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LEONI
HELPT MANAR
(EN ANDERSOM)

Studenten en vluchtelingen leven samen
in Riekerhaven
NA DE SPLITSING
‘UvA en HvA: richt je
op Campus Amsterdam’
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SNAKEHEAD
LEUK VAK?
Windy Chan onderzoekt Je kunt er ook gewoon
haar Chinese wortels
zelf een beginnen
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Word lid
en krijg
twee
tickets
voor niks!

€ 20
per jaar

Ontdek
Het Concertgebouw
& Koninklijk
Concertgebouworkest
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Student &
statushouder

Hoe is het om in een ideaal te wonen?
Student Leoni Nijland leeft op
Startblok Riekerhaven samen met een
groep vluchtelingen. Over taalproblemen, filmavonden en Fifa playstation
met Arabische koffie.
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Als Sister P.
je tante is
UvA-student Windy Chan (27)
dook voor haar masterscriptie in
de Chinese gemeenschap. Haar
onderzoek staat bol van schrijnende
verhalen over valse hoop, verkeerde
verwachtingen en het onvermogen
te falen in de ogen van familie. Haar
tante, Sister P., was een internationaal gezocht kopstuk in de Chinese
mensensmokkel.
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Op naar Campus Amsterdam
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Dit zijn uw voorzitters
De verkiezingen zijn achter de rug, de poppetjes staan op hun plaats. Folia presenteert de voorzitters van de medezeggenschapsorganen die het komende jaar de
belangen verdedigen van medewerkers en studenten op HvA en UvA.
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Redactioneel
Reculer?
Altan Erdogan, hoofdredacteur Folia

H

Doe het lekker zelf
Steeds meer studenten richten een eigen vak op
als ze een onderdeel missen in het aanbod. De
UvA roept inmiddels zelf studenten op hun ideeën
voor nieuwe vakken aan te bieden. Een kijkje in de
keuken van de doe-het-zelvers van Future Planet
Actions.
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8-9 Prikbord UvA en HvA
10-11 Bugra, Navraag, Linda Duits
18 Opinie – Henkjan Honing over doorzetten bij
onderzoeksvoorstellen
25 Column – Thomas van Aalten
26 Objectief
36 Kamervragen
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42 Bij de les
43 Hora Est, promoties
44 Wat doe je nu?
47 Keys to the City
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et stond ergens diep weggestopt, in een bijlage op
pagina 110 van het zeer kritische rapport van bureau
Berenschot over de samenwerking tussen UvA en HvA:
‘Wellicht moeten we met de Fransen zeggen: reculer pour
mieux sauter.’
Hoe gaat dat op zo’n bureau? Berenschot onderzoekt en
adviseert al tachtig jaar lang instellingen en besturen, en
UvA-HvA is vast niet de eerste gedroomde moloch die
gebouwd is op de misvatting dat alles wat groter is ook altijd
beter is.
Dus, nogmaals, hoe gaat dat op zo’n bureau? Komt het
multidisciplinaire en zelfsturende team van consultants
en adviseurs na het grondig uitbenen en fileren van een
organisatie in de eindfase nog één keer bij elkaar in de
scrum om samen met bebloede schorten de eindconclusie te
componeren, ook als dat nóg een nachtje doorbuffelen op de
zaak betekent?
Of copy-pasten ze soepel, gepokt en gemazeld als ze zijn, het
oordeel dat ze eerder hebben geveld over zorginstellingen,
regionale besturen of woningbouwcorporaties en leggen
ze dat met een kleine aanpassing op het nieuwste rapport:
‘UvA en HvA, dat is onderwijs, dus weet je wat: doe de Franse
variant maar.’
Hoe dan ook, op de redactie van Folia hadden we vorige
week welgeteld twee uur de tijd om het rapport van Berenschot te vertalen naar hapklare en informatieve nieuwsbrokken. We zagen het Franse zinnetje staan, en sommige
redactieleden wisten dat het iets betekent als ‘een stapje
terug doen om nog verder te kunnen springen’. We sloegen
er verder geen acht op; het College van Bestuur had namelijk
zelf al besloten het stapje terug te zetten: het komt tot een
bestuurlijke splitsing.
In dezelfde recordtijd spitten we het tweede rapport door
over mogelijke toekomstscenario’s voor de ondersteunende
diensten van UvA en HvA, gemaakt door bureau Deloitte.
Daar zat geen woord Frans bij: splitsen, handhaven of
optimaliseren.
Doorgewinterde consultants weten precies wat dit betekent:
niemand wil het bij het oude houden, dus is een nieuwe
reorganisatie op de werkvloer straks onvermijdelijk. Wellicht
moeten we met de Fransen zeggen: ‘Plus ça change, plus
c’est la même chose.’ ↙

www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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De Entree
FOLIA 02

Cijfers

0,776

seconde kwam de blinde HvA-informaticastudent Larissa Klaassen
tekort voor paralympisch goud op
de tijdrit van 1 kilometer. Dankzij
een lekke band kwam ze na de finish
ook nog eens ten val, maar de zilveren
medaille maakte veel goed.

De strijd is geopend
Bij aanvang van het collegejaar regent het gewoontegetrouw ranglijstjes waarop te zien is welke instelling
zich de beste universiteit van Nederland mag noemen.
Zo bleek vorige week toen de QS Ranking uitkwam dat
de UvA de beste universiteit van Nederland was, terwijl
de universiteit in augustus op de Shanghai Ranking nog
maar een middenmoter leek te zijn. Sinds maandag ligt
alles weer open en zal de UvA zich opnieuw moeten bewijzen. Een team van drie studenten gaat met studenten
van zeven andere universiteiten de strijd aan om de titel
‘de beste universiteit van Nederland’. Deze keer zijn de
criteria een stuk transparanter dan de ingewikkelde rankingmethodes: voor het oog van de camera worden de
teams door presentator Harm Edens getest op hun kennis
van alfa-, bèta- en gammawetenschappen.
De UvA zit in een poule met de Vrije Universiteit, de TU
Eindhoven en de Rijksuniversiteit Groningen. Verder doen
Leiden, Utrecht, Rotterdam en de Universiteit Twente
mee. De beste twee teams van iedere poule spelen nog
een halve finale, waarna in de finale van vrijdag 30 september duidelijk zal worden wie zich de beste universiteit
van Nederland mag noemen en de bokaal en geldprijs
mee naar huis mag nemen. ‘De Universiteitsstrijd’ wordt
iedere werkdag om 19.55 uur uitgezonden op NPO2.
tekst Willem van Ewijk
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bestuurders hebben tot nu toe gezeteld in
het gezamenlijke College van Bestuur van UvA en HvA.
Naar alle waarschijnlijkheid blijft het daarbij; het bestuur heeft aangekondigd per 1 januari weer uit elkaar te
willen gaan.

9

stemmen waren voor Breanndán Ó Nualláin
genoeg om in de eerste kiesronde herkozen te worden
als voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad
van de UvA. Na een turbulent jaar had hij slechts
één ronde nodig om zijn twee tegenkandidaten uit
te schakelen en een absolute meerderheid te
behalen.

56

maanden was Frank van
Vree decaan van de Geesteswetenschappenfaculteit, waar hij zwaar moest bezuinigen. Dit voorjaar kondigde Van Vree
aan te vertrekken naar het Nederlands
Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Per
1 september is hij vervangen door Fred
Weerman.
tekst Henk Strikkers
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De enige plek waar UvA- en HvA-studenten elkaar ontmoeten: metrostation Weesperplein

De Week

Kroniek van een aangekondigde week
E

r zijn weken waarin het nieuws
je overvalt en er zijn weken die je
zonder nostradameske kwaliteiten
kunt voorspellen. Deze week was zo’n
voorspelbare week. Al sinds augustus
zat men in het Maagdenhuis met
ingehouden adem te wachten op de
evaluatierapporten over zestien jaar
samenwerking tussen UvA en HvA.
De conclusies kon iedereen van tevoren uittekenen: de fusie is mislukt.
Terwijl de UvA wil meedoen met de
wereldtop wil de HvA een emancipatiemotor zijn. En terwijl UvA’ers
arrogant kunnen zijn, heeft de HvA
een calimerocomplex.
Je hoeft maar over de Amstelcampus of het Roeterseiland te banjeren
en je kunt zien dat UvA en HvA
twee gescheiden werelden zijn. De
student cultureel & maatschappelijke
vorming kent geen algemene-cultuurwetenschappenstudent en de
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student Franse taal & cultuur kent
niemand die de lerarenopleiding
Frans volgt. Het moge duidelijk zijn:
de hangjeugd uit de Zaandamse wijk
Poelenburg is beter geïntegreerd dan
UvA en HvA.
De haperende samenwerking tussen UvA en HvA was niet de enige
etterende puist die zich deze week
opende. Ook het ooit zo miraculeus
schone Conradhuis veranderde de
afgelopen jaren in een knoop in de
maag van de HvA. Het supersonische
Conradhuis zou als sluitstuk van de
Amstelcampus de Faculteit Techniek
moeten gaan huisvesten, maar terwijl de bouw al lang begonnen had
moeten zijn, ligt het terrein op de
kop van de Wibautstraat nog steeds
braak. Een duidelijker teken aan de
wand kun je niet krijgen.
Deze week werd bekend dat HvA’s
spiksplinternieuwe financiële man

Nico Moolenaar vindt dat de HvA
het Conradhuis maar beter niet kan
bouwen. De Faculteit Techniek groeit
zo snel dat het er niet in zal passen
en op de lange termijn verwacht de
HvA als geheel juist minder studenten, waardoor ze misschien zonder
Conradhuis beter af is.
Ook de UvA had waarschijnlijk al
aan haar water aangevoeld dat het
congres over de rol van Israël in de
veiligheidsindustrie in Crea tot ophef
zou leiden, dat het Cidi boos zou zijn
en dat er Kamervragen gesteld zouden
worden. Gelukkig had Crea-directeur Sjoerd Jans zijn kroniek van een
aangekondigd einde van de ophef al
klaar staan: ‘Het is altijd zo dat als de
sprekers uit de ene hoek komen, de
kritiek vanuit de andere hoek komt.’
Eigenlijk is het net UvA en HvA. ↙
tekst Henk Strikkers foto Daniël Rommens

12-09-16 18:29

8

FOLIA 02

Prikbord UvA
FNWI Energie van zonlicht

ACGS Sexing the City

Zonlicht kan voorzien in de volledige energiebehoefte van de mens.
Daarbij is het van belang de zonne-energie zo te kunnen opslaan
dat het altijd beschikbaar is. Bij
zonnecellen die zonlicht omzetten
in elektriciteit is grootschalige
opslag een probleem. Daarom
werken chemici van de UvA aan ‘chemische’ zonnecellen die
zonlicht omzetten in brandstoffen. Doel is een nieuwe soort
‘chemische’ zonnecel te ontwikkelen die zonlicht gebruikt
voor de synthese van methanol uit kooldioxide en water. Door
middel van methanol kan energie worden opgeslagen en
getransporteerd. Het onderzoek zal ongeveer vier jaar duren.

In India blijft de veiligheid van de
publieke ruimte in de stad een
gevoelig onderwerp, ondanks
talrijke protesten van vrouwen.
Vijf Chinese feministen brachten
in 2015 ruim een maand in de
gevangenis door. Hun verzet voor
publieke toiletten voor vrouwen,
tegen huiselijk geweld en seksuele intimidatie in de publieke ruimte bleek te bedreigend voor de autoriteiten. Maizi
Li is een van deze feministes en spreekt hierover op een
bijeenkomst die het Amsterdam Center for Globalisation
Studies (ACGS) van de UvA op 16 september organiseert in
het Museum Volkenkunde.

UvA Diversiteit aan de universiteit

Bijzondere Collecties Theaterprijs

Zes maanden geleden werd de
Commissie Diversiteit in het leven
geroepen. Zij boog zich over het
thema diversiteit aan de universiteit en wat er op dat terrein beter
kan. Er werd onder andere onderzoek gedaan naar ervaringen
van studenten en medewerkers,
onderzoeksgebieden en onderwijsmethoden en naar kansen
en achtergronden van studenten. In oktober verschijnt een
rapport met de concrete aanbevelingen van de commissie.
In de aanloop naar de presentatie worden op de UvA enkele
feedbacksessies georganiseerd waar geïnteresseerden kunnen aanschuiven. Zij vinden plaats op 13, 16 en 21 september.

Theatermakers en vormgevers
worden uitgenodigd hun beste
theaterposters in te zenden om
kans te maken op de MullerVisual Theaterafficheprijs 2016. Het
winnende affiche van seizoen
2013-2014 was dat voor de
productie Hideous (wo)men van
Toneelgroep Oostpool. Alle genomineerde affiches worden
opgenomen in de Theatercollectie van de Bijzondere
Collecties en in de online Theaterencyclopedie. Affiches
kunnen voor 20 september ingezonden worden via de UvA
agenda: http://www.uva.nl/nieuws-agenda/nieuws/uvanieuws/.

FDR Hoogleraar

RfD Architect Thomas Rau

Jaap Spier (1950) is afgelopen
week benoemd tot hoogleraar
Law and Global Challenges. Na
het publiceren van vele boeken
en wetenschappelijke artikelen
over aansprakelijkheidsrecht,
verzekeringsrecht en privaatrecht
houdt hij zich sinds 2000 bezig
met wereldwijde duurzaamheidsproblematiek, in het
bijzonder de klimaatverandering. Hij zal zich vooral bezighouden met de juridische en morele verplichtingen van de
belangrijkste spelers die hiermee van doen hebben.

Op 15 september is architect en
ondernemer Thomas Rau te gast
bij Room for Discussion.
Onderwerp van het evenement
is de circulaire economie
(kringloopeconomie) en hoe dit
concept onze economie in de
toekomst gaat vormgeven. Het
zou gaan om het volledige hergebruik van reststoffen. Een
van de manieren om dit te bewerkstelligen is producenten
verantwoordelijk te maken voor de levensduur van een
product. Zo heeft Rau voor ogen geen losse lampen te
kopen, maar licht als dienst af te nemen bij Philips.

Folia 02_def.indd 8

12-09-16 18:29

14 SEPTEMBER 2016

9

Prikbord HvA
Medezeggenschap Voorzitter

Bibliotheek Prijsvraag

Pieter Claeys is de nieuwe voorzitter van de Centrale Medezeggenschapsraad. De andere
bestuursleden zijn Mark van der
Horst (vicevoorzitter), Stefan
Vuijst (secretaris) en Zoë van Beek
(penningmeester). De nieuwe
voorzitter heeft aangekondigd
‘een dienend leider’ te willen zijn; hij wil aanmoedigen dat
studenten en docenten in de raad zelf interactie aangaan
met de achterban en met eigen onderwerpen aan de slag
gaan. ‘Als iedereen aan het eind van dit jaar veel heeft
gehoord van de raad en iets minder van de voorzitter, is het
jaar voor mij geslaagd.’

Vanaf eind dit jaar hebben de
hogeschoolbibliotheek en de UB
een centraal opslagsysteem voor
onderzoekdata. Daarmee kunnen
onderzoekers van UvA en HvA
hun onderzoekdata veilig opslaan
en met specifieke collega’s delen.
Bovendien is het mogelijk met
dit systeem data te publiceren. Er wordt gezocht naar een
pakkende naam voor dit systeem. Daarom is een prijsvraag
uitgeschreven; je kunt jouw naam insturen vóór 22
september. De bedenker van de winnende naam ontvangt
een cadeaubon van 50 euro. Zie voor de voorwaarden
hva.nl/bibliotheek. Insturen kan via rdm-support@uva.nl.

Floor Prinsjesdag

Bijscholing Sociaal werk

Debatcentrum Floor organiseert
op dinsdag 20 september een
debatbijeenkomst rond
Prinsjesdag, de opening van het
parlementaire jaar. Om 13.00
uur wordt de tv aangezet bij de
tribunes op de begane grond
van het Kohnstammhuis. Na de
uitzending wordt onder leiding van Luuk Heezen over de
troonrede gedebatteerd met fractieleiders uit de Amsterdamse gemeenteraad: Jan Paternotte (D66), Marja Ruigrok
(VVD) en Rutger Groot Wassink (GroenLinks). Tot een uur
of drie heb je de tijd om al je vragen te stellen en mee te
discussiëren. Aanmelden via hva.nl.

Ben je opgeleid of werkzaam in
de sociale sector? Of doceer of
studeer je sociaal werk en wil je
meer weten over de grondslagen
van sociaal werk of op de hoogte
zijn van nieuwe ontwikkelingen?
De Kring Andragologie van de
UvA biedt vanaf 20 september de
collegereeks ‘De kracht van social work’. De tiendelige reeks
bestaat uit lezingen van onder anderen Martin Stam, Marc
Hoijtink en Judith Metz. Je meldt je aan voor minimaal drie
colleges. Na deelname ontvang je een certificaat. Locatie:
Roeterseilandcampus, dinsdagavond van 18.30 tot 21.30
uur.

Floor Fototentoonstelling

Floor Lustrumfeest

Op 22 september opent op
initiatief van de stichting voor
vluchtelingstudenten UAF de
tentoonstelling ‘Weer toekomst’,
over de integratie van vluchtelingen door studie en werk. Met
onder meer een presentatie van
Fotograaf des Vaderlands Ahmet
Polat en een vraaggesprek met kunstenaar Nosrat
Mansouri. De foto-expositie maakt deel uit van het
integratieproject ‘Learning the basics’. In dit project wil het
UAF zorgen dat vluchtelingen beter voorbereid kunnen
instromen in het Nederlandse hoger onderwijs. Aanmelden
via hva.nl. Zie ook uaf.nl.

Debat- en cultuurcentrum Floor
bestaat deze maand vijf jaar en
dat wordt gevierd met een feestje
waarbij flink wordt uitgepakt. De
organisatie spreekt van ‘een middag vol inspiratie met HvA-helden
die het verschil maken’. Daarnaast een gesprek met minister
Jet Bussemaker en rector Huib de Jong, mode van Amfi,
ComedyTrain en een column van schrijver en columnist
Mano Bouzamour. Deze ‘echte Floor-middag’ vindt plaats
op 28 september van 16.30 tot 18.30 uur. Daarna zijn er
bites, borrels en beats met dj Paul. Locatie: begane grond
van het Kohnstammhuis. Check: hva.nl/agenda.
Tekst Maartje Geels, Bart Lichtenveldt
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Bugra Hitte
Het autoloze tijdperk komt eraan. Elke dag gaan
Amsterdamse auto’s in vlammen op, al dan niet
bestuurd door een onthoofd lijk.

Navraag
Hans van Hout

Om uw angst weg te nemen: vaker niet onthoofd,
dan wel. Dus u hoeft niet bang te zijn dat een
bestuurder van zo een brandende auto u raakt,
doordat hij of zij u niet gezien heeft. U kunt gewoon
‘haaientanden’ roepen, terwijl u door rood bakfietst!

Het College van Bestuur van de UvA en HvA wil
weer uit elkaar, is dat erg? We vroegen het emeritus-hoogleraar onderwijskunde Hans van Hout,
die in de jaren negentig aan de wieg stond van de
samenwerking tussen UvA en HvA.

Mocht u hier sarcasme denken te bespeuren: tegen u,
de fietser, heb ik niks. Had ikzelf een fikkende wagen,
zou ik u zo een lift aanbieden. Er is ook een dvd-speler, voor de kinderen – excuseert u mij, ik dwaal af.

Wat vindt u van het rapport?

Waarom verbranden criminelen auto’s? Bij het
vernietigen van bewijsmateriaal lijkt mij een speciaal
nieuwsbericht op AT5 en Kamervragen niet de beste
strategie. Alhoewel, dat kijkt ook niemand.
Maar toch. Er was niets verdachts, tot de auto in de
fik stond. Als je vreemdgaat, moet je niet je pik in de
fik steken. Mensen stellen vragen. Criminelen doen
alles voor geld. ‘Wie verkoopt logica,’ vroeg de
dakloze man zich af, toen hij op een koude nacht een
warme haard op vier wielen vond. Hij wist toen zeker
dat God bestond. En kon alvast wennen aan de hitte.

‘Ik heb alleen de samenvatting gelezen en de conclusie verbaast me niets. Het was al lang duidelijk dat de samenwerking
volgens veel partijen niet werkte, dan moet je dat niet willen
doorzetten.’

Bent u teleurgesteld? U had immers iets anders
voor ogen.
‘Dat is inmiddels dertien jaar geleden, hè? Natuurlijk had
ik gehoopt dat een gemeenschappelijk CvB positief zou
uitpakken, maar wat mij betreft gaat het primair om de
samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek,
niet om het delen van één bestuur.’

Dus het is niet erg?
‘Alleen als het kind met het badwater wordt weggegooid. Dus
als samenwerking nu uit beeld verdwijnt.’

Hoe moet het nu verder?
‘Ik denk dat er een apart clubje moet komen dat verschillende
partijen van de UvA en de HvA bij elkaar brengt om te kijken
waar zinvolle samenwerking mogelijk is. Dan denk ik aan
nieuw onderwijs, het ontwikkelen van nieuwe trajecten,
studiebegeleiding en van elkaar leren om adequaat in te
spelen op de diversiteit van onze studentenpopulatie.’

Is dat hetzelfde als wat u dertien jaar geleden al
zei?

Dacht God.
Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

Van Hout lacht. ‘Je bedoelt te zeggen dat ik niet erg flexibel
ben in de ontwikkeling van mijn ideeën? Ik heb het nog
steeds als ideaal voor ogen, ja. Er zit een grote overlap in
de populaties van HvA-studenten en UvA-studenten. Het is
niet zo eenduidig waar iemand thuishoort. Onze samenleving
wordt alleen maar meer divers, daar moet je met je onderwijs
op inspelen. Dat vind ik nog steeds, dat is niet veranderd. Dat
is eigenlijk alleen nog maar belangrijker geworden.’ ↙
tekst Steffi Weber
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OP Z’N DUITS

Koopouders
M

ijn ouders hebben nooit
een huis voor me
gekocht. Ik vond dat als
student tamelijk belachelijk.
Studenten met rijke ouders
‘kregen’ een huis en kozen hun
huisgenoten. Zo’n driekamerappartement bood ouders een
slimme investering en het kind
status en zekerheid.
Hoewel ik stikjaloers was,
was het geen ramp dat mijn
ouders niet vermogend waren.
Na een jaar afzien
op zes vierkante
meter vond ik een
grote kamer met
eigen keuken en
badkamer (nou
ja, een wc met
een douche erin)
op kruipafstand van Paradiso. De huur bleef
jaren stabiel op 585 gulden, zeg maar 265 euro.
Daarvoor kun je nu niet eens een containerwoning
huren.
Ouders van nu kunnen voor hun kroost een
kamer kopen. Het kost een lieve duit maar dan
heb je ook niks. Ja, een hokje voor je bed.
Badkamer en keuken moet je delen; het is
onduidelijk met hoeveel mensen. Bovendien
heb je als kind van zulke koopouders helemaal
geen zeggenschap over je huisgenoten. Je bent
nog beter af in de Weesperflat – waar ik in 1996
trouwens mijn neus voor ophaalde.
Inkomensverschillen zijn van alle tijden – de
socialistische heilstaat lijkt verder weg dan ooit.
Het grote verschil tussen nu en de jaren negentig
is dat je toen een groep rijkeluiskindjes had die
het makkelijker had dan de rest. Nu kun je alleen
nog maar in Amsterdam wonen als je ouders
flink bijspringen.
In 2001 was 45 procent van de 20- tot 25jarigen financieel zelfstandig. In 2014 was dat
nog maar een kwart. Het is steeds moeilijker

geworden om na school of
studie werk te vinden waarvan
je kunt rondkomen. Dat komt
door jeugdwerkloosheid en
omdat je na je studie gedwongen
wordt nog maar een ‘stage’ te
lopen voor 250 euro in de maand.
In deze deprimerende cijfers
zijn schulden trouwens niet
opgenomen. Lenen is leuk, is de les
van Bussemaker. Niet voor haar en
haar generatie natuurlijk, maar voor
de rest. Terwijl 55-plussers vaker
zelfstandig zijn en
alleen de 65-plusser
beter uit de crisis is
gekomen, klagen zij
over verwende en
narcistische millennials.
Dat is een afleidingsmanoeuvre om te
verhullen waar de klappen vallen.
Die vallen niet zozeer door de markt, maar
door beleid. Het waren de ouderen die stemden
op partijen die de beurzen wilden afschaffen en
die liever hotels lieten bouwen dan studentenwoningen. Zij kozen ervoor de collectieve voorziening om te zetten naar een kansspel waarbij
je geluk moet hebben bij wie je werd geboren.
Ze zijn misschien wel bereid hun eigen kinderen
te helpen, maar die van de bakker hebben pech.
Ze gingen samen voor hun eigen.
Ik zie twintigers de schouders eronder zetten
en de moed niet opgeven. Super-constructief
en -innovatief, maar kijk eens ook naar de
ouderwetse paden. Word boos op politiek en
politici. De komende campagne gaan de
ouderen nog meer huiliehuilie doen. Dat is meer
dan tamelijk belachelijk: het is vies, laag en
vooral onacceptabel. ↙

Lenen is leuk, is de les
van Bussemaker
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Linda Duits (1976) is een ‘weggelopen wetenschapper’
en gespecialiseerd in populaire cultuur, vooral op het
gebied van gender, seksualiteit en jongeren.
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‘Marhaban’ in
Riekerhaven
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In het woonproject Startblok Riekerhaven bouwen studenten en vluchtelingen de komende
jaren samen aan een nieuwe toekomst. Een prachtig ideaal, maar hoe gaat dat in de praktijk?
Masterstudent journalistiek en media Leoni Nijland doet verslag vanuit woongroep 7C.
‘Ahmad, where is your bed?’ ‘I still have to buy one.’
tekst Leoni Nijland foto’s Bram Belloni

Z

ondag 3 juli

Met een flinke kater sta ik tussen de verhuisdozen
in mijn knusse zolderkamer aan de Mariaplaats in
Utrecht. De smalle Anne Frank Huis-achtige trappen
zal ik hier niet missen, evenmin de gaten in de muren,
de douche die na vijf minuten koud wordt en de wc die niet dicht
kan door gebrek aan ruimte. Wel mijn vrienden en de Domstad
zelf, van ontzettend dronken dansen in de kroegen op het Janskerkhof tot dagelijkse studiesessies in de UB.
Over een uur komen mijn ouders en verhuis ik naar Amsterdam. Dat besluit was in minder dan een maand tijd genomen.
Een vriend vertelde me begin juni over het sociale woonproject
Startblok Riekerhaven. Zijn huisgenoot zou er vanaf 1 juli gaan
wonen. Of dat niet ook iets voor mij zou zijn? Een project waar
280 jongeren uit Nederland samenwonen met 280 statushouders.
Als bewoner van het startblok help je mee aan de integratie van
de nieuwkomers, leer je veel nieuwe culturen kennen en krijg je
een goedkope studio voor maximaal vijf jaar.
Dat klinkt veelbelovend, maar al snel wordt duidelijk dat ik
hier niet zomaar mag wonen. Eerst moet ik naar de kijkavond
komen en vervolgens moet ik een sollicitatie opsturen. Op de
kijkavond krijgen we met vijftig mensen informatie over het project en een rondleiding over het terrein, dat er nogal ongezellig
bij ligt. Hopen vochtig zand omringen de witte containerwoningen – geen groen en geen wegen te bekennen. Toch besluit ik na
de kijkavond een sollicitatie te sturen; het idee achter dit project
en het gevoel dat ik iets kan bijdragen geven de doorslag. Zo heb
ik ervaring met het geven van taallessen aan buitenlanders en
kan ik rondleidingen verzorgen over politiek in Den Haag. Vrij
snel na mijn sollicitatie krijg ik bericht dat ik ben geselecteerd
om in het Startblok te komen wonen.
Binnen no time hebben mijn ouders en ik alle spullen in de
auto en kunnen we vanuit Utrecht vertrekken naar Amsterdam.
‘Is het eigenlijk wel veilig daar,’ vraagt mijn moeder onderweg.
De vraag irriteert me. ‘Waarom zou het niet veilig zijn?’ Ik weet
waar ze op doelt, maar ga er niet aan toegeven. ‘Nou gewoon, dat
je met vluchtelingen woont. Veel mannen ook,’ zegt ze. Ik haal
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een keer diep adem. ‘Mam, alsjeblieft… Vluchtelingen zijn ook
gewoon mensen, hè? En idioten heb je overal in de wereld.’
Het regent als we aankomen. De stoepen en wegen zijn nog
niet aangelegd, dus het is één grote modderpoel. Bovendien is
het terrein bezaaid met rotzooi. Lege verhuisdozen, verpakkingsmaterialen, vuilniszakken – van alles. De witte studio’s
liggen er nog troostelozer bij dan op de kijkavond een maand
eerder. Mijn ouders vragen me nog eens waarom ik hier ook
alweer wilde wonen.
Ahmad Abdulraheen, mijn Syrische buurman die ik zojuist
heb ontmoet, helpt een handje mee bij het uitladen. Hij spreekt
geen Nederlands en nauwelijks Engels, maar heeft wel een paar
sterke armen. Ik vraag hem of zijn eigen studio al ingericht is en
mag even kijken. Ahmad heeft alleen een smal campingmatje
met een slaapzak in zijn kamer liggen. Hij legt in gebrekkig
Engels uit dat hij nog meubels moet kopen. Ik mag blij zijn met
mijn ouders, die altijd klaar staan om me te helpen. Ahmads
ouders zijn hier niet. Hij moet dit helemaal zelf doen.

Donderdag 7 juli
Verbazingwekkend hoe snel ik aan deze nieuwe plek gewend raak.
De snelweg, trams en treinen waar ik me de eerste dagen aan
ergerde, hoor ik al bijna niet meer. En de Arabische muziek die
dagelijks over het terrein galmt, voelt inmiddels ook vertrouwd
aan. Het terrein wordt bovendien elke dag een beetje mooier; de
meeste wegen zijn aangelegd en op verschillende plekken worden
fietsenrekken, afvalpunten en glasbakken geplaatst. Het enige
wat ‘vreemd’ blijft, is het leven in een containerdorp naast een
industrieterrein, naast de ring. Pas als ik na tien minuten fietsen
het Hoofddorpplein bereik, heb ik het gevoel echt in Amsterdam
te zijn. Maar ook dit zal uiteindelijk wennen.
Op mijn verdieping zijn veel mensen nog volop bezig met
verhuizen naar hun studio. Mijn huisgenoten: acht Nederlanders
en acht statushouders uit Syrië, Eritrea en Soedan. Samen vormen we woongroep 7C. Volgens het manifest van het Startblok
moeten wij de komende jaren een beetje op elkaar gaan passen
– wat dat ook moge betekenen. Ik ontmoet buurman Amir Saïd
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Toch hoor ik het liever van Amir, als hij de taal beter beheerst.

Maandag 18 juli

Ahmad Abdulraheen

‘Ahmads ouders zijn hier
niet. Hij moet dit helemaal
zelf doen’
Mahmud uit Eritrea. Hij vraagt om een brief van de gemeente
te vertalen. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig, want ook Amir
spreekt maar matig Engels. Met pijn en moeite komen we er
uiteindelijk uit. Eigenlijk heb ik ook veel vragen aan hem, maar
de taalbarrière maakt een goed gesprek moeilijk. Waarom is
Amir naar Nederland gekomen? Ik wil het graag horen, zoals ik
eigenlijk iedereens verhaal wil horen.
In het geval van Amir ben ik extra nieuwsgierig, want eigenlijk weet ik helemaal niets over Eritrea. Hoe kan dat? Waarom
horen we in de media ontzettend veel over Syrië en nooit iets
over Eritrea? Op internet kom ik erachter dat Eritreeërs de
grootste groep immigranten vormen na Syriërs. Daar moet toch
een reden voor zijn? Ik lees op een website over de weinig democratische regering in het land, de mediacensuur en de armoede.
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Tot dusver gebeurt er nog niet zoveel binnen het project. Zelf
had ik van tevoren weinig verwachtingen, maar vrienden en
familie vragen me steeds wat er gaande is bij het Startblok. Nou,
nog niet veel dus.
Vanavond staat de eerste activiteit van de bewoners op het
programma: een filmavond in de buitenlucht. Startblokkers
worden door de gemeente Amsterdam en andere bij het project
betrokken partijen aangemoedigd om zulke activiteiten te organiseren. Zo kunnen de Nederlanders en statushouders elkaar
leren kennen en zal er snel een community worden gevormd.
Hoeveel er dus uiteindelijk zal gebeuren in het Startblok, wordt
bepaald door de bewoners zelf.
Overigens valt niet alleen het organiseren van activiteiten
onder de verantwoordelijkheden van de bewoners. Zo’n tien
procent van de Startblokkers is betrokken bij het beheren van
dit project; naast de sociale zaken zorgen zij ook voor bijvoorbeeld een schoon terrein, de selectie van nieuwe bewoners en
kleine onderhoudsklussen.
De filmavond is een initiatief van de bewoners. Het is een
warme zomeravond en een groepje van ongeveer dertig mensen
heeft zich buiten op stoelen en banken verzameld met kratjes
bier en zakken chips.
Ik kijk samen met een Utrechtse vriendin vanaf een afstandje
toe. ‘Are you guys joining the movie night?’ vraagt een groepje
aangeschoten, lachende Syrische en Nederlandse jongens. We
zeggen dat we liever met zijn tweetjes bijkletsen. Of we dan zin
hebben om vrijdag te barbecueën? Helaas moet ik dan werken,
en mijn vriendin legt uit dat ze hier niet woont. ‘But everybody is
welcome!’ zegt een van de Syrische jongens – een lief gebaar.

Woensdag 3 augustus
Vanavond hebben we de eerste huisavond met alle bewoners
van woongroep 7C. Het is de eerste keer dat we officieel kennis
met elkaar maken. Ook gaan we praten over wat we met onze
woonkamer willen doen, want naast onze eigen studio met alle
voorzieningen hebben we ook een gezamenlijke ruimte met
een keuken en een balkon. Van de initiatiefnemers hebben we
bovendien vijfhonderd euro gekregen om deze woonkamer in
te richten.
De avond begint wat onwennig, omdat we elkaar alleen
kennen van korte gesprekken over onze WhatsApp-groep en
‘Hallo, hoe gaat het?’ op de gang. We zitten in een kringetje,
zoals op een ongemakkelijke Nederlandse verjaardag. De vijf
Syriërs zijn gekomen, net als de enige Soedanees, maar niet de
twee Eritreeërs. Dit is jammer, want ook voor hen is zo’n avond
belangrijk. Veel Nederlandse bewoners laten het helaas ook
afweten, waardoor we uiteindelijk maar met negen mensen op de
huisavond zijn.
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De Syrische Rafaat Ballan oppert om een bar te bouwen en
discolampen te kopen, voor alle toekomstige huisfeesten. Wat
een geluk dat ik een studio naast de woonkamer heb gekregen!
Zelf dacht ik meer aan een grote eettafel met stoelen en een relaxte bank. Een woonkamer inrichten met negen mensen blijkt
nog niet zo makkelijk, dus wijzen we drie mensen aan die zich
over de inrichting ontfermen.
Ondertussen raak ik aan de praat met de Syrische Manar Al
Samoud, wiens Engels erg goed is. Niet zo gek ook; hij studeerde
in Syrië twee jaar Engelse literatuur. Hij vertelt dat hij nu bijna
een jaar in Nederland woont. Zijn ouders zijn nog in Syrië en
zijn broer woont in Libanon. Hij is hierheen gekomen met
een aantal vrienden. Dat zijn familie zo verspreid is, doet hem
veel pijn.
Ik vraag hem waarom hij is gevlucht naar Nederland. Hij
vertelt over het regime van Assad, de oorlog in zijn land en de
dienstplicht voor jonge mannen. Manar vertelt ook over de tocht
van Syrië naar Nederland. Over zijn vlucht naar Thailand, waar
hij al vrij snel door de corrupte regering weer weg moest. Vervolgens over zijn tijd in Libanon. Ook hier heeft hij niet lang gewoond, aangezien Syriërs er volgens hem worden uitgekotst. Dus
ging hij door naar Turkije en vanuit daar in een gammel bootje
naar Griekenland – op zijn verjaardag. Aan de blik in Manars
ogen kan ik aflezen hoe angstig dat moment moet zijn geweest.
Het is de eerste keer dat ik een verhaal van een vluchteling
zelf hoor, een verhaal dat niet uit de kranten komt. Manar is
vanaf Griekenland naar Nederland gekomen, grotendeels lopend. Ik kan het me nauwelijks voorstellen. In het enorme asielzoekerscentrum in Nijmegen maakte hij de ‘meest depressieve
periode uit zijn leven’ mee. Inmiddels heeft hij het asielzoekerscentrum verruild voor het Startblok, waar hij zich wil richten
op de toekomst. Manar wil volgend jaar toelating doen voor het
conservatorium. Hij speelt al sinds zijn vijfde piano en maakt
vanuit zijn studio muziek met zijn broer in Libanon.
We zetten een nummer van Manar op in onze woonkamer en
proosten samen op zijn toekomst.

Woensdag 10 augustus
Ahmad nodigt me uit om wat te komen drinken in zijn studio.
Hij heeft zijn kamer inmiddels ingericht en is blij. Hij biedt
me Arabische koffie met veel te veel suiker aan en ik ga zitten
op zijn enorme hoekbank en kijk rond in zijn kamer. ‘Ahmad,
where is your bed?’ ‘I still have to buy one,’ zegt hij met een grijns.
Hij slaapt nog altijd op een matje op de grond. Blijkbaar vond
hij een gigantische bank en een televisie belangrijker dan een
lekker bed.
Omdat het nog steeds moeilijk is om te communiceren, stelt
Ahmad voor om Fifa te spelen op zijn Playstation. Ik heb dit
nog nooit gespeeld, maar blijk er aardig goed in te zijn. Of laat
Ahmad mij stiekem winnen? Ondertussen biedt hij me nog meer
koffie met suiker aan. Ik krijg zelfs een voetenbankje onder mijn

Folia 02_def.indd 15

15

Manar Al Samoud

‘Manar is vanaf Griekenland
naar Nederland gekomen,
grotendeels lopend’
voeten geschoven. Na een uur op de Playstation ben ik er wel
klaar mee. Ik merk zijn teleurstelling als ik weer naar mijn eigen
studio wil gaan. Misschien wordt het hoog tijd dat ik taallessen
ga geven, dan kunnen we tenminste echte gesprekken voeren.

Vrijdag 26 augustus
‘Marhaban, Leoni!’
Ik ben bijna een uur te laat op de language exchange in het
clubhuis van het Startblok, maar desondanks word ik luidkeels
onthaald door de tien aanwezige Nederlanders en statushouders. Zojuist hebben ze Arabische en Nederlandse woorden met
elkaar uitgewisseld en nu is er even pauze. Het idee komt van
Mostafa, een bewoner van het Startblok. De Syriër wil graag zijn
Nederlands verbeteren, maar wil ook geïnteresseerden zijn eigen
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vast en zwaaien met onze benen heen en weer. Blijkbaar een
traditioneel Syrische dans. Eigenlijk net zoiets als onze
klompendans, maar dan iets subtieler. Hiermee eindigt ook
deze avond: misschien heb ik dan geen Arabisch geleerd, ik
ken nu wel wat Syrische moves voor op bruiloften en partijen.
Tijdens de language exchange heb ik ook een tijd gesproken
met Mirthe van der Hee. Zij woont hier en doet de communicatie bij Startblok Riekerhaven. We praten over de vorderingen van
het project. Als we om ons heen kijken, dan lijkt het soms alsof
iedereen hier een fantastische tijd heeft, maar dat is helaas niet
helemaal waar. Er klinken ook andere geluiden.
Op de besloten Facebookpagina voor bewoners van Startblok
Riekerhaven verschijnen soms berichten van statushouders die
het helemaal niet naar hun zin hebben. Sommigen omdat ze
gebreken aan hun studio hebben, anderen omdat ze maar weinig
aansluiting vinden bij de andere bewoners. Mirthe geeft aan dat
ze het moeilijk vindt om te horen dat mensen zich hier niet thuis
voelen. Soms vergeten we dat de statushouders niet vrijwillig
konden kiezen voor dit project, zoals wij dat wel konden. Zij
zijn door de gemeente geselecteerd; voor sommigen pakt dit
goed uit, voor anderen wat minder. Veel statushouders zijn ook
gescheiden van familie en vrienden, zo ook Manar. Hij kreeg
een woning toegewezen in Amsterdam, terwijl zijn vrienden
naar Assen werden gestuurd. Hartverwarmend zijn wel weer de
reacties van andere Startblokkers onder de verdrietige berichten
op Facebook: ‘Stuur me alsjeblieft een berichtje, want ik help
je graag!’
Leoni Nijland

Vrijdag 2 september

‘Zal er dan toch een
kloof ontstaan tussen
beide groepen?’
taal leren. Ik word even bijgepraat en krijg een biertje in mijn
handen gedrukt. Dat zij al een aantal biertjes voor op schema
liggen, is wel duidelijk – er wordt veel en hard gelachen.
Na de pauze doen we een voorstelrondje in het Nederlands
– dit hebben ze blijkbaar nog niet gedaan in het eerste gedeelte
van deze avond. Ik mag het spits afbijten. Iedereen luistert aandachtig en af en toe zie ik iemand bevestigend naar me knikken.
De meeste statushouders blijken al een aardig woordje
Nederlands te spreken. Ook zij stellen zich voor in onze taal,
hier en daar worden ze door de Nederlanders verbeterd. Na ruim
een halfuur zijn we klaar. De hoogste tijd voor wat Arabische
muziek ter ontspanning. We proosten in het Nederlands en het
Arabisch, en vervolgens beginnen sommige mensen te dansen.
Ook ik word opgenomen in de kring. We houden elkaars hand
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Afgelopen week heb ik de introductie gehad van mijn master
journalistiek en media. Ik ben eigenlijk alleen maar op het
Startblok geweest om te slapen – aankomend jaar zal heel druk
worden. Ik zal minder op het Startblok te vinden zijn, wat
waarschijnlijk ook voor veel andere Nederlands zal gelden nu de
zomer voorbij is en er weer gestudeerd en gewerkt moet worden.
Maar wat gaat er veranderen voor de statushouders? Dat is
een vraag die me de laatste tijd heeft beziggehouden. Ik weet
van sommigen dat zij (weer) een cursus Nederlands gaan volgen,
maar that’s it. Werk zoeken is voor velen nog onmogelijk, zeker
voor hen die geen Engels of Nederlands spreken. Verwacht de
gemeente van hen dat ze een baan gaan zoeken? Of krijgen ze
ongelimiteerd geld van de overheid en mogen ze de komende
maanden ‘niets’ blijven doen? Want dan duurt het natuurlijk
niet heel lang voordat de statushouders zich net zo gaan vervelen
als in de AZC’s. Welke uitwerking heeft dat voor het project?
Wat betekent de tegenstelling van werkende Nederlanders en
niet-werkende statushouders voor het Startblok? Zal er dan toch
alsnog een enorme kloof ontstaan tussen de twee groepen? ↙
Manar vertelt in een video op Folia.nl meer over zijn reis naar
Nederland en waarom hij is gevlucht.
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Opinie

HET NUT VAN
EEN AFGEKEURD
ONDERZOEKSVOORSTEL
Zeker, de opbrengst van het schrijven
van onderzoeksvoorstellen kan een
wetenschapper behoorlijk pessimistisch
maken, vindt ook hoogleraar Henkjan
Honing. Toch roept hij collegaonderzoekers op niet bij de pakken
neer te zitten.
illustratie Marc Kolle

‘S

chrijven van onderzoeksvoorstellen kost
te veel tijd,’ kopte NRC Handelsblad
afgelopen week naar aanleiding van het
verschijnen van de resultaten van een enquête
die het wetenschappelijk bureau van de SP deed
onder 977 wetenschappers.
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Een meerderheid blijkt zo’n twintig procent van
de werktijd te besteden aan het schrijven van onderzoeksvoorstellen, met, zo wordt gemeld, weinig
kans van slagen. Zonde van de tijd, lieten veel
respondenten weten.

Jaargesprek met jezelf
Het is waar dat het toekenningspercentage van
onderzoeksaanvragen bij nationale en Europese
fondsen klein is. Erg klein. Het pleidooi voor
meer investeringen in onafhankelijke wetenschap
is daarom zonder meer relevant en belangrijk,
zoals al langere tijd diverse wetenschappelijke organisaties de politiek proberen duidelijk
te maken.
Maar dat het schrijven van een onderzoeksvoorstel zoiets is als het invullen van een
belastingformulier – en dus weggegooide tijd – is
natuurlijk klinkklare onzin. Je kunt geen wetenschappelijk onderzoek starten zonder een goed
doordacht plan. Alle toevallige ontdekkingen en
inzichten ten spijt.
Het schrijven van een onderzoeksvoorstel
dwingt je vanuit meerdere perspectieven, en voor
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een wat langere tijd dan normaal, te
kijken naar een onderwerp. Welke
vragen zijn actueel en urgent? Wat wil
ik weten, waarom is dat relevant en
hoezo nu? Wat voegen eventuele uitkomsten toe aan het vakgebied en wat
is het mogelijk belang voor anderen?
Een dergelijke pas op de plaats
helpt niet alleen in het onderbouwen
van een financieringsaanvraag, het
is tevens een leidraad. Zie het als een
belangrijk jaargesprek met jezelf.

Blijf plannen maken
Afgelopen week rondde ik m’n zoveelste onderzoeksvoorstel af. Een twintigtal pagina’s over een onderwerp
waar ik, samen met een collega van
een andere universiteit, een groot deel
van de zomer mee heb lopen worstelen, maar tegelijkertijd ook met veel
plezier aan heb (samen)gewerkt. Maar
het moet gezegd: van die tientallen
voorstellen haalde in het verleden
slechts een derde de eindstreep. En de
laatste drie misten hun doel volledig. Daar zou je
pessimistisch van kunnen worden.
Toch denk ik dat het schrijven van een voorstel de tijdsinvestering meer
dan waard is.
Levert het geen
onderzoeksfinanciering op, dan
wel een degelijke
introductie voor
een nieuw artikel
of een interessant
project voor een
master- of promotiestudent. En, net zo belangrijk: betere, meer
precieze verwoordingen van de onderliggende
onderzoeksvragen die maar al te vaak impliciet
blijven. Dat is niet alleen van belang voor de
onderzoeker zelf. De teksten vinden ook hun weg
naar websites en jaarverslagen, en geven richting
aan onderwijs en onderzoek op het betreffende
vakgebied.
Een niet toegekend voorstel kan ook on-

verwacht wervend werken. Vorig jaar viel een
omvangrijk voorstel al in de eerste ronde buiten
de boot. Ik had een slechte week. Maar de inhoudelijke ideeën en de
samenwerkingsverbanden die ik daarin
voorstelde bleken
voor een deel van die
collega’s zo intrigerend dat zij spontaan
medewerking en
onderzoeksfaciliteiten aanboden.
Mijn ongevraagd
advies is daarom:
blijf plannen maken, schrijf ze op, vertel er
veelvuldig over en voer ze voor zover mogelijk
gewoon uit, al is het maar in het klein.’ ↙

Je kunt geen
wetenschappelijk
onderzoek starten zonder
een goed doordacht plan
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Henkjan Honing is hoogleraar muziekcognitie
aan de UvA.
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‘Mijn tante
was een
snakehead’
tekst Steffi Weber
foto’s Mats van Soolingen

Haar tante, Sister P., was een internationaal gezocht kopstuk in de Chinese
mensensmokkel, maar UvA-student Windy Chan (27) wilde voor haar masterscriptie
nog veel meer weten over haar familie en haar gemeenschap. Haar onderzoek staat
bol van schrijnende verhalen over valse hoop, verkeerde verwachtingen en het
onvermogen te falen in de ogen van familie. ‘De scheidslijn tussen legaal en illegaal
is niet zo helder.’
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Windy Chan GAF DE
FUJIAN-CHINEZEN IN NEDERLAND
EEN STEM.
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W

at een aandachttrekkerij,
dacht Windy
Chan toen haar
neef in de zomer
van 2002 een blogpost online zette
over de arrestatie van zijn moeder.
Hij beschreef hoe agenten hun huis
waren binnengevallen, een pistool
tegen zijn hoofd hadden gehouden
en zijn moeder hadden afgevoerd.
Chan was dertien, haar neef een
jaar ouder, ze zaten op dezelfde Chinese zaterdagschool in Rotterdam.
‘Ik snapte dat het heftig was, maar
moest het zo publiekelijk?’
Wat Chan als puber niet besefte,
was dat de politie met de arrestatie
van haar tante een reuzeslag had
geslagen, dat haar tante een internationaal gezocht kopstuk van de
Chinese mensensmokkel was, wier
arrestatie ver over de landsgrenzen
de krantenkoppen haalde.
Chans tante, Jingping C., beter
bekend als ‘Sister P.’, werd verantwoordelijk gehouden voor de dood
van 58 Chinezen, die twee jaar voor
haar arrestatie in een Nederlandse
vrachtwagen in het Engelse Dover
waren gevonden. De illegale migranten waren gestikt in de laadcontainer tijdens hun overtocht van het
Belgische Zeebrugge naar Engeland.
Ze kwamen allemaal uit Fujian, een
landelijke provincie in het zuidoosten van China, waar ook Sister P.
vandaan komt.
Termen als keihard, koelbloedig
en meedogenloos domineerden de
berichtgeving over het smokkelnetwerk van Sister P. De migranten
werden neergezet als hulpeloze
slachtoffers die ten prooi waren gevallen aan koelbloedige criminelen.
‘Als kind was ik er niet zo mee bezig,’
zegt Chan, wier ouders ooit zelf als
illegale migranten naar Nederland
zijn gekomen. ‘Thuis werd er amper
over gepraat.’
Pas later, tijdens haar bachelor
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door fatale ambitie, gestrande dromen en extreme loyaliteit.

Waarom wilde je dit onderzoek
doen?

WINDY CHAN
1988: Geboren in Groningen
1996: Verhuisd naar Den Haag
2006-2010: Bachelor International
Business Administration, Vrije
Universiteit Amsterdam
2011-2015: Bachelor Sociologie,
UvA
2015-2016: Master Contemporary
Asian Studies, UvA

sociologie, begon ze meer over
het onderwerp te lezen. ‘De media
schetsten een beeld van criminele mensensmokkelaars tegenover
hulpeloze slachtoffers, maar dat
strookte niet met wat ik om me
heen zag. Ik zag een hecht netwerk
waar iedereen bewust onderdeel van
was. Ook werd ik steeds nieuwsgieriger naar het verhaal van Sister P.,
die wij Ping noemen, en dat van mijn
eigen familie.’ De 27-jarige UvA-student Asian Studies besloot het uit
te zoeken. Voor haar masterscriptie
dompelde ze zich onder in de uiterst
gesloten gemeenschap van Chinezen in Nederland – een subcultuur op
de grenzen van de wet, gekenmerkt

‘Mijn vader is in 1974 van Fujian naar
Nederland geëmigreerd, als eerste
van zijn familie. Als kind al hoorde ik
veel verhalen over China en de reis
hiernaartoe. Ik zag hoe hard zij en
andere Chinezen werken om voor
hun familie – in Nederland of thuis
in China – een beter bestaan op te
bouwen en hoe loyaal ze zijn aan de
Chinese gemeenschap. Reputatie en
een goede naam binnen de groep is
het hoogste goed en men doet alles
om elkaar te helpen, legaal of clandestien.
Als kind nam ik dat gewoon voor
lief, maar tijdens mijn studie besefte
ik dat deze verhalen ook voor anderen interessant zijn; ze staan immers
niet op zichzelf.’

Wat wilde je precies te weten
komen?
‘Mijn onderzoeksvraag was in hoeverre Chinezen uit Fujian gebruikmaken van hun netwerk om over de
grenzen te onderhandelen tussen
legaliteit en illegaliteit en om een
hogere status te krijgen.
Persoonlijk wilde ik vooral weten
wat iemand zo ver brengt om op jonge
leeftijd zijn vaderland achter zich
te laten en te vertrekken naar een
onbekend land met een compleet
andere cultuur. Ik was benieuwd
naar de motieven daarvoor. En dan
is daar natuurlijk nog mijn tante
die drie jaar in de gevangenis heeft
gezeten. Ze was een zogeheten
snakehead. Zo worden Chinese
mensensmokkelaars genoemd,
verwijzend naar de kop die de rest
van de slang naar zijn doel leidt.’

Wat is je relatie met Sister P.?
‘Ik noem haar tante, maar in feite is
ze dat niet. Mijn vader is de negentig
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al gepasseerd; Sister P. is zijn kleindochter uit een eerder huwelijk in
China. Ze is dus eigenlijk mijn nichtje,
al is ze wel twintig jaar ouder dan ik.
Toen ik vorig jaar door China
ging reizen, heb ik een paar nachten in haar appartement geslapen.
Ze woont tegenwoordig voor de
helft van het jaar in China. Ze was
ontzettend behulpzaam, wilde van
alles voor me regelen en belde toen
ik al verder was gereisd om nog te
vragen hoe het ging. Het viel moeilijk
te rijmen met het beeld van de koelbloedige mensensmokkelaar die zich
niets aantrekt van het lot van anderen en enkel uit is op winstbejag.
Ik was dus benieuwd
naar háár versie van
het verhaal.
Helaas wilde ze na
meerdere verzoeken
en de hulp van mijn
moeder niet meewerken aan mijn onderzoek. Ze wil die periode
achter zich laten, dus
heb ik haar perspectief
verteld aan de hand van familieleden
die haar goed kennen en heb ik meer
algemeen gekeken naar de rol van
snakeheads en hun positie binnen de
Chinese gemeenschap.’
Chan onderzocht drie generaties
Chinese migranten in drie steden
met een grote Chinese populatie:
Rotterdam, Amsterdam en Den
Haag. Zelf is de studente ‘heel Hollands’ opgegroeid. ‘Ik was de jongste
van vijf kinderen. Mijn ouders werkten lange dagen in het restaurant
en ik bracht de meeste tijd door met
mijn broers en zussen, die allemaal
in Nederland waren geboren en zich
ook niet echt thuis voelden in de
Chinese gemeenschap.’
Op zoek naar een ingang in
deze groep werkte ze als vrijwilliger
tijdens Chinees Nieuwjaar in Den
Haag, volgde ze Chinese kooklessen,
meldde ze zich aan bij een Chinese

vechtsportvereniging en hielp ze als
vrijwilliger Chinese ouderen in het
huishouden. Tevergeefs. ‘Ik heb wel
leuke nieuwe contacten gemaakt,’
zegt Chan, ‘maar uiteindelijk regelde
mijn moeder mensen die ik kon
interviewen – zij heeft wél een groot
Chinees netwerk.’
Met de diepte-interviews wilde
Chan onder meer achterhalen waarom de migranten Fujian hadden verlaten, hoe ze naar Nederland waren
gekomen en hoe hun leven er nu uitziet. In totaal deden veertien mensen
mee, minder dan gehoopt. ‘Velen
waren bang dat ik voor de politie
werk. Zelfs al waren ze legaal hier, ze

ten en werkt als schoonmaakster en
in de bediening om de opleiding van
haar dochter te kunnen financieren.
Mede door het Dover-incident was
de regio Fujian in de media een synoniem geworden voor illegale migratie
en mensensmokkel – niet onterecht,
zo blijkt uit Chans onderzoek. Uit de
interviews en het literatuuronderzoek
komt een beeld naar voren van een
gebied waar migratie als dé manier
wordt gezien om te klimmen op de
maatschappelijke ladder. Degenen
die vertrokken, sturen geld naar hun
families en brengen bij terugkomst
dure cadeaus mee. De Fujianse
migratiecultuur zorgt voor een grote
vraag naar mensensmokkelaars.
Uit het onderzoek
bleek wat Chan al
verwachtte: de werkelijkheid is niet zo zwart-wit
als de media doen
geloven. ‘De media erkent
niet het eigenmachtige
handelen van migranten
als ze deelnemen aan
mensensmokkel als strategie om
verandering te brengen in hun
persoonlijke omstandigheden en om
nieuwe kansen te creëren.’
Hoewel sommige geïnterviewde
Fujian-Chinezen geen hoge pet op
hebben van snakeheads (die volgens
hen alleen uit zijn op het snelle geld),
zijn mensensmokkelaars over het
algemeen juist geliefd in de Chinese
gemeenschap. ‘De meesten zien
hen niet als criminelen, maar als
gerespecteerde zakenmensen met
macht, rijkdom en connecties die
een waardevolle dienst aanbieden,’
staat in het onderzoek.

‘Reputatie is voor Chinezen
het hoogste goed’
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zeiden niets. Het is een ontzettend
hechte, loyale gemeenschap waar
reputatie alles is.’
Chans onderzoek staat bol van
de schrijnende verhalen over valse
hoop, verkeerde verwachtingen en
het onvermogen te falen in de ogen
van de familie en de gemeenschap.
Neem Mr. Lok, die zijn vrije tijd doorbrengt achter speeltafels in casino’s
en zich een slag in de rondte werkt
om alsnog maandelijks tweehonderd
euro naar huis te kunnen sturen.
Of Ms. Zheng, die tijdens het
interview in tranen uitbarstte omdat
ze haar negentienjarige dochter al
zeventien jaar niet heeft gezien – ze
kan niet naar China vanwege haar
illegale status, maar wil ook niet dat
haar dochter haar zo ziet. ‘A mother
who cannot speak Dutch or English,
working so hard and looking so tired.’
Ze heeft vrijwel geen sociale contac-

Wat ben je te weten gekomen over
de motieven en het werk van je
tante?
‘Ik heb mijn moeder geïnterviewd
die haar nog kende uit China en later
met haar heeft samengewerkt in
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het restaurant van mijn vader. Ping
kwam op dertigjarige leeftijd naar
Nederland met haar zoontje van zeven, wiens vader er na de geboorte
vandoor was gegaan. Volgens mijn
moeder had Ping weinig horecaervaring en was ze niet bepaald een
harde werker. Toen ze hoorde dat
haar oom goed geld verdiende met
de transport van illegale migranten, was de keuze voor haar snel
gemaakt. Het ging haar dus wel
degelijk om het geld, maar vooral
omdat ze haar zoontje een goed
leven wilde bieden.
Ik heb ook een neef van me
geïnterviewd over Pings werk als
snakehead. Hij heeft als puber voor
haar gewerkt. Ping
verstopte de migranten in haar eigen huis,
er waren voortdurend
vijftien tot twintig
Chinezen in haar appartement. Mijn neef
had de taak om eten
voor ze te halen. Noedels, rijst en soms een
extraatje, als iemand
speciale wensen had. Ze kregen drie
maaltijden per dag en mijn tante
zorgde goed voor hen.’

Volgens mijn moeder en mijn neef
handelde Ping zeker ook vanuit het
idee haar community te helpen. En ze
hééft ook daadwerkelijk veel mensen
geholpen; velen beschouwden haar
als held. Dat had ik trouwens zelf
ook niet verwacht, maar ze was erg
populair – mensen waren haar dankbaar.’

Hoe vergaat het de Fujian-Chinezen momenteel in Nederland?
‘Het verschilt, maar over het algemeen hebben ze het niet makkelijk,
zeker als ze geen verblijfsvergunning
hebben. Velen werken zes dagen per
week en hebben daarbuiten weinig
tot geen sociaal contact. Som-

aan om hun leefomstandigheden te
verbeteren, ook al hebben ze er geen
garantie op. Als zij een buurman
hebben die een heel mooi huis kan
bouwen voor zijn gezin, dan willen ze
dat zelf ook. Ook al berust dat beeld
vaak niet op de werkelijkheid.’

Zie je een oplossing?
‘Heel droog en abstract, maar ik
denk dat het beleidsmatig moet
worden opgelost. De Nederlandse
overheid zou beter kunnen begeleiden bij het integratieproces en een
soepeler migratiebeleid zou drama’s
als dat bij Dover kunnen voorkomen.
Tegenhouden kun je de Fujian-Chinezen toch niet, daarvoor is migratie
te sterk verankerd in
hun cultuur.’

‘Veel Chinezen waren
bang dat ik voor de politie
werkte’

Begrijp je haar nu beter?
‘Dat weet ik niet. Ze wilde snel geld
verdienen, maar vooral om haar
zoon een beter leven te kunnen
bieden. In die zin verschilt ze niet
van andere migranten, want voor de
meesten vormt familie de belangrijkste motivatie. Mijn tante was
natuurlijk zelf ook ooit een illegale
immigrant.
In tegenstelling tot veel anderen heeft ze voor de criminele weg
gekozen, maar die scheidslijn tussen
legaal en illegaal is dus niet zo
helder. Heel veel Chinezen schakelen
smokkelaars in om naar het Westen
te migreren, terwijl ze wel degelijk
weten dat het niet mag.
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migen spreken noch Nederlands,
noch Engels en zijn hier totaal niet
geïntegreerd. Als ze zich al kunnen
veroorloven om af en toe terug naar
China te gaan, komen ze erachter
dat ze zich daar ook niet meer thuis
voelen. Hun familie en vrienden
kijken anders tegen hen aan en
denken dat ze het gemaakt hebben;
vaak houden ze die schijn op door
geld te lenen en dure cadeaus te
kopen. Zo krijg je een vicieuze cirkel,
omdat de wens om te immigreren
blijft bestaan.’

Waarom blijven ze dan komen,
in China gaat het hun toch economisch voor de wind?
‘Daar kun je weinig aan doen, het
zit zó in die cultuur van Fujianezen,
voor je familie zorgen en verder
kijken dan jezelf. Ze doen er van alles

Heeft het onderzoek ook
iets met jou persoonlijk
gedaan?

‘Zeker. Ik heb enorm veel
respect gekregen voor die
mensen, die vaak op jonge
leeftijd zulke ingrijpende
beslissingen nemen voor
hun kinderen en hun familie en daarvoor ook zoveel opofferen. Ik heb nu
ook veel meer de behoefte om voor
hen op te komen en me voor hen in
te zetten, bijvoorbeeld door voor de
EU aan de slag gaan met migratiebeleid.
De analyse had beter gekund,
maar toch ben ik blij met mijn
scriptie. Niet zozeer vanuit wetenschappelijk oogpunt maar omdat ik
deze mensen een stem heb kunnen
geven. Door hun verhalen op papier
te zetten laat ik zien dat zij hier óók
mogen zijn, legaal of illegaal.
Verder vind ik het echt jammer
dat ik mijn tante niet ertoe heb
kunnen bewegen om mee te werken.
Maar het onderzoek is nu afgerond,
dus wie weet – misschien dat ze me
haar verhaal nu wél wil vertellen. Ik
hoop het.’ ↙
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THOMAS
VAN A ALTEN
Kathedraal
‘K

an ik van deze ruimte gebruikmaken? Ik moet even wat bespreken
met een student met een visuele beperking…’ Het klonk als een
beste smoes, maar de collega in het vergaderhok stond direct op. Ik
voelde me bijna lullig dat ik van dit privilege misbruik leek te maken. Ik
ging met Ferry naar binnen. Hij tastte met zijn stok. ‘Hier is de stoel,’
zei ik, en ik wéés per ongeluk naar de stoel.
Zijn geleidehond Jane ging braaf op de grond zitten. In de jaren
tachtig was een veelgehoorde kreet: ‘De enige goede politieagent is
een dode politieagent,’ en dat heb
ik met honden. Het
hijgerige, opdringerige en speelse
van de Canis lupus
familiaris wantrouw
ik in het diepste van
mijn hart. Maar deze
hond kwam in vrede. Jane was een goedmoedige en verstandige dame
op leeftijd. Was ze een mens, dan was ze Hedy d’Ancona.
Ferry was, getuige zijn verhalen en verzorgde e-mails, een gretige
propedeusestudent. Hij had alle modulepagina’s al doorgespit. ‘Maar
hóe dan?’ vroeg ik. Hij pakte een langwerpig apparaatje uit zijn tas,
waarmee digitale tekst kon worden omgezet naar pinnetjes die samen
de braillekarakters vormden. Het was pure sciencefiction. ‘Ja, die modules waarbij ik moet gaan vormgeven en video’s monteren, dat wordt
een uitdaging.’ Toch had hij wel al een eigen blog (‘Ik heb al op jonge
leeftijd blind leren typen’).
Ik moest denken aan een verhaal van Raymond Carver. Een blinde
man is te gast bij een echtpaar. Hij hoort op televisie een documentaire
over kathedralen en om te weten hoe zo’n gebouw eruitziet, vraagt de
blinde of zijn gastheer een kathedraal wil tekenen. Ze houden samen de
pen vast, en zo vormt zich het gebouw met zijn toren en ramen in het
hoofd van de blinde.
Ik gok dat we met Ferry nog aardig wat kathedralen gaan tekenen. ↙

Was Jane een mens,
dan was ze Hedy d’Ancona
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Op losse schroeven
tekst en foto Daniël Rommens

H

ier had het skelet van het duurzaamste en mooiste gebouw van de
HvA moeten staan, de parel van de Amstelcampus: het Conradhuis.
Het ambitieuze bouwproject aan de kop van de Wibautstraat staat echter
op losse schroeven. Het beoogde nieuwe onderkomen voor de Faculteit
Techniek is al tijden vertraagd. Het ontwerp van het gebouw is achterhaald
doordat de faculteit veel sneller is gegroeid dan voorzien. Groter bouwen
mag niet vanwege allerlei contracten en voorschriften. Over de gehele linie
kampt de hogeschool bovendien juist met dalende studentenaantallen.
Vrijdag kreeg de Centrale Medezeggenschap van de HvA te horen dat
de bouw wellicht helemaal niet doorgaat, ondanks de tien miljoen euro
die reeds aan de voorbereidingen zijn uitgegeven. Daarover wordt eind
september een definitief besluit genomen. Voorlopig zal het logo van de
hogeschool dus blijven prijken op deze betonnen bunker vol graffiti. ↙
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OP NAAR
CAMPUS
AMSTERDAM
Nu duidelijk is dat de bestuurlijke fusie tussen de UvA en de HvA
haar langste tijd heeft gehad, hebben de kennisinstellingen in
Amsterdam de kans zich te richten op samenwerkingsverbanden
die wel effectief zijn. Geleyn Meijer, voorzitter van de HvAfaculteit DMCI, breekt een lans voor Campus Amsterdam:
gebieden en kennisnetwerken in de stad waar specialismen elkaar
vinden en versterken.
tekst Geleyn Meijer
foto's Daniël Rommens

H

et onderzoek naar de opbrengst van de
samenwerking tussen de UvA en de HvA in
een bestuurlijke fusie laat zien dat de meerwaarde van die fusie is uitgewerkt, zeker als
het gaat om de meerwaarde voor onderwijs

en onderzoek.
Dat is niet verwonderlijk. De maatschappij ontwikkelt zich
als netwerkmaatschappij. Studenten, docenten en onderzoekers leggen verbanden en vormen netwerken op de plekken
waar interesse, energie en capaciteit aanwezig is. Een nieuwe
generatie is het langzamerhand gewend dat communities of
interest zo kunnen ontstaan en verdwijnen. En daar is niet
méér voor nodig dan een inspirerend idee en een smartphone.
Je ziet het in alle haarvaten van de maatschappij; bij onder-
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nemers, creatieven, politici, scholieren en onderzoekers. De
grenzen van de organisatie waarvoor je werkt, de club waar
je lid van bent of de gemeenschap waar je leeft; ze doen er
steeds minder toe. Je bepaalt zelf je community. De rol van
bestuurders en leiders van organisaties lijkt daarbij uitgespeeld, of gereduceerd tot koffieschenker en amanuensis van
de werkplaatsen waar deze community’s samenkomen.
Toch is de rol van bestuur en leiderschap niet echt uitgespeeld. Zij kunnen van grote waarde zijn bij de vorming
en groei van deze community’s en bij het verdelen van de
schaarse middelen die daarvoor nodig zijn. Leiderschap
zorgt voor richting en focus. Ze stimuleert het ontstaan ervan
en daagt uit om grote stappen te maken. Het bestuur zorgt
dan voor een evenwichtige verdeling van ruimte, financiën,
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voorzieningen en apparatuur. En het bestuur kan belangenbehartiger zijn van deze regionale community’s op landelijk,
Europees en wereldniveau.

Bindende factor
In de Amsterdamse context betekent dit dat alle kennisinstellingen, het wetenschappelijk onderwijs en het hbo, onderdeel uitmaken van één onderwijs- en onderzoeksruimte:
de Amsterdam Campus. De leiders en bestuurders daarvan
dienen de community-vorming en zorgen dat de belangen
worden verdedigd – bij de verdeling van onderzoeksgelden
vanuit Den Haag of Brussel, maar dus ook bij het investeren
in ruimte, voorzieningen en kennis.
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Je kunt stellen dat daarmee de rol van instellingen of organisaties zoals de UvA en de HvA, maar ook de Vrije Universiteit en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, als
bindende factor voor de eigen medewerkers ondergeschikt is
geworden aan de gemeenschappen van studenten, docenten
en onderzoekers.
Wat nu nodig is, is een toekomstgerichte blik op een leiderschaps- en bestuursstructuur die de verantwoordelijkheid
op zich neemt voor dat grotere geheel. De concrete vraag
ligt nu voor welke bestuurlijke vormen de komende periode
stimulerend en dienend zijn om de kennisinstellingen in
Amsterdam te leiden en ervoor te zorgen dat community’s
van studenten, docenten en onderzoekers maximale
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flexibiliteit en kwaliteit krijgen. Zij staan immers voorop. Het
effect hiervan zal zijn dat Amsterdam als regio zijn leidende
wetenschappelijke en economische positie consolideert en
verder kan uitbreiden.
De conclusies die de komende tijd zullen worden getrokken
naar aanleiding van de evaluatie van de samenwerking tussen
de UvA en de HvA maken de
weg vrij voor het beantwoorden van deze vraag.

Monoliete structuren

Voor netwerken is niet meer
nodig dan een inspirerend
idee en een smartphone

Ook los van deze evaluatie
zitten de kennisinstellingen
in en rond Amsterdam in
een kantelingsproces: de
monoliete structuren van weleer die ‘alles’ zelf doen en in
huis hebben, worden ingeruild voor netwerkstructuren, waarbij specialisaties over de grenzen van instituties met elkaar
worden verbonden.
Er is een reeks van voorbeelden te noemen waar dit al praktijk is: de samenwerking van de informatici van de UvA en de
VU, de samenwerking op het AMC, de samenwerking rond

Folia 02_def.indd 30

businesseducatie en ondernemerschap, de samenwerking in
Mediaonderzoek en Creativiteit van de UvA en de HvA. Ook
de Centres of Expertise laten zien dat de wil en energie om
een netwerk te vormen ruimschoots aanwezig zijn. Kennisinstellingen gaan daarbij ook samenwerkingsverbanden aan
met bedrijven en publieke instellingen, zoals de gemeente en
stadsdelen. Neem het onlangs
gelanceerde AriasNL, waarmee UvA, HvA, VU en de
Rietveld Academie
onderzoek stimuleren voor de
kunstsector. Ten slotte is ook
de connectie tussen mbo en
hogescholen gediend bij het
stimuleren van specialisaties.

Raakvlakken
Al deze netwerkstructuren passen bij de eenentwintigste-eeuwse samenleving. Contacten leggen tussen mensen is
laagdrempelig en kan direct effectief worden gemaakt. Transparantie van processen en relaties spoort studenten, docenten
en onderzoekers aan om te verkennen waar ideeën medestan-
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ders vinden, en om daar dan direct mee aan de slag te gaan.
De HvA en de UvA hebben elkaar de laatste jaren nader leren
kennen. Was een paar jaar geleden het glas nog halfvol, nu
is er in ieder geval meer helderheid over de inhoudelijke
raakvlakken. Waar er wél doorstroom van studenten is, waar
er in onderzoek wordt samengewerkt en waarmee je gemeenschappelijk naar buiten kunt treden. En ook: hoe we ons als
kennisinstellingen positioneren in de stad.
We weten ook beter waar de raakvlakken níet zijn. Ogenschijnlijk voor de hand liggende combinaties blijken niet te
werken of blijken onvoldoende meerwaarde op te leveren. Dat
kan in de toekomst veranderen, maar er is nu geen directe
urgentie deze samenwerking verder te ontwikkelen.
Daarnaast is het onmiskenbaar zo dat de HvA en de UvA
los van elkaar raakvlakken hebben met andere kennisinstellingen in en rond Amsterdam die zwaarder wegen. Zo is de
relatie met de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
belangrijk voor de Faculteit Digitale Media en Creatieve
Industrie van de HvA en is de samenwerking in een bètafaculteit met de VU belangrijk voor de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de UvA.
Zo kun je er ook naar kijken, en constateren dat de relatie
tussen UvA en HvA een evenwichtiger vorm begint te krijgen,
waarbij de netwerken van docenten en onderzoekers die
elkaar thematisch vinden de overhand krijgen. Ook dat zal
overigens moeten worden ondersteund en gefaciliteerd; we
zien dat daar de samenwerking wel degelijk heeft geleid tot
verbetering van kwaliteit en efficiënter werken.

Hotspot
Naast de samenwerking op het niveau van docenten, studenten en instellingen is er in Amsterdam een belangrijke andere
ontwikkeling gaande; de gebiedsvorming. Het Science Park,
de Zuidas, het Roeterseiland, de Amstelcampus, de Knowledge Mile rond de Wibautstraat; het zijn initiatieven die
mensen, ambitie en ideeën bijeenbrengen die de campus zien
als een hotspot van kennis en
kunde.
Studenten, docenten en
onderzoekers treffen elkaar
daar en verhogen de serendipiteit van hun organisaties.
Ook van buiten komt men
voor deze sfeer naar een campus. Bedrijven vestigen zich
er om te investeren in samenwerking, ondernemers willen er
starten en (stads)bewoners omarmen de levendigheid, nieuwsgierigheid en nieuwe kansen.
Een campus is als een magneet die een bepaalde doelgroep
aantrekt en bindt. En er komen nieuwe gebieden bij, zoals in
Noord rond de Tolhuistuin, het voormalige Marineterrein
en in West rond BeAmsterdam. Als deze ontwikkeling van

Geleyn Meijer met voormalig HvA-rector Jet Bussemaker

netwerkvorming en gebiedsontwikkeling wordt doorgetrokken, ontstaat er een kennis- en innovatiestructuur die van
Amsterdam één groot campusgebied maakt. Daarin vormen
netwerken van docenten, studenten en onderzoekers de
eerder genoemde community van kennis, kunde en nieuwsgierigheid. Bindende factor daarbij is een gemeenschappelijk
thema met samenhangende disciplines, maatschappelijke
relevantie en een flinke dosis ondernemerschap.
Elk van deze community’s onderwijst, onderzoekt en heeft
actieve externe relaties met publieke instellingen en het
bedrijfsleven. Om dit mogelijk te maken, kunnen deze
netwerken een plek vinden in minimaal één van de magneetgebieden. Concreter: er ontwikkelen zich gebiedscampussen;
geografisch afgebakende gebieden waar infrastructuur is voor
onderwijs, onderzoek en ondernemerschap met derden. De
gebiedscampus heeft een uitgesproken signatuur en sfeer,
denk aan binnenstads,
technisch, werkplaats, ruw
of juist academisch. Deze
signatuur past bij de community’s waarvoor de campus
de infrastructuur biedt.
Het is de taak én opdracht
voor bestuurders en leiders
van onze instellingen om
deze community’s te helpen ontstaan en te ondersteunen. Er
is dan de ‘rust’ om een onderzoekzwaartepunt op te zetten,
een ecosysteem van belangstellenden en medewerkers op te
bouwen en te zorgen voor het juiste onderwijs. De komende
maanden moeten we de vraag beantwoorden hoe onze kennisinstellingen in Amsterdam, ieder met zijn eigen bestuur,
aan deze nieuwe vorm van samenwerking gaan bouwen. ↙

Een campus trekt mensen en
ideeën aan als een magneet
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Gaan
zij het
doen

?

De stormen die de afgelopen periode woedden aan de UvA
en de HvA komen als het aan de inspraakorganen ligt het
komende jaar tot bedaren. Vier voorzitters blikken vooruit op
hun plannen en activiteiten de komende maanden. ‘We willen
de onrust de afgelopen tijd omzetten in positieve energie.’
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Alex Tess Rutten (22)
Student Literatuurwetenschap
Voorzitter Centrale Studentenraad
UvA (CSR)
Wat zijn je speerpunt(en) voor
komend jaar?
‘De CSR wil de onrust die de laatste
tijd heerste aan de UvA omzetten
in positieve energie. We weten
inmiddels wat de problemen zijn:
studenten en docenten ervaren niet
genoeg vrijheid binnen de universiteit en er is afstand ontstaan tussen
het bestuur en de studenten. Die
afstand zorgt ervoor dat geen van
die partijen zich genoeg gehoord en
gewaardeerd voelt.’
Hoe ga je dat bereiken?
‘We willen dit jaar het gesprek
aangaan met studenten en
bestuurders. “Hoe willen we verder
met z’n allen en wat voor universiteit
willen we uiteindelijk worden?” Dat
zijn belangrijke vragen, die we alleen
kunnen beantwoorden door met
zoveel mogelijk partijen in gesprek
te gaan. We willen het CvB duidelijk
maken dat het in gesprek moet
blijven met de academische
gemeenschap. Tegelijkertijd hebben
wij als raad ook een verantwoordelijkheid: wij moeten studenten ook
om hun input vragen.’
Maartje Geels
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Breanndán Ó Nualláin (53)

Henriëtte Hoogervorst (23)

Pieter Claeys (34)

Docent computerprogrammeren
bij het AUC. Voorzitter Centrale
Ondernemingsraad UvA (COR)

Alumnus Amsterdam
University College. Voorzitter Asva
Studentenunie

Medewerker Studentenzaken
Faculteit Business & Economics
Voorzitter Centrale Medezeggenschapsraad HvA (CMR)

Wat zijn je speerpunt(en) voor
komend jaar?
‘Gezien de ontwikkelingen in de laatste dagen – met de evaluatie van de
samenwerking tussen de HvA en de
UvA, de reactie van het CvB daarop
en de voorgestelde tijdlijn – zullen
we de handen vol hebben om de
toekomstige samenwerking vorm te
geven. Het CvB heeft aangekondigd
de medezeggenschap hierover te
raadplegen. Het heeft heel wat
voeten in de aarde. We moeten aandacht hebben voor onze primaire
processen onderwijs en onderzoek,
maar ook voor de manier waarop
eventuele aanpassingen in de
diensten worden uitgevoerd.’

Wat zijn je speerpunt(en) voor
komend jaar?
‘De toegankelijkheid van het onderwijs
is voor mij heel belangrijk. Asva wil
bijvoorbeeld dat mensen met allerlei
achtergronden in Amsterdam kunnen
gaan studeren; iedereen moet dezelfde kansen hebben. Studeren is zo
ontzettend duur geworden, kijk alleen
al naar het leenstelsel en de hoge
huurprijzen in Amsterdam. Kunnen
scholieren en studenten dat nog wel
betalen? Ook vinden wij het belangrijk
om de stem van studenten te laten
horen. Wat vinden studenten eigenlijk
van hun woning, hun opleiding en hun
stad? Die meningen moeten wij verzamelen en problemen aanpakken.’

Hoe ga je dat bereiken?
‘In de komende periode wil de COR
meer contact leggen met alle medewerkers van de UvA. We merken dat
veel collega’s het moeilijk vinden te
volgen wat er op hun eigen universiteit speelt. Hier willen we verbetering
in brengen door een online forum in
het leven te roepen waar we collega’s
op de hoogte kunnen houden van wat
er in de medezeggenschap speelt en
waar ze hun mening daarover kenbaar
kunnen maken.’ Dirk Wolthekker

Hoe ga je dat bereiken?
‘We willen een vertaalslag maken van
de student naar de UvA en de HvA
maar ook naar woningcorporaties
en de gemeente. Daar hebben we de
stem van de student natuurlijk voor
nodig en die moet je actief opzoeken.
Dat kan bijvoorbeeld door studentlabs te organiseren en banden met
studieverenigingen aan te halen. Op
die manier kunnen we problemen van
studenten echt op de kaart zetten in
Amsterdam.’ Maartje Geels
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Wat zijn je speerpunt(en) voor
komend jaar?
‘Een echt speerpunt heb ik nog niet.
Dat wil ik in onze eerste vergadering
afstemmen met de hele raad. Er
komt wel van alles op ons af. Diversiteit, huisvesting, de evaluatie van de
UvA en de HvA, het allocatiemodel,
de werkdruk, de klachtenregeling en
het voortbestaan van de ombudsman; het wordt zeker een druk jaar.’
Hoe ga je dat bereiken?
‘Ik ga het iets anders doen dan mijn
voorgangers. Ik wil meer een dienend
leider zijn. Ik wil dat raadsleden
zich meer gaan profileren op hun
onderwerpen en hun eigen expertise.
Als iemand veel meer weet over de
werkdruk onder docenten of over
andere onderwerpen, dan vind ik
dat diegene daarover het woord
moet voeren, niet ik. Als studenten
en medewerkers aan het eind van
dit jaar veel hebben gehoord van de
raad, en misschien iets minder van
de voorzitter, is het jaar voor mij
geslaagd.’ Henk Strikkers
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‘Met het grofvuil van
deze stad kun je makkelijk
je huis vullen’
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EMMA LAURA SCHOUTEN
(22), MASTER REDACTEUR/
EDITOR, UvA
Kamer 25 m², Oudeschans (Centrum)
Woont hier sinds augustus 2015
Betaalt € 510,- (krijgt € 160,- huursubsidie
per maand)
Huisgenoten 4
Pluspunt ‘Het uitzicht op de Oudeschans:
grachtenpanden en woonboten.’
Nadeel ‘We hebben redelijk veel muizen in
het pand.’

‘A

ls mensen deze kamer zien, denken
ze vaak dat ik hem via via heb – best
mooi en ook nog eens voor weinig geld –
maar ik heb hem gewoon via Studentenwoningweb. Hierna kan ik er qua woonruimte
alleen nog maar op achteruit gaan. Dit is
mijn derde kamer en tot nu toe maakte ik
met iedere kamer een stapje vooruit, qua
prijs, qua ligging of qua ruimte. Na deze
kamer lijkt me dat niet meer mogelijk.
De inrichting is een bij elkaar geraapt
zooitje. Veel van mijn spullen zijn tweedehands, dus van Marktplaats, van tweedehandswinkels of van het grofvuil. In buurten
waar mensen met geld wonen, zoals
Oud-Zuid of het centrum, vind je vaak
hele mooie dingen. Met het grofvuil van
deze stad kun je makkelijk je huis vullen.
Verder heb ik veel planten en het worden
er steeds meer. Inmiddels is het een halve
dagtaak om ze allemaal water te geven,
maar planten maken een ruimte gezelliger.
Mijn kamer is echt mijn leefruimte, ik doe
vrijwel alles hier: studeren, ontspannen, eten,
lezen en schrijven. Sinds ik hoofdredacteur
ben van Spiegeloog, het afdelingsblad van
psychologie, schrijf ik wat minder. Ik ben net
begonnen aan de master redacteur/editor.
De typemachine heb ik van mijn moeder
gehad, als symbolisch cadeau. Ik gebruik hem
natuurlijk niet, maar ik zou hem altijd meeverhuizen, al is het een hartstikke zwaar ding.
De kat? Die heet Norit, omdat die zo
zwart is. Hij is van een huisgenootje dat
geneeskunde studeert, vandaar de
medische naam.’ ↙
tekst Steffi Weber foto Martijn Gijsbertsen
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tekst Fabienne Meijer

Dossier

foto’s Jean-Pierre Jans

LEUK VAK?
BEGIN ER ZELF EEN!
Steeds meer studenten richten een eigen vak op; ze zien een leemte in het
onderwijsaanbod en springen daarop in. Inmiddels roept ook de UvA zelf
studenten op om hun ideeën voor nieuwe vakken aan te bieden. De bedenkers
van Future Planet Actions vertellen over hun successen en valkuilen.

Oprichtersgroep van studenten die zelf een vak hebben bedacht. V.l.n.r. Lieke Moonen, Lucas van der Zee, Axel Hirschel en Vita Sligter

Folia 02_def.indd 36

12-09-16 18:29

37

14 SEPTEMBER 2016

O

p een druilerige zondagmiddag komen vijf studenten bijeen in een afgelegen loods in Amsterdam-Noord – duidelijk niet de standaard
UvA-locatie. In de ruimte is een volwaardig
tentenkamp opgezet, van alle gemakken voorzien. In de
keuken staan drie tosti-ijzers en er lopen een paar verdwaalde katten rond.
In het midden van de ruimte maken de aanwezigen een
zithoek van twee grote leren banken. Hier wordt het vak
Future Planet Actions gegeven, dat door UvA-studenten
zelf is opgezet.
De middag gaat over rechtsvormen. De studenten zijn
in groepjes bezig met een
project – een filmproductie,
lobby of de organisatie van
een evenement – en bekijken vandaag met welke rechtsvorm zoiets het beste is te verwezenlijken.
Studenten Eva Varkevisser (18) en Jesse Schoenmakers
(20) vinden het interessant. ‘Zo’n werkgroep als deze heeft
echt praktisch nut, je kunt er bijna direct iets mee. Dat is
met veel andere vakken wel anders,’ zegt Schoenmakers.
Hij heeft het gevoel dat het vak mensen uit hun comfortzone trekt. ‘Ik heb dingen gedaan die ik anders nooit
zou doen: een tijdschrift maken, een discussie leiden, een
meeting organiseren.’
Varkevisser merkt hetzelfde, maar juist omdat het vak
geen omkaderd idee heeft van wat de studenten moeten
doen. ‘Alles moet vanuit jezelf komen. Dat is lastig, maar
het doet je wel beseffen dat iets opzetten veel tijd kost.’
Door de verschillende deskundigen die ze als werkgroepdocenten zien, bouwen ze een netwerk op. ‘Hier wordt
echt om mijn mening gevraagd, dat is bij andere vakken
vaak niet het geval.’

doen,’ herinnert hij zich. ‘Een politieke partij beginnen bijvoorbeeld. Het duurde een paar weken voor we erachter
kwamen dat dat toch iets te hoog gegrepen was.’
De oplossing bleek het opzetten van een universitair vak:
Future Planet Actions. Het plan lag er al in 2013, toen het
nog volledig buiten de UvA om werd gegeven. Het viel
nog niet mee om dat vak ook in het officiële UvA-curriculum te krijgen. De bijeenkomsten waren te praktisch
ingericht, daarom wilde de UvA er in het begin niets van
weten. ‘Ze noemden het
een mbo-vak,’ vertelt
Van der Zee. Maar de vier
wilden doorzetten, en dus
moesten er compromissen
worden gesloten. Dan was
het kiezen tussen een eigen
koers varen of doen wat de
UvA wilde. ‘Elke keer opnieuw moesten we ons afvragen of
we ons plan zo belangrijk vonden dat we erachter zouden
staan, of dat we ook wat water bij de wijn konden doen,’
zegt Moonen. Hoewel er nooit met deuren is gesmeten,
voelt het als een proces dat veel te lang heeft geduurd.

‘Hier wordt echt om mijn
mening gevraagd’

Ambitie
Het is die leemte waar de studenten in gesprongen zijn.
‘Iedereen die de studie Future Planet Studies gaat doen,
doet dat met de wens iets goeds te doen voor de wereld.
We zijn allemaal begaan met de toekomst van de aarde,
maar tijdens colleges ging het eigenlijk alleen over alle
ellende in de wereld, nooit over wat we daaraan konden
doen. Het maakt moedeloos,’ zegt Vita Sligter (22), een
van de oprichters van het vak.
Samen met Lucas van der Zee (24), Axel Hirschel (20) en
Lieke Moonen (22), allemaal ouderejaars studenten Future
Planet Studies, kwamen ze op zondagmiddagen bij elkaar,
in het huis van Van der Zee. Hirschel was toen eerstejaars
student en nam uit een gevoel van idealisme deel aan
de bijeenkomsten. ‘We wilden allemaal heel grote dingen
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Erkenning
‘In het begin wilden we tegelijkertijd een groepje begeleiden en zelf meedoen aan de projecten,’ vertelt Van der

DE BILDUNG ACADEMIE

Sommige studenten richten zelfs hele nieuwe
onderwijsrichtingen op. Een goed voorbeeld daarvan
is De Bildung Academie, dat ook is opgericht door
betrokken studenten en docenten van de UvA en de VU.
Zij misten de ‘Bildung’ in het universitair onderwijs.
Volgens het Bildungsideaal van de Duitse filosoof
Wilhelm von Humboldt moet er in het onderwijs naast
kennisoverdracht ook plaats zijn voor persoonlijke
ontplooiing en maatschappelijke betrokkenheid.
Van dat ideaal zagen de studenten maar weinig terug
op de universiteit en hogeschool. ‘In plaats van daar
alleen maar over te klagen, besloten we zelf een onderwijsvorm te ontwerpen die als alternatief en inspiratie
kon dienen voor de universiteit. Dat moest De Bildung
Academie worden, waarin we zelf Bildungsonderwijs
zouden gaan aanbieden aan studenten van de UvA en
de VU,’ zei oprichter Michiel Tolman eerder in Folia.
Twee jaar later is De Bildung Academie een succesvol
instituut met ieder semester ongeveer dertig studenten.
Die moeten overigens fors betalen om deel te mogen
nemen aan de cursus: 1.200 euro voor een semester.
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Een college in The Ligthouse in Amsterdam-Noord.

Zee. ‘We merkten dat dat te ingewikkeld was. Nu houden
we meer afstand.’ De enigszins afwijkende vakopzet is gebleven: excursies en dergelijke, maar vooral zo min mogelijk in de boeken zitten.
De begeleiders moedigen
studenten aan zelf met een
plan te komen.
FPA werd uiteindelijk ondergebracht bij het Instituut
voor Interdisciplinaire
Studies (IIS) van de FNWI
dat al jaren openstaat voor inbreng vanuit de studenten.
‘We weten nog steeds niet wie uiteindelijk toestemming
heeft gegeven,’ zegt Sligter. Het IIS wil studenten hiermee inspraak geven op de manier waarop het onderwijs
aan de universiteit georganiseerd wordt. Ook wil het
instituut dat studenten met nieuwe onderwerpen komen
en manieren bedenken om het onderwijs leuk te maken.
Een vereiste om het vak erkend te krijgen aan de universiteit was dat de studenten wel literatuur voorgeschreven moesten krijgen. De vier oprichters moesten daar

aanvankelijk niets van weten – het was lastig om goed
aansluitende literatuur te vinden bij de workshops. Nu
laten ze gastdocenten en studenten literatuur uitkiezen.
Cijfers geven mogen de
oprichters zelf ook niet;
daar moet je een onderwijsgraad voor hebben. Dus
zijn er docenten binnen het
IIS die als eindverantwoordelijke naar de projecten
van de studenten kijken
en er een cijfer aan hangen. Dit jaar volgden veertien
studenten het vak.

‘De UvA noemde het eerst
een mbo-vak’
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Toekomst
Van der Zee, Hirschel, Moonen en Sligter hopen dat
anderen in hun voetsporen kunnen treden. ‘Wij hebben
de eerste stap gezet om het onderwijs aan de UvA een
beetje te veranderen. Het zou mooi zijn als anderen
daarmee verder kunnen gaan.’
Dat lijkt te gebeuren; er zijn inmiddels meer initiatieven
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STAGE
Martijn van
der Tak (24)

Studie Engineering, Design and
Innovation (HvA)
Stage Tata Steel in IJmuiden
Verdiensten € 320,- per maand
Sterren ***

voor nieuwe vakken. Studenten geneeskunde Renske
Kroeze (26) en Tim van de Grift (26) richtten in 2014
het vak Hacking Healthcare op. Geïnspireerd door een
onderwijsmodel uit Stanford, waarbij studenten van totaal verschillende richtingen samenkwamen om nieuwe
inzichten op te doen, bedachten zij dit vak. De insteek:
kunststudenten van de Gerrit Rietveld Academie en geneeskundestudenten van het AMC samen laten nadenken over verbeteringen in de zorg.
Ook dit vak werd ondergebracht bij het IIS, dat duidelijk
in de gaten heeft dat er wat broedt onder studenten: het
heeft een wedstrijd uitgeschreven, de ‘create a course
challenge’. ‘Wie weet ben je volgend jaar student-assistent bij je eigen vak,’ schreef het instituut vorige week
nog in een oproep op de website van de UvA. Studenten
kunnen tot 2 oktober hun ideeën insturen over onderwerpen en onderwijsmethodes die in hun ideale vak zouden
moeten worden gedoceerd. In de finale zullen studenten
hun ideeën moeten pitchen voor een jury. Het winnende
vak zal vanaf volgend collegejaar aan de UvA worden
gegeven. ↙
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‘Het fabrieksterrein in IJmuiden is
net zo groot als de gemeente Bussum:
31 vierkante kilometer. Het ijzererts
komt daar binnen per boot. Het
wordt in de oven gedaan, gesmolten,
gegoten en gewalst tot plaatstaal.
Mijn stageopdracht was om de
oliesystemen en de lagers te smeren
die bij het walsen worden gebruikt.
Dat systeem is computergestuurd en
ik moest het controleren en aanpassen
om ervoor te zorgen dat de olie altijd
de goede dikte had. Na twee weken
was ik daarmee klaar, terwijl de stage
vijf maanden duurde. Daarna heb ik
geholpen met het ontwerpen van andere machines. Zo hielp ik een andere
stagiair met het ontwerpen van een
nieuw systeem om het staal reiner te
houden. Het werd een heel brede stage
die daardoor perfect aansloot bij mijn
studie. Daar heb ik veel van geleerd; ik
zal het goed doen op een assessment
in deze sector en zou na mijn afstuderen wel weer in de staalindustrie kunnen gaan werken.’ ↙ Willem van Ewijk
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Strenge praatjes
vullen geen gaatjes
tekst Willem van Ewijk

Ouders van kinderen mét gaatjes zijn strenger dan ouders van kinderen zonder gaatjes.
Dat blijkt uit een onderzoek waar kindertandarts Maddelon de Jong deze week op
promoveert. Een verrassende conclusie die zij zelf ook niet verwachtte.
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‘I

k zie soms gezinnen waarvan ik
denk: die zouden weleens wat
hulp kunnen gebruiken,’ zegt
Maddelon de Jong-Lenters, die een jaar
of acht geleden haar eigen kindertandartsenpraktijk begon. Kinderen bij wie
het gewone tandartsen niet meer lukte
om het gebit gezond te houden werden
naar haar praktijk verwezen. Als de
ouders er nou eens voor zorgden dat
de kinderen gewoon twee keer per dag
hun tanden poetsten en ze niet te veel
zoetigheid gaven, dacht De Jong.
De ouders kwamen echter met allemaal
excuses waarom dat niet lukte. ‘Stress
na het werk bijvoorbeeld.’ Of oorzaken
die geheel buiten henzelf lagen: ‘Mijn
zoontje belt steeds aan bij mensen in de
buurt en krijgt daar snoepjes,’ zeiden
ze dan. Of: ‘Op school trakteren ze niet
gezond.’ Er was iets
bij die ouders waarom
het bij hen niet goed
ging, zag De Jong. Ze
besloot het te gaan onderzoeken.

Strenger

neiging ook weleens. Maar ik weet dat
het beter werkt om te zeggen: “Ga maar
even iets anders doen.” Je moet gewenst
gedrag belonen in plaats van ongewenst
gedrag afkeuren.’
‘Zelf heb ik drie kinderen,’ gaat De
Jong verder. ‘Als we naar de supermarkt
gaan, pakt mijn zoon van vier een zak
snoep en zegt dat hij het zo lekker vindt
en wil hebben. Dan zeg ik: “Ja, dat is
lekker, leg maar terug, we zullen het
vast wel een keer kopen.” Dat is duidelijk en consequent.’ Ze laat de woorden
even bezinken. ‘Consequent zijn is iets
anders dan streng zijn. Als je te streng
bent, wordt het al gauw negatief.’
In gesprekken met ouders in haar
praktijk probeert De Jong ze ervan te
overtuigen hun kinderen wat positiever
te benaderen. ‘Als een kind verkrampt
met de tandenborstel voor de spiegel
staat, moet je het
niet streng toespreken maar motiveren,’ legt ze uit.

‘Gewenst gedrag belonen
is beter dan afbreken van
ongewenst gedrag’

De kindertandarts
promoveert deze week
aan het Acta op een
onderzoek waaruit
blijkt dat ouders van
kinderen mét gaatjes in het algemeen
strenger zijn dan ouders van kinderen
zonder gaatjes. ‘Dat had ik zelf ook
nooit gedacht,’ zegt ze. ‘Ik dacht altijd:
die ouders moeten strenger zijn, want
ze hebben hun kinderen niet onder
controle. In die families is het kind
thuis vaak de baas. Ouders zeggen
bijvoorbeeld dat ze er niets aan kunnen
doen dat hun kind te veel cola drinkt,
want “hij pakt het zelf”.’
Als buitenpromovendus bij het Acta
legde ze vragenlijsten voor aan ouders
van kinderen met gaatjes en van kinderen zonder gaatjes. Daarin vroeg ze
onder andere of zij zelf vonden dat ze
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streng waren in hun opvoeding. ‘Wat
bleek? Juist de ouders van kinderen mét
gaatjes gaven vaker aan dat ze zichzelf
strenge opvoeders vonden.’
‘Onze theorie was op dat moment dat
dwang aversie opwekt,’ zegt De Jong.
Maar vragenlijsten alleen waren niet
voldoende om dat te bewijzen, ‘want in
dat soort vragenlijsten geven ouders al
snel sociaal wenselijke antwoorden.’ Ze
besloot de ouders ook te gaan observeren. Gedurende een uur moesten
ouder en kind samen aan allerlei
taken werken. ‘Ze moesten hun eigen
huis tekenen, een weekendactiviteit
verzinnen of sommetjes maken.’ Het
is een methode die aan de Universiteit
van Maastricht vaak wordt gebruikt
bij gedragsonderzoek.
Ook tijdens de video-observaties gin-

gen de ouders van kinderen mét gaatjes
strenger met hun kinderen om. ‘Het
bleek dat de ouders van kinderen met
gaatjes hun kind veel eerder afbraken
en corrigeerden en het minder vaak een
schouderklopje gaven.’ De observaties
duurden een uur, waardoor volgens De
Jong sociaal wenselijk gedrag verdween
en de ouders met hun kind omgingen
zoals ze thuis ook zouden doen.

Belonen
‘Ik denk daarom ook dat de ouders echt
denken dat streng gedrag goed is.’ De
Jong begrijpt het wel. ‘Veel ouders zeggen: “Niet doen, niet doen.” Ik heb die

Lifestyle

Hoort haar
onderzoek niet
meer thuis bij de
gedragswetenschappen dan bij
tandheelkunde? ‘Misschien ga ik ooit
nog psychologie studeren,’ grapt De
Jong met een twinkeling in haar ogen.
Dan legt ze uit dat voorlichtingskunde
en preventie al heel lang onderdeel uitmaken van de opleiding tandheelkunde. ‘Maar het is nog te marginaal. In
de tandheelkunde is een grote stroom
mensen heel technisch bezig. Ze zoeken
naar manieren waarop ze het gebit beter
kunnen repareren. Of ze benaderen
het biologisch; dan zoeken ze naar de
speekselsamenstelling van mensen die
veel gaatjes hebben. Ik denk zelf dat het
hebben van gaatjes ook een lifestyleziekte is.’ ↙
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Bij de les
Hoorcollege Politieke economie
door Roel van Engelen,
woensdag 7 september,
11.00 uur, Oudemanhuispoort
Aanwezigen 150
Macbooks 20
Aspirant-diplomaten in pak 0
Opletters iedereen die het bij kan houden
Scrabblewoorden affluenza,
monetaristen, post-Bretton Woods,
positive sumgames

tekst en foto’s Lennart Bolwijn

‘W

at is kapitalisme?’ staat
er in koeienletters op de
powerpointslide geschreven. ‘Privé-eigendom, arbeidsmarkt,
kapitaalmarkt, markt voor goederen en
diensten, regels en bestuur ter bescherming van eigendom, contracten en
faillissement,’ vertelt Roel van Engelen.

FOLIA 02

‘En een focus op groei en expansie.’ In
razend tempo begeleidt hij ons met een
strakke powerpoint door de verschillende definities die het kapitalisme
kent. Bovenal is het ‘een manier om het
economische systeem te organiseren,
niet de manier.’ Er wordt instemmend
geknikt alvorens Van Engelen overgaat
naar niet-kapitalistische vormen van
economische organisatie. Behalve een
geïsoleerde Peruviaanse stam die geen
grondbezit kent, vallen ook Noord-Korea en kleine Nederlandse woongemeenschappen hieronder. ‘Is er iemand
opgegroeid in zo’n woongemeenschap?’
vraagt Van Engelen. Niemand steekt zijn
hand op.
De complexe thema’s worden aan de
hand van actuele voorbeelden verduidelijkt. De brexit, milieuvervuiling en de
Hema-rookworst komen allemaal van
pas om politieke economie te duiden.
Iedereen schrijft en typt driftig mee
en dat moet ook wel; de docent gaat
als een trein. Diverse debatten over
het kapitalisme en de toekomst ervan
worden erdoorheen geramd. In wat
voor vormen zal kapitalisme blijven be-

staan? En wat vinden we daar eigenlijk
van: ‘Capitalism, love it or hate it?’ Alle
ogen zijn strak op de docent gericht,
maar de intense stortvloed aan informatie vergt een behoorlijke spanningsboog en zo nu en dan droomt iemand
even weg. Eén meisje probeert tijd te
besparen door een foto van de dia
te maken.
Van Engelen waarschuwt in het laatste
kwartier dat het studieboek van Stillwell nogal links is en dat de studenten
daar doorheen moeten kijken. ‘We
willen niet dat jullie allemaal radicale
marxisten worden, maar vooral dat
jullie leren nadenken. Als jullie dat dan
alsnog willen mag dat natuurlijk – als
je het maar kan onderbouwen.’ Als
laatste voorspelt de docent dat de
studenten aan het eind van de studie
het boek States Versus Markets van
Schwarz in de top vijf moeilijkste
studieboeken zullen scharen. Er klinkt
onmiddellijk geroezemoes, maar Van
Engelen belooft dat het de moeite
waard is. ↙

Kris van der Werf (19)

Future Planet Studies
‘De informatiedichtheid is heel
hoog, maar Van Engelen legt het
superduidelijk uit. Soms te duidelijk, dan denk ik wel: oké, volgend
onderwerp. Maar hij vertelt heel
leuk; hij kan politieke economie aan de hand van een potje
Hak-bonen uitleggen. Hoe dat
werkt met de Albert Heijn en boeren en zo. Voor dit vak moesten
we ook kranten meenemen, toen
dacht ik: best interessant, eens
wat vaker lezen.’
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Joppe Gelderloos (20)

algemene sociale wetenschappen
‘Het tempo ligt lekker hoog. De
docent is een lieve, sympathieke
man. Hij laat zien dat hij gevoel
voor humor heeft. Kapitalistische deugden zoals zuinigheid en
spaarzucht uitleggen aan de hand
van Dagobert Duck? Dat komt
misschien doordat hij een klein
zoontje heeft.’

Martijn Messanella (21)

politicologie
‘Politieke economie is echt een
enorm interessant vak – de reden
waarom ik politicologie studeer. De
interesse die de docent voor het
vak toont motiveert mij. Volgens
mij is hij stiekem wel een beetje
marxistisch. Dat vind ik niet erg,
vooral omdat hij ons niet indoctrineert, maar telkens benadrukt dat
we zelf moeten leren nadenken.’
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Donderdag 15/09

10.00 uur: Martin Koudstaal – economie
Common Wisdom Versus Facts: How Entrepeneurs Differ
in their Behavioral Traits from other Occupational Groups
(Agnietenkapel)
14.00 uur: Jos van Helvoort – bibliotheekwetenschap
Beoordelen van Informatievaardigheden in het Hoger
Onderwijs (Agnietenkapel)

Kasper van
Kooten

Vrijdag 16/09

10.00 uur: Evelyn Fessler – geneeskunde
Exploring Tumor Heterogeneity (Agnietenkapel)
11.00 uur: Valentin Hammoudi – biologie
Sumoylation in Arabidopsis: Stress Response, Signaling &
Evolution (Aula)
12.00 uur: Mark Lobatto – geneeskunde
Exploration and Application of Nanomedicine in
Atherosclerotic Disease (Agnietenkapel)
13.00 uur: Maik Grundeken – geneeskunde
Percutaneous Coronary Interventions of Bifurcation
Lesions (Aula)
14.00 uur: Thomas Akkerhuis – industriële statistiek
Measurement System Analysis for Binary Tests
(Agnietenkapel)

Dinsdag 20/09

10.00 uur: Kleis Broekhuizen – rechtsgeleerdheid
Klantbelang, Belangenconflict en Zorgplicht
(Agnietenkapel)
12.00 uur: Masoud Mazloom – informatica
In Search of Video Event Semantics (Agnietenkapel)
14.00 uur: Amirhossein Habibian – informatica
Storytelling Machines for Video Research (Agnietenkapel)

Woensdag 21/09

10.00 uur: Sulaiman Surie – geneeskunde
Identification of High-risk Patients and Outcome in
Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension
(CTEPH) (Agnietenkapel)
11.00 uur: Ahmed Omar – Neerlandistiek/argumentatieleer
Strategic Maneuvering in Supporting the Feasibility
of Political Change. A Pragma-dialectical Analysis of
Egyptian Anti-regime Columns (Aula)
12.00 uur: Hartger Weits – natuurkunde
Looking for Lepton Flavour Violation with the Atlas
Detector. A Search for Z ->Tl Decays (Agnietenkapel)
13.00 uur: Bregje van Oorschot – geneeskunde
Tumor Control and Normal Tissue Toxicity: the Two Faces
of Radiotherapy (Aula)
14.00 uur: Emilie Santos – geneeskunde

Dinsdag 13 september, 14.00 uur, Agnietenkapel

Bevinding

‘De negentiende eeuw in Duitsland was de tijd van het nationalisme. Duitsland moest één nationale identiteit krijgen
en opera was daar bij uitstek het middel voor. Via tekst
konden Duitse waarden overgedragen worden. Bovendien
kwamen mensen bij de opera samen, in de theaters hing
een gevoel van gemeenschapszin. Toch was het niet makkelijk om een oorspronkelijk Italiaans medium een Duitse tint
te geven. Het echte operagevoel moest wel behouden blijven. Wagner slaagde er als eerste in om die twee factoren
te combineren. Zijn opera’s gaan over Duitse thema’s en zijn
complex en serieus, maar dankzij zijn gebruik van Franse en
Italiaanse technieken zijn ze ook pakkend en meeslepend.’

Leuk

‘Als je de termen “opera” en “negentiende eeuw” noemt,
denkt iedereen automatisch aan Wagner. Zijn werk wordt
nog steeds enorm gewaardeerd in de muziekwereld. Toch
had hij een heleboel voorgangers, van wie hij ook veel
ideeën overgenomen heeft. Dat is bij bijna niemand bekend.
Door dit onderzoek kwam ik in contact met veel Wagnerliefhebbers die ik vertelde over mijn bevindingen. Dat waren
interessante gesprekken.’

Moeilijk

‘Het zoeken naar bruikbare opnames vereiste behoorlijk
wat speurwerk. Toch had ik ook geluk: tien jaar geleden
had ik voor dit onderzoek allerlei Duitse archieven moeten
bezoeken, maar inmiddels is er heel veel bronmateriaal gedigitaliseerd. Daardoor kon ik het meeste onderzoek vanuit
Amsterdam doen. Toch ontbrak er ook veel informatie. Veel
bestaand onderzoek gaat over Wagner maar niet over de
operageschiedenis vóór hem. Dat moest ik zelf verzamelen.
Tegelijkertijd moet je natuurlijk wel blijven schrijven, anders
krijg je de PhD niet in vier jaar af. Je doet in die tijd een heleboel kennis op die je allemaal wilt gebruiken. Het liefst zou
ik de eerste hoofdstukken daarom herschrijven en daar alles
in verwerken wat ik nu weet. Maar met het oog op de tijd
kon dat niet.’ ↙ Maartje Geels

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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Wat doe je nu?

FOLIA 02

Fysiotherapeut

‘I

k ben bij ProFysio terechtgekomen via een kennis die er
ook werkt. ProFysio heeft sinds
kort een nieuwe vestiging tegenover
het OLVG, locatie West. Daarvoor
werden nieuwe fysiotherapeuten
gezocht. Mijn sollicitatie bestond uit
een motivatiebrief, twee gespreksrondes en ik moest meelopen met
fysiotherapeuten die er al werkten.
Ik heb hier heel leuk werk, waarin
verschillende kanten van het beroep
naar voren komen. ProFysio specialiseert zich in het behandelen
van patiënten met orthopedische
klachten. Ik ben veel bezig met het
losmaken van spierweefsel, het
mobiliseren van gewrichten en met
sportrevalidatie. Ik behandel vooral
knieën, heupen en schouders.
Ik word per behandeling betaald.
Het is dus belangrijk dat ik duidelijk
aantoon en onderbouw wat ik doe
bij elke patiënt. In een volle week
van 36 uur doe ik 72 behandelingen
bij zo’n zestig patiënten. Elke eerste
behandeling duurt iets langer dan
een halfuur, vanwege de intake
en screening.
ProFysio werkt nauw samen met de
orthopedieafdeling van het OLVG
West. De artsen daar raden hun
patiënten vaak onze praktijk aan

‘Ik behandel
vooral knieën,
heupen en
schouders’
Naam Dylan van Beek
Leeftijd 28
Studie fysiotherapie
(HvA)
Afgestudeerd 2016
Werk fysiotherapeut bij
ProFysio
Salaris ongeveer 2.400
euro netto per maand

voor fysiotherapie, omdat ze
vertrouwen hebben in onze
behandelmethodiek. Tweemaal
per week is er ook een gezamenlijk spreekuur met een fysiotherapeut en een orthopeed om snelle,
gerichte diagnoses te kunnen
stellen en een goed behandelbeleid
te bepalen.
Bij de studie fysiotherapie aan de
HvA moet je veel stagelopen: één
keer tien weken en twee keer twintig
weken. Dat is belangrijk om te
ontdekken wat je kunt en wilt met
het werk. Fysiotherapeutisch werk
is te onderscheiden in de particuliere praktijk, het ziekenhuis en de
revalidatie. Omdat ik me breed
wilde oriënteren heb ik elke stage
in een andere setting gelopen. Het
werk dat ik nu doe slaat een brug
tussen de particuliere praktijk en het
ziekenhuis. Dat maakt het werk afwisselend en het geeft mij de vrijheid
zowel individueel als multidisciplinair
te behandelen. Ook motiveert het
me om met mensen te werken die
gedreven zijn om te revalideren en
daar veel voor over hebben. Wat
dat betreft zit ik helemaal op mijn
plek.’ ↙
tekst Bart Lichtenveldt foto Mats van Soolingen

Ea
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ADVERTENTIES

Voor meer plek in het rek

Welcome back! Like onze Facebookpagina:

www.facebook.com/CAMPUS.UvA.HvA. Laat je like zien
aan de kassa van een van onze restaurants en je ontvangt
10% korting. De actie loopt tot 1 oktober as.

Eat well. Smart up.
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www.eurest.nl
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Keys to
the city
KARISHMA MOHAN

(22, Political Communication, UvA)
Uit: Melbourne, Australië
Favoriete plek

‘Coco’s Outback op het Rembrandtplein. Niet alleen door de heerlijke hamburgers
en de geweldige cocktail happy hours, ook door de uitzinnige karaokeavonden.
Bovendien voelt het door de Australische aankleding als thuis.’

Fijn voor je brein

‘Ik studeer het liefst op het strand of in een park. Maar omdat het zo vaak regent
in Amsterdam, zit ik in de praktijk toch vooral in de UB.’

Late nachten
Gekke Hollanders
Vorkje prikken

Frisse neus
Thuisgevoel

‘Mijn late uurtjes breng ik het vaakst door in Hannekes Boom en Roest. Er hangt
een goede sfeer en je zit er zo gezellig aan het water.’
‘Het meest Nederlandse wat ik ooit heb gezien is een vrouw die op de fiets door het
centrum reed terwijl ze een boek las én een paraplu vasthield.’
‘Mijn favoriete Mexicaanse restaurant in Amsterdam is Los Pilones. Voor hun molesaus kun je me ’s nachts wakker maken en ze hebben cocktails zo groot als mijn
hoofd. En als je van Vietnamees houdt, ga dan naar Ô Mai in de Utrechtsestraat.
Zij serveren de beste pho (noodlesoep, red.).’
‘Ik houd van de Amsterdamse parken, dus daar ben ik veel te vinden. Vooral het
Flevopark is geweldig in de zomer.’
‘Door de diversiteit en vriendelijkheid van de mensen voelt Amsterdam vaak aan als
Melbourne.’

Vrienden maken

‘De beste manier om nieuwe mensen te leren kennen is tijdens de evenementen
van het International Student Network (ISN). Ik heb veel nieuwe vrienden gemaakt
tijdens hun weekendjes weg en andere activiteiten.’

Oase van rust

‘Ik zoek de stilte graag op in de bioscoop. Ik ga dan bijvoorbeeld naar Pathé Bijlmer
Arena, die is enorm!’

Guilty pleasure

‘Ik eet graag stroopwafels en poffertjes, als het even kan vers van een van de markten in de stad.’ ↙
tekst Carlijn Schepers
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