrast door de
massa’s mensen die op de been zijn gekomen. ‘Ik
vond het geweldig. Ik zag meteen het potentieel
van zo’n nacht om mensen, en vooral jongeren,
het museum in te krijgen,’ vertelt Bouw.
JoNGEREN tREKKEN
In de politiek en in het museale veld heerst
op dat moment het idee dat er te weinig jonge
mensen naar musea gaan. Het zijn vooral
oudere, blanke en hoogopgeleide vrouwen die
musea bezoeken en dat moet anders, vindt Rick
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van der Ploeg – op dat moment staatssecretaris
van cultuur & media.
Kos en Bouw gaan, zonder dat ze weten van
elkaars bestaan, ieder afzonderlijk met het idee
aan de slag. Kos verzamelt drie medestudenten
van zijn opleiding cmv en maakt er een gezamenlijk studieproject van; Bouw werkt aan het
concept met drie collega’s uit de Amsterdamse
museumwereld. Een halfjaar later worden de
partijen door de Nederlandse Museumvereni-

‘Een goed idee heeft
meerdere ouders’
ging, die op de hoogte is van beide plannen,
aan elkaar gekoppeld. Het klikt. Er wordt een
beleidsnota gemaakt, ABN Amro wil het evenement sponsoren en de merknaam ‘N8’ speelt
succesvol in op de sms-taal die op dat moment
in opkomst is. In november 2000 is de eerste
Amsterdamse Museumnacht een feit.
Over wie nu feitelijk de geestelijk vader van de
Museumnacht is, bestaat wat discussie. Kos:
‘Ik zeg graag: wij hadden het idee, maar de
museummedewerkers hadden de macht en de
invloed om het daadwerkelijk tot stand te brengen.’ Maar Joke Bosch, een van die museummedewerkers, houdt het liever op: ‘Een goed idee
heeft meerdere ouders.’

Het laat onverlet dat de eerste Museumnacht
een succes was: het evenement raakte uitverkocht en werd breed uitgemeten in de pers.
Toch stonden veel musea aanvankelijk niet te
springen bij het idee van zo’n uitgelaten, jonge
mensenmassa op de zaterdagavond. Wat als
een bezoeker, dronken en onachtzaam, een
kunstwerk zou beschadigen? Bouw: ‘De scepsis
bij sommige musea bestond vooral uit een angst
voor populaire cultuur, denk ik. Dansen voor de
Nachtwacht, dat was niet des museums. Maar
in al die jaren is er nog nooit schade aangericht.’
Kos herinnert zich de onwelwillende houding
van het Allard Pierson Museum. ‘Zij wilden
alleen meedoen als het zo min mogelijk gedoe
opleverde,’ vertelt hij. ‘Wij zeiden toen: maak
het donker, deel zaklampen uit bij binnenkomst
en maak van het museum een spookhuis. Het
werd de hit van de Museumnacht. Inclusief een
foto op de voorpagina van Het Parool.’
Staat de Museumnacht met die nadruk op spanning en feest niet te ver van de kern van musea
af? Nee, vindt Bouw. ‘De Museumnacht is meer
dan alleen bandjes kijken in een museum. Er
wordt ook altijd een hoogwaardige programmering aangeboden, zoals lezingen die aansluiten bij
de huidige tentoonstelling.’ Moest de organisatie
musea er in het begin nog op wijzen wat ‘spannender’ te programmeren, later was het weleens
andersom: dan wilden ze vooral opwindend zijn.
Maar het gaat om de balans, zegt Bouw.

i
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DE NIEUWE KERK
Dompel je onder in de Chinese cultuur met een massage,
drink een Chinees biertje of laat je toekomst voorspellen.
Filosoof Wytske Versteeg (oud-UvA-student) verrijkt je met de
basisbeginselen van de belangrijkste oosterse filosofieën. De
vaste tentoonstelling Ming is de hele avond toegankelijk.

UItGELICHt

Atlas der Neederlanden
De tentoonstelling Atlas der Neederlanden bij de Bijzondere Collecties bevat de parels van de vroege cartografie. De expositie
bestaat onder meer uit handgetekende kaarten, zwart-wit afdrukken en koperen platen die dienden als basis voor afdrukken. De
zwart-wit kaarten zijn overigens niet toegevoegd omdat de collectie
topstukken tekortkomt, benadrukt conservator Jan Werner. Door
de simpele uitvoeringen ook te laten zien hoopt hij dat de kleurrijke
exemplaren beter tot hun recht komen.
De kaarten zijn grotendeels afkomstig uit een atlas factice, een verzamelatlas, die ruim zeshonderd kaarten telt. Werner: ‘Tegenwoordig wordt er één Bosatlas gedrukt waarvan alle exemplaren identiek
zijn. Vroeger ging dat anders. Kaarten werden dan als losse bladen
aangeschaft en vervolgens door een particuliere eigenaar ingebonden. Daardoor ontstonden unieke collecties.’
De jongste kaarten zijn te herkennen aan witte stipjes in de verf. In
het hout dat gebruikt werd om de kaarten te drukken kwam in de
loop der tijd houtworm terecht. De kleine gaatjes die die wormen in
het hout achterlieten zie je terug in de afdruk.
Een groot deel van de kaarten bestaat uit meerdere bladeren. Doordat de
kaarten ingevouwen werden bewaard, bevatten veel exemplaren scheurtjes en was de inkt op die plaatsen vaak flink beschadigd. De tentoonstelling vormt dan ook het slotstuk van een jarenlang restauratieproces.
Werner: ‘Mensen denken dat kaarten uitsluitend objecten voor
geografen zijn maar het zijn totaalproducten van een cultuur. Je kunt
er met een geschiedkundige of kunsthistorische blik naar kijken,
maar de cartografie had ook een commerciële kant. Waarom werd
een kaart in de zeventiende eeuw eigenlijk gedrukt en wie had daar
belang bij? Er zit letterlijk een hele wereld achter.’

ALtijD UItVERKoCHt
De Museumnacht groeide uit van een evenement met 33 musea en 17.000 bezoekers naar
vijftig musea en 30.000 bezoekers. Voornamelijk blanke, hoogopgeleide vrouwen van in de
twintig, blijkt uit statistieken, maar ook andere
mensen weten het evenement te vinden. De
organisatie stopt veel tijd in het bereiken van

Tijdens de Museumnacht zullen landmeetkundige demonstraties
gegeven worden. Er kan ‘gespeeld’ worden met een map table,
waarop gedigitaliseerde oude en nieuwe kaarten over elkaar heen
gelegd kunnen worden.

andersoortige doelgroepen. Door praatjes te
houden op roc’s bijvoorbeeld. Of door Heesterveld Creative Community aan het programma
toe te voegen: een creatieve broedplaats in
de Bijlmer. ‘We streven naar een afspiegeling
van de Amsterdamse samenleving,’ zegt Sarah
Berckenkamp, huidig projectmanager bij N8.
Volgens Berckenkamp is de vraag al jaren niet

meer: verkoopt het evenement uit, maar wannéér verkoopt het uit. De reden voor die populariteit volgens haar? ‘Het heeft toch iets stouts,
’s avonds door een museum lopen. Bovendien:
het kan maar één keer per jaar. Dat maakt de
Museumnacht exclusief.’
Een succesverhaal dus. Maar dat de Muse-
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Oproep: Wie durft het aan?
Very Short Introductions
Competition 2013
Kun jij een spetterende presentatie geven? Weet
jij ontzettend veel van jouw onderzoeksgebied?
Ben je student of recent afgestudeerd? Doe mee
en win een reischèque ter waarde van € 250,- !

SCÈNES UIT EEN

HUWELIJK

Stuur een email van maximaal 250 woorden waarin je beschrijft wat
je in vijf minuten zou willen presenteren naar spui25@uva.nl.

van ingmar bergman regie ivo van hove

Uit de inzendingen kiest een professionele jury de beste ideeën. Tien
geselecteerden mogen hun VSI in SPUI25 ten gehore brengen op
vrijdag 29 november en hun verhaal krijgt een plekje op de website.
Geef je op voor 10 november!

met laura de boer, roeland fernhout, janni goslinga, suzanne grotenhuis, hugo koolschijn,
hadewych minis, celia nufaar, alwin pulinckx, benjamin de wit, sigrid ten napel

29 okt t/m 9 nov | stadsschouwburg amsterdam
(020) 624 23 11 | tga.nl

Send data via teleportation?

MASTER EVENT
21 NOVEMBER 2013

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

Join us on Thursday November 21 for the Master Event,
where you can find out everything you want to
know about the Master’s programme of your
choice. At this event all Master’s programmes will
be presented in information sessions. You’ll also
have the opportunity to have a personal chat at
the information fair. Present are current students,
academic counsellors and Master’s programme
coordinators.
The ideal opportunity for you to take a broad look
into the Master’s programmes TU Delft has on offer.

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

We kindly request that you register in advance
and before November 18 at:
www.masterevent.tudelft.nl
QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

Folia.indd 2

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be
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ALLARD pIERSoN MUSEUM
Beleef de Oudheid in het archeologiemuseum van de
Universiteit van Amsterdam. Maak bijvoorbeeld kennis met
de Romeinse keuken of stel je eigen parfum samen. Ook
leuk: tijdens de Museumnacht mag je aan een selectie van
de voorwerpen voelen. (zie ook kader hieronder)

BijZoNDERE CoLLECtIES
Stap tijdens de N8 de wereld van de cartografie binnen.
In de tentoonstelling Atlas der Neederlanden voeren
prachtige oude kaarten je mee naar het ontstaan van
het Koninkrijk der Nederlanden. Ook de moderne
cartografie komt aan bod. (zie ook kader op pag.14)

VERZEtSMUSEUM
Een museum vol waargebeurde verhalen over
gewone mensen in uitzonderlijke omstandigheden.
Tijdens de Museumnacht wordt er speciale aandacht
besteed aan kindzijn in de oorlog. Neerlandicus Rik
Spanjers vertelt bovendien over de autobiografische strip over
de jeugd van Keij Nakazawa, een Japanse mangatekenaar.

UItGELICHt

bedoeling van de tentoonstelling is dat je Egypte ervaart, en niet
alleen jaartallen en namen voorbij ziet komen.’
Eén van de hoogtepunten van de expositie is het culturama. Op een
bioscoopscherm dat honderdtachtig graden zicht biedt word je in
vogelvlucht door het oude Egypte geloodst. In de zalen zelf komt
de geschiedenis tot leven in de vorm van objecten uit de collectie
en panelen met foto’s en informatie over opgravingen door Nederlandse en Belgische teams.
Van Haarlem zelf leidde één van die opgravingen. Het officiële
formulier waarmee hem toestemming werd verleend om in de
oostelijke Nijldelta te graven, is bij wijze van knipoog aan de collectie
toegevoegd. Van Haarlem: ‘De grond rondom de Delta is ontzettend
vruchtbaar, een groot deel van de aarde was dus al afgegraven door
de Egyptenaren zelf. We kozen ervoor om een ruïne-heuvel op de
zandrug van de Nijl af te graven en troffen daar een oude tempel en
een grafveld aan. De Egyptenaren hebben later een nieuwe tempel
op de oude resten gebouwd. In het gebied valt nog veel te ontdekken. Helaas is het vanwege de recente politieke ontwikkelingen in
het Midden-Oosten voor archeologen erg lastig geworden om een
vergunning te krijgen.’

De Eeuwig Egypte Experience in het Allard Pierson Museum geeft
de bezoekers een overzicht van de geschiedenis van Egypte. De
tentoonstelling bevat alle elementen die je zou verwachten: van
prehistorisch aardewerk tot mummies en van kleding uit de Koptische periode tot grafgeschenken. Curator Willem van Haarlem: ‘De

De activiteiten tijdens de Museumnacht zijn afgestemd op alle zintuigen. Enkele voorwerpen uit de collectie mogen tijdens de Museumnacht zelfs aangeraakt worden. Ook kun je deelnemen aan een
stoomcursus Romeins koken of je eigen parfum samenstellen naar
oud-Egyptisch gebruik.

Eeuwig Egypte Experience

umnacht populair is onder jongeren is één
ding – komen ze daarna inderdaad terug?
‘Daar gaat het uiteindelijk natuurlijk om,’ zegt
Berckenkamp. ‘Wij weten dat als je jongeren
vroeg enthousiast maakt voor musea, de kans
groot is dat ze blijven komen, maar dan moet
je ze wel een handje helpen. Daarom is het

ticket voor Museumnacht sinds een aantal jaar
tot 31 december ook geldig voor een ander
museum naar keuze.’ Vorig jaar maakte 6000
van de 27.500 bezoekers gebruik van die deal,
zo’n twintig procent – lang niet slecht, volgens
Berckenkamp.
Al blijft het een uitdaging, zegt ze. ‘Veel jonge-

ren hebben nog steeds het idee dat musea saai
zijn. Je moet er stil zijn, je mag er niet met je tas
rondlopen, er zijn beveiligers. Daardoor komt
zo’n museum al snel streng op ze over. Dat is
jammer, want musea hebben zo veel te bieden.
Het zou jammer zijn als ze daar nooit achter
komen. De musea zijn er ook voor hen.’ yyy
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Indoctrinatie
of argumentatie?
De argumentatie van Yernaz Ramautarsing, die zijn
onderwijs te links vindt, doet afbreuk aan zijn punt, vindt
Vincent Breedeveld. illustratie Marc Kolle

D

e Nederlandse student is een
product van jarenlange linkse indoctrinatie door de universiteiten.
Zo probeert Yernaz Ramautarsing
te bewijzen met zijn facebookpagina ‘Linkse indoctrinatie op mijn universiteit’. Op deze pagina
worden quotes gepost waar een linkse signatuur
uit moet blijken, waarbij docenten en/of professoren met naam en toenaam worden genoemd.
Hiermee meent hij te tonen dat docenten ‘hun
(linkse) politieke voorkeur opleggen’. Op 16
oktober publiceerde Folia Web een interview met
Ramautarsing. Hierin stelt hij dat hij op zijn opleiding politicologie heeft gemerkt dat studenten
continu linkse denkbeelden voorgeschoteld krijgen en dat hem dat tegen de borst stuit. Zelf is hij
groot aanhanger van het objectivisme, de libertair-individualistische filosofie van de schrijfster
Ayn Rand. Een rechts tegengeluid wordt door
de docenten niet aangedragen of compleet kapot
gemaakt, stelt hij. Geheel ongegrond is zijn punt
niet, maar de redenen die hij aandraagt zorgen er
voor dat zijn punt volledig in het water valt.

De kritiek die Ramautarsing uit, richt zich
vooral op het curriculum. Zo zouden de colleges altijd links van insteek zijn en ook zou er
een anti-Amerikaanse houding heersen onder
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UvA-docenten. Dit ziet hij terug in het proObama boek Het Obama experiment. Hoop in
tegenslag dat voor alle politicologiestudenten in
het eerste jaar verplicht was gesteld. Hiernaast
zou ook de foto van Karl Marx, bovenaan de

Aynan

Kusjesbedrijf
trap in het Binnengasthuis, een teken zijn van
links gedachtegoed in het onderwijscurriculum.
Ramautarsings argumentatie rammelt aan alle
kanten. Ten eerste is een pro-Obamaboekje
natuurlijk niet per definitie anti-Amerikaans.
Dat de opvattingen in het boekje niet stroken
met die van zijn persoonlijke heldin Ayn Rand,
betekent nog niet dat er docenten anti-Amerikaans zijn.
Ten tweede is de foto van Karl Marx een eerbetoon van studievereniging Machiavelli. Ter
herinnering aan het verleden kreeg Marx de titel
‘Onderwijslieverdje van de eeuw’, een indirecte

Ramautarsings
argumentatie rammelt
aan alle kanten
verwijzing naar het marxisme dat in de jaren
zestig bij veel studenten in zwang was. Veel
belangrijker nog is dat een foto van een persoon
aan een muur volstrekt geen indicatie is voor het
inhoudelijke onderwijscurriculum. Dat gezegd
hebbende mag de heer Ramautarsing ook een
kijkje nemen in de common room van het Binnengasthuis. Hier hangt namelijk een afbeelding
van Oswald Spengler: een theoreticus die vaak
geassocieerd wordt met het nazisme. Vervolgens
afgaand op portretten aan de muur zou de opleiding te verdelen zijn in marxisten en nazi’s. In die
redenering zal geen enkele politicologiestudent
of -docent zich kunnen vinden. Ten derde wordt
er wel degelijk ‘rechts’ onderwijs gegeven. In het
vak ‘Introductie tot internationale betrekkingen’
worden alle ‘hoofdtheorieën’ die van belang zijn
op het internationale terrein gedoceerd. Hieronder valt ook het realisme: een ‘rechtse’ theorie.
Het heeft er alle schijn van dat Ramautarsing

vooral boos is dat zijn objectivisme niet behoort
tot het standaardcurriculum, wat te maken
heeft met de marginale rol van deze theorie op
het internationale wetenschappelijke speelveld.
Deze boosheid leidt ertoe dat hij zijn eigen punt
naarmate het interview vordert steeds verder
begraaft en dat is doodzonde.
Het punt dat hij probeert te maken bevat namelijk ergens wel een kern van waarheid. Om
te spreken van linkse indoctrinatie gaat erg ver,
maar dat er soms wel erg veel links gedachtegoed op het programma staat is voor een deel
waar. Dit zal ook alles te maken hebben met
verschillende docenten op de afdeling politicologie die zich in het vorige decennium hebben
geroerd in verschillende linkse subculturen.
Maar wat Ramautarsing vergeet is dat de mening van de docent nog altijd maar een mening
is en dat zij ook niet pretenderen dat het meer
dan dat is. Dat studenten hier over moeten
discussiëren staat buiten kijf, dat is immers waar
een universiteit voor bedoeld is.
Ramautarsing baseert zijn argumenten om deze
discussie van de grond te krijgen op foutieve
redeneringen. Hierdoor lijkt het interview meer
op schaamteloze promotie van zijn facebookpagina dan op het daadwerkelijk aanwakkeren
van een interessante en inhoudelijke discussie.
Toch is het belangrijk deze discussie te voeren.
Er zijn genoeg politicologiestudenten die klagen
over het linkse karakter van de studie. Kritiek
is van essentiële waarde bij het verbeteren van
de opleiding. Maar de slechte argumentatie van
Ramautarsing zal er eerder voor zorgen dat de
opleiding de klachten minder serieus neemt,
dan dat er daadwerkelijk iets verandert. yyy

Iedere vrijdag liep de bladenmevrouw de basisschoolklas binnen. Enkele leerlingen hadden een
abonnement op een tijdschrift. Ik meen dat het om
titels ging als Taptoe, Okki en Wasp.
Ik was jaloers op hen. Iedere week een vers blad vol
verhalen. Onze familie had geen geld voor verhalen
op papier. Mijn tijdschrift was de straat. Week in,
week uit las ik er nieuwe verhalen.
Ik las wel de gratis Zondagskrant, die ik ook rondbracht. Op de voorpagina werd vaak opgetekend dat
Elvis Presley ergens levend was gesignaleerd. En dan
had je die terugkerende meteoriet, die de aarde weer
op een haar na had gemist.
Met de bezorging kreeg ik geld en hoefde ik op
zondag niet naar de islamitische weekendschool.
Onder het luiden van de kerkklokken bracht ik de
krant rond. Ik begreep het klokgelui niet. Het was
geen oproep om naar de kerk te gaan. Op een paar
mensen na zag ik niemand het godshuis in gaan.
Later werd mij duidelijk, dat de gelovigen al binnen
zaten. Waardoor ik het luiden nog minder begreep.
De straat is zondagochtend voor een kind alleen een
onbehagelijke plek, het is er dan onaangenaam, net
als een kater kan zijn. Daarom nam ik een keer mijn
broertje mee, zodat hij mij gezelschap kon houden.
Beurt om beurt voorzagen we de huizen van een
krantje. De langste gracht van Haarlem was een van
de straten van de krantenwijk. Ik liep strak langs de
zwarte deur die openstond. Mijn broertje gooide een
krant naar binnen en bleef staan. Ik wist dat het een
hoerenkast was. ‘Kom doorlopen,’ probeerde ik. Hij
hoorde mij niet. Ik zou zo meteen moeten uitleggen
wat een bordeel was, terwijl ik zelf nauwelijks de
betekenis wist. Met grote ogen liep hij mijn kant op
en zei: ‘Daar is een kusjesbedrijf.’ Beter had ik het
niet kunnen verwoorden. yyy Asis Aynan

Vincent Breedeveld studeert politicologie en is
oud-bestuurslid van studievereniging Machiavelli.
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Bijna gratis of onbetaalbaar:
Het kabinet wil de basisbeurs

Uitwonende beurs:
€ 735,-

percentage studenten aan universiteit:
3,7 procent

omzetten in een lening.
‘Studeren wordt weer voor
de rijken’, is een veelgehoord
argument tegen het sociale
leenstelsel. Volgens cijfers van
de HBO-raad zouden 35.000
jongeren niet meer kiezen voor
een studie op een hogeschool
of een universiteit als de
basisbeurs wordt afgeschaft. In
Nederland volgen momenteel
667.000 mensen hoger
onderwijs, ofwel 3,9 procent
van de inwoners. Betekent
laag collegegeld en meer
studiefinanciering automatisch
ook meer studenten? Als je
naar de systemen in andere
landen kijkt, blijkt dat wel mee
te vallen.
tekst Mike Hofman / graphics Pascal Tieman
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Denemarken

Duitsland

Geen collegegeld
Maximaal zes jaar studiefinanciering
In Denemarken betaal je geen collegegeld.
Dit komt voort uit decennia sociaal-democratische regeringen, iedereen hoort de kans
te krijgen om zich te ontplooien. Aan het
systeem wordt niet getornd, anders komt de
gehele natie geheid in opstand.
De verwende Deen krijgt bovendien studiefinanciering. Een thuiswonende student
ontvangt omgerekend 365 euro per maand.
Uitwonende studenten krijgen elke maand
735 euro aan Statens Uddannelsesstøtte
(SU) op hun bankrekening bijgeschreven.
Terwijl een studie gemiddeld vier jaar duurt, heeft
de Deense student zes jaar recht op studiefinanciering. Het gebeurt dat een student zich
inschrijft voor een universiteit, nooit naar college
gaat, maar op kosten van de belastingbetaler
een maand lang gaat backpacken in Azië.
Momenteel zit zo’n 5 procent van de Deense
bevolking op een universiteit of hogeschool.
In Finland, Noorwegen en Zweden geldt een
soortgelijk systeem, waar ook geen collegegeld
hoeft te worden betaald. In Finland moeten
mannen overigens nog wel minimaal een halfjaar het leger in voordat ze kunnen studeren.

Studeren veelal gratis
Vrijwel geen studiefinanciering
In veel van de Duitse deelstaten zijn de
universiteiten gratis. In veertien van de zestien
Bundesländer betaal je geen collegegeld.
Daar staat tegenover dat de Duitse student
geen studiefinanciering ontvangt. Wel is er
een wet met een bijzonder lange naam, Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög in
de Duitse volksmond), waarbij studenten met
arme ouders maximaal 650 euro per maand
krijgen. Ongeveer de helft daarvan moet later
worden terugbetaald.
Vergeleken met andere landen is het percentage van de bevolking dat naar de universiteit
gaat niet hoog: 3,7 procent. Dat heeft te
maken met de Berufsschulen, vergelijkbaar
met het Nederlandse mbo. Studenten gaan
een paar dagen in de week naar school, de
rest van de week werken ze bij een bedrijf om
ervaring in de praktijk op te doen.
De beroepsscholen bieden onderwijs van hoog
niveau en zijn de trots van het Duitse onderwijs. Verdedigers van het systeem trekken zich
dan ook maar weinig aan van de kritiek dat in
Duitsland weinig leerlingen naar een school
gaan die zich hogeschool mag noemen.

De percentages studerenden per land zijn
berekend door het aantal huidige studenten
te delen door het aantal inwoners. De
studentencijfers komen van de ministeries van
onderwijs van de desbetreffende landen.

studeren doen ze toch wel
Goedkoopste universiteit: 6275 euro
per jaar.

Collegeld in twee
jaar verdrievoudigd

Studenten krijgen
woonruimte

Verenigde Staten

Verenigd Koninkrijk

Rusland

Studeren erg duur
Veel studenten sluiten een lening af
In de Verenigde Staten is het hoger onderwijs
in handen van de verschillende staten, met
grote verschillen in niveau, inhoud en kwaliteit
tot gevolg. Van de huidige inwoners van de
VS volgt 4,1 procent hoger onderwijs.
Studenten zijn het goedkoopst uit als ze aan
een van de State Universities – door de staat
gefinancierde universiteiten – gaan studeren.
Als je in je eigen staat blijft, ben je gemiddeld
6275 euro per jaar kwijt. Als je in een andere
staat wilt studeren, kun je jaarlijks zo’n 15.740
euro neertellen. Privé-universiteiten zijn vaak
van betere kwaliteit, maar de collegegelden
liegen er niet om. Het laten studeren van de
kinderen is vaak dan ook een van de grootste
financiële kopzorgen van Amerikaanse ouders.
Studiefinanciering is in de VS erg complex. Ongeveer 65 procent van de studenten ontvangt
enige financiële compensatie, zij het van de
overheid, zij het van een particulier. Gemiddeld
ontvangt de Amerikaanse student 6600 euro
over de hele academische periode. Dat deze
financiële compositie niet genoeg is om de studie van te betalen, blijkt uit het feit dat zestig
procent van de studenten een lening afsluit.

In Engeland duur, in Schotland gratis
Studiefinanciering voor de allerarmsten
Engeland, Wales en Noord-Ierland hebben
ongeveer hetzelfde onderwijssysteem. Zo’n
4,2 procent van de inwoners van het Verenigd Koninkrijk studeert.
Twee jaar geleden braken er hevige rellen
los in Londen. De studenten protesteerden
tegen de verhoging van het collegegeld.
Was dit eerst nog maximaal 3950 euro per
jaar, inmiddels is dat bijna verdrievoudigd
naar 10.540 euro. In de praktijk is de student
gemiddeld 7000 euro kwijt.
De meeste studenten in Engeland ontvangen geen studiefinanciering. Dat is er alleen
voor de allerarmsten. Het maximale dat je
aan studiefinanciering kunt krijgen, is 3965
euro per jaar. De meeste studenten lenen
dan ook. 84.6 procent van de leengerechtigden lenen gemiddeld een bedrag van 4415
euro per jaar.
In Schotland is het anders geregeld. Daar
betaal je namelijk geen collegegeld. Dit geldt
overigens alleen voor de Schotten zelf. In
Wales en Noord-Ierland zijn de inwoners ook
goedkoper af. Daar betalen ze niet meer dan
3500 euro.

Studeren gratis bij hoge cijfers
Zeer hoogopgeleide bevolking
De bevolking van Rusland is een van de
hoogstopgeleide ter wereld. Tijdens de Sovjet-Unie waren er 600 universiteiten tegenover
bijna 300 miljoen mensen. Tegenwoordig
zijn er 3000 instituten voor hoger onderwijs
tegenover 140 miljoen mensen. Toen in de
jaren negentig de vrije markt opkwam, werd
het hoger onderwijs zo breed en makkelijk
toegankelijk dat de waarde van een diploma
snel devalueerde. Om dit tegen te gaan wil de
Russische overheid het aantal instituten met
een derde terugbrengen. Zo’n 5,6 procent
van de Russische bevolking studeert momenteel aan een van die instituten.
In Rusland maak je aan het einde van de
middelbare school een eindtoets. Scoor je
hoog genoeg, worden studie en woonruimte
voor je betaald en ontvang je ook nog eens
50 euro per maand aan studiefinanciering. De
minder fortuinlijke studenten met een lagere
score ontvangen niks en betalen 1500 euro
per jaar aan collegegeld. Best veel geld voor
een land waar een dokter nog geen 300 euro
per maand verdient. Zo’n veertig procent van
de Russische jongeren studeert gratis. yyy
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objectief
opERAtIE GooGLE-BRIL
Maandag 28 oktober vond de eerste liveoperatie in Nederland plaats waarbij een
Google Glass werd gebruikt. De operatie
werd live uitgezonden op het congres
Games for Health Europe in Amsterdam en
via internet.
AMC-chirurg Marlies Schijven onderzoekt
wat er met deze nieuwe technologische
ontwikkeling in de operatiekamer mogelijk
is. Schijven geeft toe dat ze het best spannend vond. ‘De hele wereld kan via internet meekijken.’
De chirurg heeft twee keer geoefend met
de Google Glass – waarvan er slechts vier
van in Nederland zijn – voordat ze aan de
kijkoperatie van een patient met refluxklachten begon. ‘De eerste keer liep de verbinding
goed, de tweede keer was ronduit verdrietig
te noemen,’ zegt Schijven. ‘Het blijft immers
techniek, zo kan het wifi-signaal bijvoorbeeld wegvallen.’
Mocht de bril niet goed werken, dan zou
Schijven deze afzetten, had ze vooraf aangekondigd. Dat was gelukkig niet nodig. De
chirurg heeft tijdens de gehele operatie de
bril opgehad en de verbinding was goed,
getuige de livestream van de operatie die via
de AMC-site te volgen was.
Schijven kwam zelf met het idee de Google
Glass in de operatiekamer te testen. Voordelen zijn dat een andere chirurg elders met
de operatie kan meekijken en adviezen kan
geven, wat overigens bij deze operatie niet
gebeurde. ‘Bovendien kun je via internet
protocollen en handleidingen van operaties
als deze oproepen die via de bril voor je
neus worden geprojecteerd’, zegt Schijven.
‘Momenteel ontwikkelen we met het bedrijf
UReason samen een app die uit de veelvoud
aan gegevens over de patiënt tijdens de
operatie alarm slaat – dus vóórdat het mis
dreigt te gaan’.
De operatie duurde ongeveer anderhalf uur.
De chirurg bedankte na afloop het team en
liep zichtbaar tevreden de operatiezaal uit.
yyy tekst Mike Hofman / foto Bas Uterwijk /
stills amc.nl
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op de tong

De Pizzakamer

Tweede van der Helststraat 16 (Zuid)

E

erlijk gezegd hou ik niet van pizza.
Pizza associeer ik met kant-en-klare
diepvriestroep voor luie mensen. Tot
op een dag Amsterdam haar best is
gaan doen en echte pizza’s is gaan maken. Midden in de Pijp zit een kamer vol échte pizza’s,

toRtILLApIZZA
Zin in makkelijke,
zelfgemaakte pizza?
Leg dan een tortilla een
paar minuten in een
voorverwarmde oven
(200 graden), haal hem
er uit, bestrijk met (eventueel zelfgemaakte:
tomatenblokjes, chilipeper, ui, knoflook,
wat suiker en basilicum) tomatensaus, beleg
met kaas en andere ingrediënten naar keuze.
Bijvoorbeeld mozzarella, pancetta en rucola;
tonijn, zwarte olijven en paprika; of champignons, oregano en parmezaanse kaas. En
dan nog een paar minuten in de oven.

gemaakt door échte Italianen, met ingrediënten
uit het échte Italië. Betaalbaar en goud waard.
Eén stap in de Pizzakamer zette mijn wereld op
zijn kop.
We delen de Asparagi Verdi. Verse groene asperges, provolone, smeuïge buffelmozzarella die je

CoppA DI pARMA
Bij de productie van
parmaham mogen geen
conserveringsmiddelen
of additieven gebruikt
worden; hij bestaat alleen uit vlees en zeezout,
moet minimaal 12 maanden in de bergwinden gedroogd zijn, mag alleen in de provincie Parma gemaakt worden van in Italië
geboren en getogen varkens, die minstens
9 maanden oud zijn en minimaal 160 kilo
wegen, en een deel van hun voeding dient te
bestaan uit de wei die bij de productie van
Parmezaanse kaas overblijft.

een smaakexplosie bezorgt, de Coppa di Parma
ruik je al van verre en dit alles is royaal besprenkeld met de zachtste olijfolie.
Dan de Oro Bianco. De indrukwekkende combinatie van ingrediënten maakt me sprakeloos:
witte asperges, buffelmozzarella, stracchino,
beenham, bieslook en een ei. Toch zijn de asperges echt in té dunne reepjes gesneden, ik had ze
liever in vol ornaat op mijn pizza gehad.
In deze kamer vind je ook traditionele antipasti,
zoals vitello tonnato en een caprese.
Tot mijn verbazing ontbreekt de kaasplank,
maar de ober beantwoordt mijn liefde hiervoor en neemt alle teleurstelling weg met een
rijkelijk gevuld bord met de beste kazen van
de kamer.
Door het hele restaurant hangen reusachtige
blokken hout aan de muur die het vuur in de
houtoven aan houden. Dit staat garant voor een
perfecte dunne bodem.
Een kamer met een overvloed aan pizza’s, asperges en Italiaanse rode wijn. Een overvloed aan
het echte Italië maakt deze kamer een kamer
waar je het liefst in opgesloten en nooit meer uit
vrijgelaten wilt worden. yyy Marlijn Huitink

Folia Magazine ontvangt graag je restaurantrecensie
en vergoedt bij plaatsing tot € 50,-. Maximaal 270
woorden, kaders zijn welkom, maar niet verplicht.
Mail je recensie naar redactie@folia.nl. Stuur de originele bon naar Folia Magazine, t.a.v. Stephanie Gude,
Prins Hendrikkade 189b, 1011 TD, A'dam.

ASpERGES
De asperge is een plant
waarvan de jonge scheuten geteeld worden als
groente. Er bestaan witte
en groene asperges. De
eerste zijn onder de
grond gegroeid en uit het licht gehouden, de
tweede hebben wel de zon gezien. In Noordwest-Europa zijn de witte asperges het meest
gebruikelijk, in landen als Italië de groene.
Het woord asperge komt van het Latijn en
betekent ‘besprenkelen’. Traditioneel wordt er
geoogst vanaf de tweede donderdag van april
tot 24 juni (St. Jan).
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Dagboek Bolivia
Studenten Sam de Nijs (24) en Léonie Mol (23) zijn in Bolivia. De Nijs studeert International
Development Studies aan de UvA en doet onderzoek naar syndicalisme in El Alto. Mol is student
Cultural Analysis, gaat volgend jaar de master antropologie doen en volgt lessen literatuur in
La Paz. Voor Folia Magazine schreven ze op wat ze in een week
zoal meemaken.

O

ktober is een belangrijke maand
in Bolivia. Op 9 oktober 1967
werd ‘El Comandante’ Che Guevara vermoord. Op 10 oktober
is de verjaardag van de democratie. Sinds 1982
is Bolivia een parlementaire democratie, de
langste aaneengesloten periode in haar moderne
geschiedenis. Tien jaar geleden, in de ‘Guerra del
Gas,’ werden er massale demonstraties gehouden
en werd La Paz vanuit El Alto belegerd, door
alle toegangswegen tot de hoofdstad La Paz af te
sluiten. In pogingen van het leger de blokkades
te breken vielen 71 burgerdoden. De belangrijkste eis van de protestanten was de nationalisatie
van het Boliviaanse gas en een economisch
model dat voor iedereen werkt.
MAANDAG:
ZWERFHoNDEN EN DE UpEA
We staan om kwart over vijf op. We gaan naar
college aan de Universidad Publica de El Alto
(UPEA). De universiteit is nog dicht als we
aankomen. Studenten staan te wachten voor
een groot ijzeren hek, met een zakje quinoa–
sap in de hand. De president van Bolivia,
Evo Morales, heeft quinoa uitgeroepen tot
nationale trots en hij wil de export stimuleren. Op borden en postzegels wordt dit graan
vaak afgebeeld.
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We volgen een vak over het ontstaan van El
Alto. De urbanisatie, vroeger een buitenwijk
van La Paz, mag zich sinds 1989 een stad noe-men. Historisch was er een sterke cognitieve
link tussen het platteland en de indigenous
bevolkingen van Bolivia. Onze docent stelt
dat bestuurlijke instabiliteit een groot probleem is (bestuurders van de UPEA worden
na gemiddeld één jaar afgezet). De studenten
praten bevlogen over wat er in hun buurt speelt
(zwerfhonden, diefstal, moord, geweld tegen
vrouwen, gebrek aan basisvoorzieningen, geen
bestrate wegen). De docent wijst er op dat in
Nederland zelfs prostitutie gereguleerd is, de
studenten gniffelen.
DINSDAG:
MARKt EN VERGADERING
De supermarkt is hier alleen voor rijke mensen,
dus slenteren we over de markt tussen kraam-pjes vol groenten en fruit. Op de terugweg
raken we verstrikt in een demonstratie van
scholieren en ouders ‘voor betere voorzieningen’. Zelfs na diverse hongerstakingen lijkt er
nog geen oplossing te zijn.
Sam vertrekt ’s avonds naar een vakbondsvergadering. In een gebouw dat tevens de
openbare toiletten huisvest wordt stevig
gediscussieerd door arbeiders van verschil-

lende fabrieken. Het gaat over de oprichting
van een nieuwe bond en het feit dat de minister
van Arbeid niet wil luisteren, maar verreweg
het belangrijkste agendapunt is de wekelijkse
voetbalcompetitie. Twee uur lang wordt er
verhit gediscussieerd over de vele stempels en
formulieren die nodig zijn. Er wordt geëindigd
met: ‘Leve de arbeidersklasse, leve de vakbond.
El Alto staat, nooit op de knieën!’
WoENSDAG:
LES EN BUREAUCRAtIE
’s Morgens hebben we weer college. Dit keer
gaat het over de militaire dictatuur onder
Banzer, en het communistisch verzet tegen zijn
regime. In de discussie verbinden studenten het
verleden en heden met elkaar en zien voor zich
zelf een rol zien weggelegd in het veranderen
van de status quo. ‘Geschiedenis is in de straten’
zegt de een. Een ander zegt: ‘We moeten de
strijd van onze ouders voortzetten.’
’s Middags gaat Léonie naar de douane om
zeventig handtekeningen te zetten op dertig
uitgeprinte formulieren omdat ze een pakje
van Amazon wil ophalen. Je moet je daarvoor
registeren als ‘reguliere importeur in Bolivia’ en
48 procent importbelasting afdragen.
DoNDERDAG:
DAG VAN DE WAARDIGHEID
Evo Morales, de president van Bolivia, heeft
vandaag (17 oktober) uitgeroepen tot ‘El Día de
la Dignidad Nacional,’ de dag van de waardigheid. Exact tien jaar geleden werd voormalig
president Gonzalez Sánchez de Lozada (‘Goni’)
gedwongen te vluchten naar het buitenland. In
El Alto spreekt Morales een enorme massa toe.
Vooraan in de demonstratie staan honderden
mijnwerkers, die hun helm dragen en vuurwerk
afsteken. Op het rechterpodium staan de afgevaardigden uit de politiek, tijdens het volkslied
worden gebalde vuisten geheven. In aanloop
naar de verkiezingen die volgend jaar gehouden
worden gaat het er stevig aan toe. Morales ver-

wijt de oppositie het ‘proces van verandering’
niet te steunen en te heulen met Goni.
VRijDAG:
BoEKEN EN GRAMMAtICA
Na onze Spaanse les (imperfectum, plusquamperfectum en voltooide tijd van de subjonctivus) gaan we naar de Feria Internacional
del Libro, een boekenbeurs met de hele week
lezingen, boekpresentaties en vooral boeken.
Het evenement vindt dit jaar in een nieuw
gebouw plaats, alleen is nog niet al het elektriciteits- en stucwerk gedaan. We struikelen af en
toe over iemand die een lamp aansluit en overal
staan kamerschermen met daarachter gruis en
bouwafval. Sommige lezingen vinden plaats
in de parkeergarage. Tussen de auto-alarmen
door is het echter zeker de moeite waard.
Een glas Boliviaanse rode wijn (legendarisch
vies) maakt de dag helemaal goed. ’s Avonds
vertrekken we naar ons stamcafé-to-be, met de
toepasselijke naam ‘Ja Ron’ (Ron = Rum), waar
de barmannen graag meedrinken met de collectie Boliviaanse mixdrankjes. Zeer populair
is de ‘Facebook’: blue curaçao, bananenlikeur
en tequila.)
WEEKEND: VoEtBAL
Na zaterdag te zijn bijgekomen trekt Sam naar
het voetbalveld. De fabrieksarbeiders hebben
hun eigen voetbalcompetitie. In de rust spelen
er kinderen op het veld en na de wedstrijd
wordt er flink gedronken. Het veld ligt naast
een boerderij en de koeien lopen rustig langs
het veld terwijl er stevig gevloekt wordt op
de scheidsrechter. Evo Morales kijkt lachend
toe vanaf een immens bord: ‘We bouwen het
nieuwe Bolivia.’ yyy tekst en foto’s Sam de Nijs
en Léonie Mol
Zie ook nosquedamosenboliva.blogspot.nl
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WINDijkgraaf
ééN jaar
Robbert
Doe mee!
Essayprijs
collegegeld!
Student, oud-student of medewerker van
één van de instellingen voor hoger onderwijs
in Amsterdam? Doe dan mee aan de
Robbert Dijkgraaf Essayprijs.

u

u

FeeSTje...?

SloT

FeeST!

Het Parool en Folia Magazine
schrijven voor de tweede keer de
Robbert Dijkgraaf Essayprijs uit.
Hiervoor roepen ze Amsterdamse
wetenschappers, studenten en
alumni op een essay te schrijven
met als thema: Iedereen in de
media; de wetenschap anno 2013.
Het winnende essay verschijnt in
zowel Folia Magazine als Het
Parool. Tevens ontvangt de schrijver
een foto van beeldend kunstenaar
Elmer Driessen. Essays, 800
tot 900 woorden, moeten vóór
12 november worden gemaild
naar: redactie@folia.nl.

Slotfeest! Maandag 9 december 2013
(19.30 uur), sluiten de Studentenartsen hun
75-jarig jubileumjaar af met een groot feest.
Je vindt alle informatie op:
www.75jaarStudentenartSen.nl

illustratie mokerontwerp

FLOOR AGENDA

KOHNSTAMMHUIS, WIBAUTSTRAAT 2-4 | WWW.FLOOR.HVA.NL
DE VISIEFABRIEK PRESENTEERT:
GREG SHAPIRO
Woensdag 6 november, 16.30 -18.00 uur,
tribune begane grond
Gastprogrammeur De VisieFabriek organiseert een lezing van de Amerikaanse komiek
Greg Shapiro. In zijn nieuwe boek ‘How to be
Orange’ houdt Shapiro de Nederlandse cultuur
een spiegel voor die alle stereotypen hilarisch
uitvergroot.
DAG VAN DE DIALOOG
Donderdag 8 november, 15.00 -17.00 uur
Platform Amsterdam Dialoog en het Socratisch
Café organiseren de Dag van de Dialoog,
waarbij op verschillende plekken in de stad
mensen met elkaar in gesprek gaan. Ook bij
FLOOR kan je aanschuiven!

CREATING TOMORROW

HVA COLLEGECAFÉ: REIZEN TUSSEN DE
LIJNEN MET ALEXANDER REEUWIJK
Dinsdag 12 november, 15.00 -22.00 uur,
tribune begane grond
Honderd jaar geleden stierf Alfred Russel Wallace, de onbekende collega van Darwin. In zijn
voetsporen reisde schrijver Alexander Reeuwijk
anderhalve eeuw later dwars door Indonesië
en schreef daarover een boek. Een verhaal over
paradijsvogels, orang-oetans en bloedzuigers en
de kwetsbaarheid van de natuur in de 21e eeuw.
FLOOR EXPO: VIJF JAAR PASSIE IN FOLIA
14 november t/m 20 december, begane grond
Tentoonstelling van twintig van de sterkste
portretten die fotograaf Fred van Diem maakte
voor de Folia Magazine-rubriek PASSIE.

overigens

Een UvA-politicologiestudent heeft de Facebookpagina ‘Linkse indoctrinatie op mijn universiteit’ opgezet,
waar studenten linkse uitspraken van docenten kunnen melden.

Goed dat studenten het overwegend linkse gedachtegoed
in de academische wereld aan de kaak stellen.
Jean tillie
hoogleraar
electorale politiek

Geert Lovink
lector netwerkcultuur

Göran Sluiter
hoogleraar
internationaal strafrecht

Jean tillie
‘Oneens. Ik waardeer de betrokkenheid van de
student en het staat iedereen natuurlijk vrij om
zo’n pagina aan te maken, maar inhoudelijk
vind ik het volslagen onzin. Toen ik politicologie studeerde in de jaren zeventig, kregen we
inderdaad heel veel Lenin en Marx te lezen,
maar nu is dat echt niet aan de orde. Het hele
scala aan politieke theorieën komt aan bod.
Bovendien ligt er een nadruk op methoden en
technieken en die zijn waardevrij.
Ik vind het opmerkelijk dat alles op deze manier
politiek wordt gemaakt. Wetenschap is geen
politiek. Als politicus probeer je je eigen gelijk
te bewijzen, terwijl goede wetenschap juist is
gericht op het kunnen ontdekken van je eigen
ongelijk. Natuurlijk kan je onderwerpkeuze wel
idealistisch gekleurd zijn. Je kunt bijvoorbeeld
onderzoek doen naar moslimextremisme, omdat
je dat wilt voorkomen, of naar politieke participatie van minderheden, omdat je die wilt stimuleren. Maar in je onderzoek word je gedwongen
die motivatie expliciet te maken en een opzet te
kiezen die je aannames juist onderuit kan halen.’

Geert Lovink
‘Ik vind het aandoenlijk dat iemand zich nog druk
maakt over dit soort achterhaalde tegenstellingen.
Links en rechts hebben hun betekenis verloren
na de Koude Oorlog. Het zal best dat in oude
vakgebieden als politicologie, die tot wasdom
kwamen in de jaren zestig, nog overwegend links
gedachtegoed te vinden is. Dat is niet verkeerd,
je hebt als student het meest aan uitgesproken
literatuur. Daar kun je het mee eens zijn of niet en
op die manier ontwikkel je je eigen denkbeelden.
Maar de initiatiefnemers gaan voorbij aan de
echt relevante vragen voor het hoger onderwijs:
hoe bereid je studenten voor op de wereld van de
toekomst? Dat kan bijna niet, want het onderwijs
is gericht op de wereld van vroeger of nu.
In mijn vakgebied, nieuwe media, dat later is
ontstaan, overheersen overigens voornamelijk
neoliberale en libertijnse ideeën, denken vanuit
management, beheer, optimalisatie en efficiëntie. Een verweer daartegen door studenten of
wetenschappers is non-existent. De nadruk bij
de HvA ligt op de pragmatiek van de arbeidsmarkt, dat is bij ons de ideologie.’

Göran Sluiter
‘Bij rechten is het inderdaad zo dat Leiden
bekendstaat als conservatief en Amsterdam meer
links is georiënteerd. Op de UvA is bijvoorbeeld
veel aandacht voor bescherming van de rechtspositie van daders en voor bescherming van burgers
tegen de overheid. Maar waardevrij onderwijs in
een maatschappelijk georiënteerd vakgebied is
ook niet mogelijk. En dat is niet per se kwalijk, het kan leiden tot zinnige discussies. Mits
studenten hun onvrede tijdens of na college of
tijdens werkgroepen uiten. Als docent probeer ik
daar altijd voor open te staan. Het is ook goed dat
studenten Facebook gebruiken om dit debat aan
te zwengelen, maar in live debat kom je verder.
Ik vind wel dat we er in de organisatie van de
opleiding voor moeten zorgen dat alle meningen worden vertegenwoordigd. We hebben
bijvoorbeeld een hoogleraar advocatuur, die
zich richt op de rechten van verdachten. Het
zou mooi zijn als de UvA dan ook een leerstoel
openbaar ministerie installeert, zodat studenten kennis maken met beide kanten van het
rechtssysteem.’ yyy Marieke Buijs
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Folia vond
Kleine en grote nieuwtjes van buiten de muren van de Universiteit en
Hogeschool van Amsterdam. Zie ook foliaweb.nl/vond. samenstelling Maartje Geels

JoNGE MoEDERS
In tegenstelling tot wat tot nu toe
verondersteld werd, blijft de cognitieve ontwikkeling van kinderen
van tienermoeders niet achter bij
kinderen van vrouwen die moeder
worden tussen hun twintigste en
dertigste. Onderzoekers van de
Universiteit van Oxford ondervonden dat alleen de taalontwikkeling
van kinderen van heel jonge moeders wat langzamer gaat.

WEtENSCHAp
& oNDERZoEK

tRAIN JE GEHEUGEN
Dat sporten een gezonde bezigheid
is, wisten onderzoekers al langer.
Maar dat sporten ook een manier is
om de hersenen gezond te houden,
is pas recentelijk uit onderzoek aan
de universiteit van Harvard gebleken.
Irisine, de stof die wordt aangemaakt
in de spieren bij inspanning, komt
tegelijkertijd ook in de hersenen vrij,
wat de aanmaak stimuleert van BDNF.
Die stof is belangrijk is voor het overleven van neuronen en daarmee voor
het geheugen.

WERELD

SLoRDIGE SpINNEN
Homoseksualiteit bij insecten en
spinnen is volgens onderzoekers
van de universiteit van Tel Aviv een
slordigheidsfoutje van de natuur.
Dat insectensoorten van hetzelfde
geslacht elkaar soms het hof proberen
te maken was al bekend. Onderzoekers stellen nu dat zowel insecten als
spinnen vaak niet goed op de genderkenmerken van hun soortgenoten
letten wanneer zij hun paringsrituelen uitvoeren.
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BAByDINo
Het fossiel dat in 2009 door de Amerikaanse middelbare scholier Kevin Terris werd opgegraven in het zuiden van
de staat Utah, blijkt het skelet van een
babydinosauriër te zijn. De beenderen
werden volledig over het hoofd gezien
door twee professionele paleontologen
die ook bij de opgraving aanwezig
waren. Het fossiel is amper twee meter
lang en is het kleinste en meest complete skelet van een dinosauriër dat
ooit gevonden is. Het fossiel heeft de
naam Joe gekregen.

GEVoELIGE pRotHESES
De nieuwe generatie protheses zal niet alleen
aanstuurbaar zijn met de hersenen, maar
binnenkort moet het ook mogelijk zijn om
met kunstmatige armen en benen te voelen.
Dat zeggen Amerikaanse wetenschappers in
het tijdschrift PNAS. De tastzin, die er bijvoorbeeld voor zorgt dat je een glas steviger
vastgrijpt als het uit je hand dreigt te vallen,
kan gesimuleerd worden door de hersenen op
bepaalde plaatsen te stimuleren.

Curvers

promoties
DINSDAG 5/10
10.00 uur: Marit Terweij – Geneeskunde

Investigating Epigenome Dynamics The RITE Way (Agnietenkapel)

hora est

Rick Wolff, diversiteitsstudies

12.00 uur: Reinou Groen – Geneeskunde

Vrijdag 8 november, 11.00 uur
Lutherse Kerk

WoENSDAG 6/10

‘Allochtone student voelt
zich er niet bij horen’

Surgical Need & Capacity in Low and Middle Income
Countries (Agnietenkapel)

10.00 uur: Mareli Claassens – Geneeskunde

Tuberculosis Case Finding in South Africa (Agnietenkapel)

12.00 uur: Ayrorit Yasin – Rechtsgeleerdheid

Affirmative Action for Women in Higher Education and the
Civil Service: The Case of Ethiopia (Agnietenkapel)

13.00 uur: Rick Vermeulen – Planologie

Spatial Opportunities of Exhibition Centers: Explaining PathDependencies in Amsterdam, Frankfurt, Munich and Milan
(Aula)

14.00 uur: Christel Karsten – Economie

The Law and Finance of M&A Contracts (Agnietenkapel)

DoNDERDAG 7/10
10.00 uur: Wanda Admiraal – Geneeskunde

The Various Colours of Type 2 Diabetes. Pathogenesis and
Epidemiology in Different Ethnic Groups (Agnietenkapel)

12.00 uur: Eveline Hagebreuk – Geneeskunde
Rett Syndrome: Neurologic and Metabolic Aspects
(Agnietenkapel)

14.00 uur: Dieter Wirtz – Bedrijfskunde

An Analysis of the Usefulness to Investors of Managers’
Fair Value Estimates of Firm Assets: Evidence from IAS 36
“Impairment of Assets” and IAS 40 “Investment Property”
(Agnietenkapel)

VRijDAG 8/10
10.00 uur: Erik Slooten – Natuurkunde

When X-Rays and Oxide Heterointerfaces Collide
(Agnietenkapel)

11.00 uur: Rick Wolff – Sociologie

Presteren op vreemde bodem. Een onderzoek naar sociale
hulpbronnen en de leeromgeving als studiesuccesfactoren voor
niet-westerse allochtone studenten in het Nederlandse hoger
onderwijs (1997-2010) (Aula)

12.00 uur: Erik Goosmann – Geschiedenis

Memorable Crises. Carolingian Historiography and the
Making of Pippin’s Reign, 750-900 (Agnietenkapel)

13.00 uur: Peter Wierenga – Geneeskunde

Development and Application of Measurement Methods
Focusing on Medication Related Problems in Elderly
Hospitalised Patients (Aula)

14.00 uur: Paul Klarenbeek – Geneeskunde

Beyond the Keyhole Perspective. Quantitative and Full
Repertoire Imaging of T-cell and B-cell Receptors Using Next
Generation Sequencing (Agnietenkapel)
Voor uitgebreide informatie zie www.uva.nl/nieuws-agenda.

Bevindingen ‘Uit mijn
onderzoek blijkt dat het
groeiend aantal allochtone studenten in het hoger
onderwijs vaker uitvalt en
studievertraging oploopt
dan autochtone studenten.
Op zoek naar oorzaken daarvoor kwam ik er
onder meer achter dat het verschil in prestaties
kleiner is op kleinschalige opleidingen met veel
individuele begeleiding en sturing vanuit de
opleiding. Autochtone en allochtone studenten
komen tijdens hun studie dezelfde obstakels
tegen: een moeilijk vak, motivatiegebrek, slechte
docenten. Het juiste netwerk kan je daar doorheen slepen, maar zo’n netwerk op de opleiding
is voor allochtone studenten vaak minder vanzelfsprekend. Die studenten gaven aan het gevoel
te hebben er toch niet helemaal bij te horen.’
Leuk ‘Ik was ontroerd door een Marokkaanse
jongen op de universiteit. Zijn moeder ging
naar een voorlichtingsavond over Nederlands
onderwijs en realiseerde zich toen pas wat haar
zoon gepresteerd had. Daaruit spreekt wel wat
een waanzinnige prestatie het voor sommige allochtone jongeren is om de universiteit te halen.’
Moeilijk ‘Het combineren van een baan, kinderen en promotie. Gisteren kon ik Ajax kijken,
zonder schuldgevoel. Dat was in jaren niet
voorgekomen.’ yyy
Presteren op vreemde bodem. Een onderzoek
naar sociale hulpbronnen en de leeromgeving
als studiesuccesfactoren voor niet-westerse
allochtone studenten in het Nederlandse hoger
onderwijs (1997-2010)

Zweefmolen
Er is kermis op de Dam. Altijd als er kermis is,
word ik wel door iemand uitgedaagd in zo’n
debiele attractie te gaan. De zweefmolen gaat
hoog, te hoog voor een mens om zijn benen
onbekommerd te laten bungelen. Daar hoort een
stel benen niet thuis. Terwijl we uitkijken over de
Dam bedenk ik dat ik al even niet meer op mijn
lievelingswebsite ben geweest, rideaccidents.com:
het meest complete overzicht van ongelukken in
‘plezierritjes’. Luchtkussens exploderen, achtbaangordelbalken blijken niet vergrendeld, en remmen
niet gecontroleerd. De krant zou er een speciaal
katern voor nodig hebben.
‘Het is te hoog!’ gil ik. ‘Gelukkig weten we nu weer
dat we nog niet dood willen,’ zegt Erik. ‘Net als in
Gravity!’ In Gravity raakt Sandra Bullock verloren
in de ruimte. Eindelijk, dachten sommigen, maar
het is de bedoeling dat ze weer thuiskomt. Dan,
als ze steeds bijna doodgaat en de wanhoop nabij
is, moet ze kiezen. De dood is haar grootste angst,
maar ook de bevrijding van het leven; als je bijnadoodgaat moet je kiezen of je nog wilt leven.
Als ik uit de zweefmolen kom voel ik me een beetje
zoals na Gravity. Duizelig en blij. Bijna-doodgaan,
al is het maar de illusie van, of een minieme kans
op doodgaan, lucht ontzettend op. Waarom leg je
je lot anders in handen van zo’n norse Slowaakse
kermisuitbater in een bomberjack, of god weet
wie, zo’n vent die zijn attractie misschien maar heel
zelden controleert, en net iets te geroutineerd je
gordel vastmaakt? Waarom anders is rideaccidents.
com mijn startpagina?
Kermissen en pretparken hebben met pret weinig
van doen. De boel wordt zorgvuldig vermomd
als plezierig, met lampjes, worst en wafels. De
attracties zijn een kwestie van leven en bijna-doodervaring. Pas als het me duizelt boven de Dam,
en ik bedenk dat ik niet dood wil, weet ik weer
waarom ik toch altijd in de zweefmolen moet. yyy
Emma Curvers
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Sherlock Holmes’ helper
In Folia maakt kennis deze week: criminoloog Christianne de Poot,
lector forensisch onderzoek aan de HvA.
tekst Dirk Wolthekker / foto Danny Schwarz

‘E

en heel grote chaoot.’ Zo wordt
Christianne de Poot door haar
pupil Vere van Koppen genoemd.
De afgelopen jaren deed Vere
aan de VU promotieonderzoek naar criminele
carrières en Christianne trad daarbij op als copromotor. ‘Ze doet duizend dingen tegelijk,’ zegt
Vere. ‘Je moet Christianne geregeld aan dingen
helpen herinneren. Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik bovendien gemerkt dat zij heel
enthousiast en betrokken is en haar promovendi
heel veel vrijheid geeft. Dat geeft een gevoel van
vertrouwen. Bovendien is ze heel gezellig in de
omgang. Bij een borrel of feestje van het werk zal
ze geen verstek laten gaan.’
Christianne Josephine de Poot (Maastricht,
1966) is lector forensisch onderzoek bij de HvA
en de Politieacademie en senior onderzoeker bij
het Wetenschappelijk Onderzoek & Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van
Veiligheid & Justitie. Zij studeerde Nederlandse
taal & letterkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (nu Radboud Universiteit)
waar ze zich specialiseerde in psycholinguïstiek. Ze volgde een kopstudie psychologie en
werd daarna onderzoeker in opleiding bij de
vakgroep sociale psychologie van de VU, waar
ze ook promoveerde. Met haar dissertatie over
sturende vragen in verhoorsituaties won ze de
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ASPO-dissertatieprijs. Ze specialiseerde zich in
vakken op het snijvlak van sociale psychologie,
recht en criminologie en volgde verschillende
cursussen aan de rechercheschool in Zutphen.
Ze schreef onder meer de boeken Politiepet, bivakmuts en toga (2001), Rechercheportret (2004),
Kringen rond de dader (2006) en Jihadistisch
terrorisme in Nederland (2009). Ze is getrouwd
en heeft met haar man drie kinderen.

‘Het is ongelofelijk zo
hard als zij werkt’
Christianne is gefascineerd door het forensisch
onderzoek, waarbij ze zich steeds heeft laten inspireren door de Amsterdamse speurneus uit de
vorige eeuw, Co van Ledden Hulsebosch, ook wel
de ‘Sherlock Holmes van Amsterdam’ genoemd,
naar wie onlangs een interdisciplinair expertisecentrum voor forensisch wetenschappelijk en
medisch onderzoek werd vernoemd. Van Ledden
Hulsebosch was van oorsprong apotheker, maar
studeerde ook criminologische scheikunde en
natuurkunde. De kneepjes van het vak leerde hij
van zijn vader, die sporenonderzoeker was en
Co het vak in loodste. ‘Van Ledden Hulsebosch
was een pionier op velerlei gebied,’ zei Christi-

anne twee jaar gelden in haar lectorale rede. ‘Hij
verrichtte allerlei soorten chemische analyses,
deed brandonderzoek, verrichtte onderzoek naar
wapens en explosieven, maar ook naar verongelukte vliegtuigen, inbraken en moordzaken.’
Christiannes lectoraat is een parttimebaan –
negentien uur per week – maar het lijkt
soms wel alsof ze er een fulltimebaan van
heeft gemaakt, vertelt Bertus Postema,
programmamanager van het lectoraat
forensisch onderzoek. ‘Het is ongelofelijk zo buitengewoon hard als zij werkt.
En dat voor een vrouw die ook nog
drie kinderen heeft. Ik verbaas me er
altijd over hoe zij al die schotels draaiende houdt. Ze woont in Den Haag, moet
dus ook nog heen en weer reizen en dat
allemaal met het openbaar vervoer, een rijbewijs
heeft ze niet. Maar goed, misschien kan ze alles
wel combineren juist dankzij het openbaar
vervoer, want in de trein zit ze vaak te werken. En als ze dat niet doet loopt ze graag
met haar man op het Kijkduinse strand
of gaan ze met het hele gezin naar de
bergen in Zwitserland.’
‘Het is elke keer weer een puzzel om
sporenonderzoek rond te krijgen. Sporenonderzoek vind ik juist zo interessant omdat je er allerlei verschillende wetenschappelijke methoden

Folia maakt
kennis
voor kunt gebruiken,’ vertelt Christianne tijdens
een telefonisch gesprekje vanuit, inderdaad,
de trein. ‘Die multidisciplinariteit spreekt mij
enorm aan. Er zitten zowel technische als psychologische factoren aan sporenonderzoek. De
technische ontwikkelingen bieden steeds nieuwe
mogelijkheden om sporen te kunnen verklaren.
Het interessante van sporenonderzoek is dat je
nooit absolute zekerheid krijgt of een spoor ook
het juiste spoor is. Je probeert er zo dicht mogelijk bij te komen, maar het gebeurt vaak dat er
ook sporen worden meegenomen in het onderzoek die achteraf niets met het delict te maken
blijken te hebben. De ingewikkeldste zaken zijn
en blijven moordzaken met onbekende dader,
dat is sporentechnisch het meest interessant.’
Christianne komt door haar werk natuurlijk geregeld in contact met recherche- en politiezaken,
maar een Sherlock Holmes is ze zelf niet, vertelt
ze. ‘Politiewerk is wel heel spannend. Vroeger
dacht ik weleens dat ik het verkeerde beroep had
gekozen en beter bij de recherche had kunnen
gaan werken, maar daar zitten toch veel harde en
ingewikkelde kanten aan. Je komt van alles tegen
in dat beroep, van half vergane lijken tot dode
kindertjes. Daar ben ik toch niet voor gebouwd.
Ik ben meer beschouwend en wil graag
kiezen waar ik wel en waar ik niet mee wil
worden geconfronteerd. Dan zit ik toch beter
bij de wetenschap.’ yyy
Folia Radio zendt op 30 oktober een interview uit met
Christianne de Poot. Aan de orde zullen komen de stand
van het forensisch onderzoek, lopen op het strand en
in de bergen en zware criminaliteit. Te beluisteren via
Amsterdam FM, in de ether op 106.8 en op de kabel op
103.3, tussen 16.00 en 17.00 uur. Vanaf de volgende
dag terug te luisteren via foliaweb.nl/radio. De uitzending
is op zaterdagmiddag 15.00 uur terug te zien op Salto
TV. Daarna via salto.nl.
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Folia het platform voor hoger opgeleid Amsterdam
Amsterdam FM.nl de stem van de hoofdstad

illustratie Denise van Leeuwen
In deze serie beschrijft Alie Boudount het studiejaar 2002-2003, een periode waarin hijzelf en Nederland op drift waren.

Duizend kussen
Deel 6 De democratie was vermoord,
maar ik was oké.

H

et eerste wat moeder vroeg, nadat
ik op de binnenplaats van ons huis
haar voorhoofd kuste, was naar de
sfeer in Nederland. De begroetingszoen had altijd iets magisch. Iemand drukte bij een
ouder persoon zijn lippen tegen de plek waarachter
het denken zetelde. In dit verwelkomingsritueel
verenigden de liefde en het verstand zich. Zaken
die allebei door de moord op de politicus Pim
Fortuyn in Nederland ver te zoeken waren.
Op het moment dat hij werd doodgeschoten,
was ik aan het werk. Ik had een studentenbaantje
bij een groot accountantskantoor, op de afdeling
werving en selectie. Studieverenigingen waarvan
studentfiscalisten lid van waren, verkochten buiten medeweten van de leden hun persoonlijke
gegevens aan ons. Wij belden de toekomstige
fiscalisten op en beloofden gouden bergen als ze
een afspraak met een van de personeelswervers
maakten. De ontmoetingen vonden plaats in
dure restaurants, chique hotellobby’s of autoshowrooms. De recruiters kozen de beste cijfe-

raars en de rest werd nooit meer gecontacteerd.
Het telefoonnummer dat mij meerdere malen
belde, was van Roos’ ouders. Op de voicemail
hoorde ik de ongeruste stem van Roos’ vader. Ik
moest zo snel mogelijk terugbellen. Berber, de
moeder van Roos nam op. ‘Godzijdank,’ verzuchtte
ze. ‘Waar ben je? Alie, waar ben je?’ ‘Op het werk,’
antwoordde ik, mijn buik werd warm van de spanning. ‘Wat is er aan de hand?’ ‘Paul komt nu naar
je toe.’ ‘Maar wat is er?’ ‘Pim Fortuyn is vermoord
en ze denken dat een Marokkaan het heeft gedaan.’
Roos leek het meest op haar vader Paul. Haar
geelblonde haren, sproeten en kleine oogjes had
ze van hem. Hij haalde mij op in zijn witte Renault
4. ‘Is dit echt nodig?’ vroeg ik. ‘Wat heb ik met de
moord op Pim Fortuyn te maken?’ ‘Dan ken jij
dit volk nog niet.’ Hij keek me niet aan bij deze
woorden. ‘Op het nieuws wordt gespeculeerd over
de Marokkaanse achtergrond van de moordenaar
of moordenaars. Denk je dat ze dat zo maar doen?
Ze willen dat het een Marokkaan is. En als het
geen Marokkaan blijkt te zijn, dan is het kwaad
geschied. Is er iemand in het huis van je ouders?’
Ik schudde van nee. ‘Dan ga je mee naar ons huis.’
Ik kon Paul niet goed volgen, maar hield mijn
mond. Twee dagen later vielen Pauls woorden

op hun plek. Ik fietste van Schalkwijk naar station Haarlem om daar met de trein naar Uilenstede te gaan. Op de Grote Markt, waar ik sinds
eind vorig schooljaar niet meer was gekomen,
stond een grote menigte. De open plek was het
beginpunt van een stille tocht voor de omgebrachte politicus. Een jongen van mijn leeftijd
klampte mij aan. ‘Gozer, Alie,’ zei de jongen,
die knetterstoned uit zijn ogen keek. Het was
Menno. We hadden samen op de havo gezeten.
In de derde klas werd hij vanwege zijn onhandelbare gedrag en cannabisgebruik van school
gestuurd. ‘De democratie is vermoord, maar jij
bent oké, jongen.’ Hij hield mijn pols stevig vast,
alsof ik door hem was opgepakt en elk ogenblik
de benen kon nemen. Hij herhaalde met harde
stem tegen de menigte: ‘De democratie is vermoord, maar deze is oké.’
Ik keek mijn moeder in de ogen en zei: ‘In
Nederland gaat het fantastisch. Het land groet je
met duizend kussen.’ yyy
Alie Boudount (Marokko, 1984) woont sinds zijn
vierde in Nederland. Hij studeerde aan de HvA en de
UvA. Hij is vrijgezel, woont in Amstelveen en werkt in
Amsterdam als parkeerwachter.
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prikbord HvA
DMR Rode

Kruis

DMCI Society

of the Query

De Rode Kruis Studentendesk Amsterdam is betrokken bij het inzetten van Amsterdamse studenten als
vrijwilligers bij projecten van het Rode Kruis. Zo
kunnen ze als vrijwilligers ondersteuning verlenen
bij landelijke evenementen, maar helpen ze ook bij
de organisatie van bijvoorbeeld een Sinterklaasfeest
voor minderbedeelde gezinnen. Op dit moment is de Studentendesk op
zoek naar nieuwe bestuurs- en commissieleden. Heb je interesse? Kijk
dan op rodekruis.nl of stuur een mailtje naar studentendeskamsterdam@
redcross.nl.

Het Instituut voor Netwerkcultuur (INC) organiseert
op 7 en 8 november in de OBA de conferentie ‘Society
of the Query’, over zoekmachines op internet. Zoekmachines spelen een belangrijke rol in de manier waarop
we naar de wereld kijken. Wat betekent het dat online
kennisvergaring voor 95 procent in handen is van
één commerciële zoekmachine? Sprekers zijn onderzoekers, activisten
en journalisten onder wie Siva Vaidhyanathan en Geert Lovink. Kaarten
kosten 15 euro per dag. Meer informatie via networkcultures.org/query.

DOO Coaches

DT Forensisch

Ruim driehonderd HvA-studenten van DOO zijn
deze maand aan de slag gegaan als persoonlijke coach
van Amsterdamse scholieren. Via het project ‘SalsA’
worden studenten gekoppeld aan een basisscholier of
middelbare scholier die zij het hele schooljaar begeleiden. In totaal krijgen 290 leerlingen van Amsterdamse
scholen begeleiding, waarmee dit het grootste coachingsproject van Nederland is. Per week werken studenten ongeveer 3 uur als coach. Ze kunnen daarbij zowel leerlingen met hun huiswerk helpen, als ook gewoon
beschikbaar zijn voor een leuk gesprek.

Op woensdag 6 november organiseren de opleiding
en het lectoraat Forensisch Onderzoek voor de zesde
keer een landelijke themadag voor alle partners in
het opsporingsproces. Tijdens de dag zijn er lezingen
over verschillende aspecten van het thema ‘Informatiedeling: invloed op besluitvorming in de opsporing’.
Daarnaast presenteren vierdejaarsstudenten hun visie via een interactieve posterpresentatie. Voor meer informatie en aanmeldingen neem
je contact op met docenten Anneke Koster (a.koster@hva.nl) of Brenda
Hendriks (b.i.hendriks@hva.nl).

HvA Instellingstoets

DEM Finance

De Hogeschool van Amsterdam is geslaagd voor de
Instellingstoets Kwaliteitszorg van de NederlandsVlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). De instellingstoets kwaliteitszorg is een nieuw keurmerk van de
NVAO voor universiteiten en hogescholen. Tijdens de
toets beoordeelt de NVAO een instelling als geheel en
kijkt ze kritisch naar hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt wordt.
Door voor de toets te slagen, komt de HvA in een minder streng accreditatieregime. Dat betekent dat de beoordeling van de opleidingen door
NVAO de komende zes jaar minder omvangrijk zal zijn.

Studenten bedrijfseconomie Maurice Haitsma en
Laurens Kat hebben de Experis Finance Talent Game
2013 gewonnen. Tijdens die wedstrijd geven studenten
als consultants investeringsadvies aan ondernemers
en CFO’s. Dit jaar kregen de studenten vier uur de
tijd om een duurzame oplossing te bedenken voor
de Maasvlakte 2. De winnende studenten bedachten een kenniscentrum
waar studenten van de hogescholen oplossingen kunnen bedenken voor
problemen van bedrijven. Hun prijs bestaat uit een reischeque ter waarde
van 300 euro en persoonlijke begeleiding.

DBSV Marouane

DG Dyslexie

Memorial

Op vrijdag 1 november organiseert de sportdocentopleiding van de HvA, de ALO, voor de derde keer de
Marouane Memorial. Marouane Malouk was een ALOstudent die in maart 2010 onverwacht overleed aan een
hersenbloeding. Ter nagedachtenis aan hem organiseert
zijn opleiding een jaarlijkse sportdag. Middelbare scholen uit stadsdeel Nieuw-West worden hiervoor op het ALO-terrein uitgenodigd. Thema is dit jaar ‘Groene spelen’. Tijdens de spelen wordt daarnaast
vooral aandacht besteed aan verbroedering, respect, acceptatie en fair play.

34

ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

FoliaMagazine

Onderzoek

Talent Game

Heb je dyslexie en belemmert dit je bij het studeren?
Volg dan de training ‘Studeren met dyslexie’. Tijdens
twee bijeenkomsten op 12 en 19 november van 13.00
tot 16.30 uur krijg je informatie over studeren met
dyslexie en over de regelingen waarvan je gebruik kunt
maken. Verder maak je kennis met digitale hulpmiddelen die het studeren kunnen vergemakkelijken. Op intranet vindt je
meer informatie over aanmelding. De training is gratis en vindt plaats op
de Tafelbergweg, D2.66.

prikbord UvA

ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

Studenten Bachelordag

AMC App

Op zaterdag 16 november is er weer een UvAbachelordag waar (aankomende) studenten informatie kunnen krijgen over studeren en het aanbod van
opleidingen aan de UvA. Welke studie past bij jou? En
pas jij bij de UvA? Je kunt er terecht voor algemene
informatie over studeren, de UvA en alle bachelors,
voorlichting per opleiding tijdens opleidingsrondes en hulp bij je studiekeuze op de studiekeuzepleinen. Sommige opleidingen bieden verschillende rondes qua inhoud. Check de site en/of meld je aan via www.uva.nl/
onderwijs/bachelor/open-dagen.

Wie weleens in het AMC is geweest weet hoe gemakkelijk je er de weg kunt kwijtraken in de wirwar van
gangen. Dat is nu voorbij met de AMC-navigatie-app.
Daarmee kunnen bezoekers hun route uitstippelen
naar de gewenste locatie. De route instellen is mogelijk
via doorzoekbare lijsten van centrale locaties, poli’s,
afdelingen en voorzieningen. In een later stadium ontvangen patiënten in
hun uitnodigingsbrief een QR-code. Met het scannen van deze code kunnen zij de gegevens van hun arts, de locatie en datum van afspraken én de
route in één keer opslaan.

AFS Benoeming

AUC Docent

decaan

van het Jaar

Aan het hoofd van de nieuw op te richten Amsterdam
Faculty of Science, waarin de drie bètafaculteiten
van UvA en VU samenwerken, komt een Belgische
topwetenschapper-bestuurder te staan. Het gaat om
Karen Maex, afkomstig van de Katholieke Universiteit
Leuven waar ze hoogleraar is aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen. Karen Maex (1959) is volgens kenners ‘een absolute
topper’ op het gebied van de kennisvalorisatie. ‘Zij geniet ook in Delft het
grootste respect,’ zeggen zij. Volgens planning zou Maex op 1 januari aan
de slag moeten gaan.

Docent Colleen Doak is verkozen tot Docent van
het Jaar van het Engelstalige Amsterdam University
College (AUC). Zij heeft de Excellent Teacher Award
2012|2013 inmiddels in ontvangst genomen. Doak
doceert het vak ‘Introduction to public health, epidemiology and nutrition & health’. Studenten zijn laaiend
enthousiast over Doak, die naast werkzaam te zijn op het AUC ook
werkzaam is bij de Faculteit Aard- & Levenswetenschappen van de VU.
Volgens studenten is Doak ‘uniek in haar soort’, ‘een verbazingwekkend
docent en een verbazingwekkend persoon’.

FGw Rijksmuseum

BC Jacob

Masterstudent conservering & restauratie van cultureel
erfgoed Marleen Wagenaar heeft de Rijksmuseumscriptieprijs gewonnen voor haar scriptie Licht op
lichtkunst. Documentatie en verval van ruimtevullende
lichtkunst – Een onderzoek aan de hand van Wedgework III (1969) van James Turrell. Met haar scriptie
heeft Wagenaar volgens de jury een nieuw onderzoeksterrein verkend. De
prijs bestaat uit een cheque van duizend euro, waarvan de helft reeds is
toegekend en de andere helft kan worden verzilverd na publicatie van het
onderzoek in een vakblad.

Op 31 oktober vindt de vijfde Jacob Israël de Haanlezing plaats. Historicus Ron Blom, werkzaam bij het
Stadsarchief, zal spreken over Jacob Israël de Haan en
de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP).
Binnen de SDAP brak in 1904 rumoer uit naar aanleiding van het verschijnen van De Haans Pijpelijntjes,
de eerste Nederlandse homoroman. Hoe dachten de socialisten om te
gaan met eenheid en verscheidenheid binnen de arbeidersklasse? Deze
en andere vragen komen aan de orde. Aanmelding wordt op prijs gesteld:
receptie-otm-ub@uva.nl of 020 525 7300.

FNWI Dick

FNWI Minervaprijs

Stufkensprijs

De Dick Stufkensprijs 2013 is toegekend aan chemicus
Linde Smeenk voor haar proefschrift Double-CLIPS
Technology for the Mimicry of Structurally Complex Antibody Binding Sites on Proteins waarin zij een eerste stap
beschrijft in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen
die een goedkoop alternatief kunnen zijn voor therapieën
op basis van dure natuurlijke eiwitten. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan
het beste proefschrift van de Holland Research School of Molecular Chemistry. Smeenk krijgt een certificaat en een bedrag van duizend euro.

Israel de Haan

Stichting Fundamenteel onderzoek der materie (FOM)
kent de Minervaprijs 2013 toe aan docent Katerina
Dohnalová. Zij ontvangt de prijs voor haar onderzoek
naar silicium kwantumdots dat zij publiceerde in Light
Science & Applications. Deze dots vormen geschikt materiaal voor bijvoorbeeld leds. Elke twee jaar bekroont FOM
de beste natuurkundige publicatie van een vrouwelijke onderzoeker met deze
prijs. Dit jaar was de FOm/v-adviescommissie unaniem in haar oordeel de
prijs toe te kennen aan Dohnalová. De prijs bedraagt vijfduizend euro.
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wasdom
Manipulator
van spanning
Kathenka Woudenberg
Leeftijd 52 (geboren op 21 november 1960)
Beroep Actrice
Studie Propedeuse sociologie (UvA), Toneelschool Amsterdam
Afgestudeerd 1987
Docent ‘Hoogleraar sociologie Abram de
Swaan. Hem herinner ik me nog goed. Vooral
omdat ik hem heel leuk vond, maar ook omdat
hij interessante verhalen vertelde.’
Locatie ‘Sociologie zat in het Bushuis en ik
volgde colleges in de Oudemanhuispoort. Ik
vond beide locaties enig. Je voelt de geschiedenis en er hangt een serieuze sfeer van kennis in
de lucht.’
Café ‘Café De Doelen en De Engelbewaarder.’
Afknapper ‘Ik ben natuurlijk niet voor niets
gestopt na de propedeuse. Sommige dingen
die we behandelden, snapte ik gewoon niet. We
besteedden bijvoorbeeld een halfjaar aan het
lezen van Het Kapitaal van Marx. Misschien komt
het omdat mijn belangstelling er niet lag, maar ik
begreep gewoon niet wat er nu besproken werd
en waarom we er zo lang over moesten doen.’
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stage
Zij studeerde sociologie en aan de Toneelschool, en werd
actrice: Kathenka Woudenberg. tekst Julie de Graaf / foto Bob Bronshoff

‘B

egin jaren tachtig kwam
het genre van de documentaire net op. Ik keek de een
na de ander en vond alles
even bijzonder en interessant; wat er werd
verteld, hoe het werd verteld en welke vorm
daar voor werd gebruikt. Ik durfde op dat
moment nog niet te denken dat ik zelf later
kunstenaar zou kunnen worden, maar ik
wilde wel graag kennis vergaren waarmee ik
misschien ooit documentaires zou kunnen
maken. Daarbij was ik geïnteresseerd in hoe
mensen werken en hoe verhoudingen binnen
groepen mensen werken. Vandaar dat ik me
inschreef voor sociologie.
Na twee jaar was ik nog steeds aan het werk
voor mijn propedeuse en ben ik gestopt.
Niet per se omdat sociologie niets voor mij
was, maar omdat ik een nieuwe passie kreeg:
toneelspelen. Ik heb in die twee jaar wel gemerkt dat ik geen aanleg heb voor de wetenschap. Ik zat tijdens werkgroepen en colleges
vooral om me heen te kijken en mezelf af
te vragen wat er nu precies gebeurde en wie
op wie reageerde. En hoewel ik het op zich
leuk en boeiend vond, en vind, om boeken
te lezen, ligt mijn aandacht meer bij hoe het
boek is geschreven en opgebouwd. Ik ben
voornamelijk geïnteresseerd in de vorm en
de manier waarop iets gedaan wordt. Dat
vind ik nog interessanter dan de inhoud.
Ik vond het bij sociologie lastig om de inhoud van de onderwijsstof als een absoluut
gegeven te zien. Ik denk altijd: ja, maar dat
is een aanname, gedaan op een bepaald
moment, in een bepaalde tijd en onder bepaalde omstandigheden. Eigenlijk een heel
sociologische blik, maar bij een wetenschap-

pelijke studie komt dat niet goed van pas. Ik
was vooral geïnteresseerd in de onderwerpen die raakten aan acteren. Zo kregen we
les over hoe je agressie kan neutraliseren.
Stel dat je tegen een fietser aanbotst die
vervolgens heel boos op jou wordt, dan
helpt het enorm om even je tas weg te zetten
of iets op te pakken. Daarmee verbreek je de
spanning. Dat is voor een acteur erg nuttig
om te weten, want als acteur ben je een
manipulator van spanning.
Ik speelde mijn hele leven al toneel, maar
had dat nooit als iets gezien waar ik verder
mee kon gaan. Totdat ik tijdens mijn studententijd bij Crea ging en de hoofdrol kreeg in
het toneelstuk dat we opvoerden. Ik ontdekte
daar dat ik kon spelen; iets dat ik voor mijn
studie nooit had durven denken. Een van
de andere studenten met wie ik speelde,
Yolanda Entius, was net aangenomen bij
de Toneelschool en adviseerde me om mij
ook aan te melden. Ik deed auditie en werd
aangenomen. Eenmaal op de Toneelschool
moest ik erg wennen aan de ontzettende
mannetje-vrouwtjecultuur die er heerste.
Aan de UvA was ik heel androgyn geweest
en dat was geen probleem, maar nu leerde
ik dat snel af. Het was daar heel belangrijk,
althans dat ervoer ik zo, om je identiteit
niet alleen aan je eigenschappen, maar ook
aan je lichaam te ontlenen. Sowieso was
het een heel intensieve tijd: je hebt heel veel
lessen, bent alleen maar met acteren bezig
en ’s avonds als je vrij bent ga je nog naar
het theater. Toch wist ik vanaf het eerste
moment: dit is het, dit is wat ik wil. Op de
Toneelschool werd ik me bewust van mijn
talent, maar ook van mijn passie.’ yyy

tom tawfik (24)
Studie Communicatiewetenschap
Stage KLM
Verdiensten Ongeveer 350 euro
Beoordeling JJJJJ
‘Met het vinden van mijn stage heb ik geluk
gehad: mijn vader werkt voor KLM en kon voor
mij informeren of er nog gezocht werd naar een
stagiair op de communicatieafdeling. Ik werk
mee aan het grootste IT-project in de geschiedenis van KLM en Air France. Alle werknemers die
te maken krijgen met het actuele vluchtrooster
moeten op de hoogte gebracht worden van het
nieuwe systeem. Maar hoe zorgt het bedrijf er bijvoorbeeld voor dat de gebruikersinstructies voor
dit systeem duidelijk genoeg zijn en ook daadwerkelijk de werknemers bereiken? Met zulke vragen
hou ik me bezig.
Ik lever zowel inhoud aan qua tekst als input wat
betreft de technische vormgeving, daarvoor schrijf
ik scripts in HTML. Mijn dagelijkse bezigheden
zijn heel divers. De ene dag schiet ik promotiefoto’s, een dag later functioneer ik als manusjevan-alles tussen de verschillende afdelingen. De
afdeling waarop ik werk is vrij klein dus ik krijg
een hoop verantwoordelijkheid. Het hoogtepunt
van mijn stage was het feest dat georganiseerd
werd naar aanleiding van de eerste drie succesvolle
vluchten met het nieuwe systeem. Eén van de
terminals werd omgetoverd tot heuse feestlocatie
waarbij de top van de KLM aanwezig was.
Mijn stage biedt mij meer dan ik had durven
verwachten; bij andere stages had ik misschien net
een persbericht mogen schrijven.’ yyy Maartje Geels
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colofon

Hoorcollege Internationale betrekkingen en de Europese Unie van Huub van Baar,
maandag 28 oktober, 9.00 uur, P.C. Hoofthuis. tekst en foto’s Adelaida de Cuba
Respons uit de zaal te verwaarlozen
Scrabblewoorden Geëuropeaniseerd, Atlanticisme, Verdrag van Lissabon
opvallend de meesten hebben hun boek bij zich

‘W

eet iemand wie de Nobelprijs heeft gewonnen?’ Geen
reactie. Uiteindelijk komt de
docent met het antwoord, na
een mislukte poging van een jongen vooraan. ‘Vorig
jaar heeft de Europese Unie gewonnen.’ Het is het
eerste college van dit vak van de studenten Europese
studies. De docent stelt zich voor. Het blijft nogal
stil. De beamer komt af en toe boven het stemgeluid
van de docent uit. Huub van Baar gaat kalm verder.
Het thema van vandaag is: Europa als mondiale
civiele macht. De docent probeert een filmpje in te
starten. Helaas is het filmpje maar liefst drie keer
door elkaar heen te horen in de zaal.
De studenten moeten hierom lachen. Er klinkt
Thunderbirdsachtige muziek door de zaal en er
verschijnen mannen van de Europese Unie die over
piraterij praten op het scherm. Het filmpje is inclusief ernstige beelden van arme Somalische kinderen
met vliegen op hun gezicht. De docent vraagt om
feedback achteraf. Niemand reageert. Alweer. Een
student achteraan wordt aangesproken door de
docent. ‘Wat viel je op?’ ‘Er werd alleen maar Engels
gesproken in het filmpje.’ Niet het antwoord dat hij
wilde horen. De jongen vooraan beantwoordt de
vraag van de docent. Net als bijna alle andere vragen.
Een studente pakt haar telefoon, niet om Facebook
te checken, maar om het college op te nemen. De
docent vertelt aan de (vierdejaars) studenten hoe
ze notities moeten maken. Bij het aankomende
tentamen hoort onder andere een presentatie die ze
moeten voorbereiden. Een studente helemaal alleen
achterin vraagt of de presentatie gewoon bij de discussiepunten hoort. De docent antwoordt: ‘Ja, maar
je moet wel een performance geven.’ Misschien een
goede tip voor zijn volgende les. yyy
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Lucien van Pomeren
(22, Europese Studies)

‘Ik heb niet veel van het filmpje
kunnen volgen. Ik heb ook
eigenlijk niet echt opgelet, maar
ik moet nog even inkomen.
Gelukkig hebben we al veel stof
eerder behandeld. De docent
heeft ons van tevoren een aantal
mailtjes gestuurd, zodat we goed voorbereid zouden
komen. Heel netjes.’

Daan Stoep

(22, Europese Studies)
‘Ik vind het jammer dat de studenten niet voor meer interactie
zorgen. Het is natuurlijk wel een
hoorcollege, maar ik ben meestal
de enige die antwoord geeft als
de docent iets vraagt. Ik vind dat
het initiatief dus meer uit de zaal
kan komen. Ik wil ook weer niet overkomen als de betweter. Het zou dus af en toe fijn zijn om ook een kritische
noot van de medestudenten te horen. Ik heb een halfjaar
in Italië gestudeerd, daar reageren de studenten veel meer
op wat de docent zegt.’

Miriam ter Hoorn
(21, Europese Studies)

‘Ik kan nog vrij weinig over dit
college zeggen. Het is namelijk
het eerste college dat we van dit
vak krijgen. Ik vind het onderwerp heel interessant en de
docent heeft het goed ingeleid. Je
merkt wel dat de studenten die
echt kunnen antwoorden op wat de docent zegt, vooraan
gaan zitten. Ik denk dat we vooral veel werk hebben aan
het voorbereiden van de tentamens, het is best veel wat
we nu te horen krijgen. Gelukkig zit er wel een bepaalde
structuur in de les, waardoor het fijn is om te volgen.’
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de lezer
cultureel studentencentrum

agenda 31 okt - 6 nov

cameretten

comedy - € 7,50 / € 10

do

31
20:00

finalistentournee - Maak
kennis met aanstormende
cabarettalenten. Grote
namen als Marc-Marie
Huijbregts en Theo Maassen gingen hen voor.

eve and adam
lecture - free / € 5

Why did Adam and Eve
have to leave the Garden
of Eden? A different
approach to classical
religious tales.
I.c.w. UvA Pride.

improv party
muziek - gratis
easylaughs - It’s drinking,
it’s music, it’s laughter,
it’s a party! Get your
weekend started at our
comedy show.
Reservations:
tickets@easylaughs.nl

kaukasus kiest
lecture- free / € 5
Staan de oud Sovjetrepublieken Armenië,
Georgië en Azerbeidzjan
wel op eigen benen?
Met: Gerben-Jan Gerbrandy, Michiel Servaes
e.a. I.s.m. SIB

vr

01
16:00

vr

01
21:00

wo

06
19:00

CREAmsterdam
CREAmsterdam

www.crea.uva.nl

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

JULIA ENIGLEIN (20), INtERNAtIoNAL BUSINESS & LANGUAGES, HvA
Ik heb het jubileumnummer even snel doorgebladerd. Ik vind het jammer dat er geen aandacht aan de HvA is besteed in het jubileumnummer. Folia was natuurlijk altijd
een UvA-blad, maar zo vallen wij toch een beetje buiten de boot. De hoogleraren die in het blad staan ken ik ook niet. Er staat een logo op de cover
in plaats van een foto, dat vind ik toch een vreemde keuze. Dat maakt het
wel wat onaantrekkelijker. De foto’s die in het magazine staan vind ik wel
heel erg mooi. De foto’s in Folia zijn altijd erg professioneel. De illustraties die in het jubileumnummer staan vind ik minder geslaagd. Het zal
niet zo zijn, maar ik vind ze er toch een beetje goedkoop uitzien.
Ik lees Folia eigenlijk wel elke week. Meestal neem ik ’m
mee naar m’n werk. Laatst zag ik de Campus Diemen
Zuid op de cover staan. Daar woon ik dichtbij en ik was
altijd al benieuwd hoe het er van binnen uitzag. Een rubriek die ik nooit oversla is het prikbord. Dat is eigenlijk
mijn enige manier om een beetje op de hoogte te blijven van wat er zich allemaal op de HvA afspeelt. Ook
lees ik graag artikelen over studenten die bijvoorbeeld
net zijn afgestudeerd. Oh trouwens, ik heb wel een
rode jurk aan. Gaat dat wel samen met de rode cover en
rode achtergrond? yyy tekst en foto Mike Hofman

deining
‘Met de gevoeligheden van anderen rekening
houden, omdat ook Europa de facto een immigratiecontinent is? Sinds ‘zeggen wat je denkt’ als het
hoogste gebod geldt, is dat in Nederland ongehoord.’ – tHoMAS VoN DER DUNK, cultuurhistoricus, over Zwarte Piet in de Volkskrant.
‘Sint was eerst helemaal geen kindervriend, hij
had geen knecht of een paard en kwam niet met
de stoomboot. Gedichtjes dateren uit het begin
van de vorige eeuw en pas met de intrede van de
televisie ontstond de intocht zoals wij die kennen.
Een levende traditie verandert dus wel, maar niet
van het ene moment op het andere.’ – pEtER
JAN MAGRy, hoogleraar Europese etnologie,
in Het Parool.
‘Weinig wetenschappers mengen zich in het
publieke debat. Dat komt niet doordat ze geen
interessante, urgente dingen te vertellen hebben,

maar doordat ze nooit hebben geleerd een tekst
te schrijven voor een publiek groter dan pakweg
honderd mensen. Daardoor staan de blogs en
opiniepagina’s vol met stukken van matig geïnformeerde ‘publicisten’ en ‘tekstschrijvers’, terwijl de
échte deskundigen alleen publiceren in vaktijdschriften.’ – FLooR RUSMAN, journaliste en
historica, in NRC Handelsblad.
‘In de auto werden we door de praktijkassistente
gebeld. Onze patiënt was inderdaad overleden.
Hij (de huisarts) hield zijn hand omhoog naar
mij en zei: sla dan, een high five. Toen heb ik
dat maar gedaan.’ – De ANoNIEME AMCCoASSIStENt van de zaak-Tuitjenhorn in
de Volkskrant.
Opvallende quotes uit de afgelopen week van (voormalig) HvA’ers en UvA’ers. Iets leuks gezien, mail het
naar redactie@folia.nl.
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