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redactioneel
‘Dat ik hoogleraar aan de UvA
ben, heeft volgens mij geen rol
gespeeld in mijn benoeming.’
Aldus Jaap Winter, vanaf 1 december de nieuwe voorzitter van
de VU. Even de feiten op een rij.
Bij de VU is het momenteel een
grote puinbak – wetenschappers
zijn ontevreden, bestuurders en
decanen liggen overhoop – en de
UvA en VU werken inmiddels
zo intensief samen dat een fusie
steeds meer realiteit lijkt te worden. In dat licht is de uitspraak
bijzonder. Of naïef. Elke belangrijke benoeming bij de VU en UvA
wordt gedaan in het licht van die
samenwerking. Net zoals het feit
dat voormalig voorzitter Karel van
der Toorn twee jaar geleden het
veld moest ruimen vanwege zijn
visie op deze samenwerking. Natuurlijk heeft Winters achtergrond
meegespeeld en dat ontkennen is
dom. Nu ook vicevoorzitter Paul
Doop vertrekt, zal ook daar een
persoon worden neergezet die
pro-samenwerking dan wel fusie
zal zijn. In dit hele krachtenveld
wordt de HvA vergeten, toch al
tien jaar bestuurlijk gefuseerd met
de UvA. Een slechte zaak.
Jim Jansen, hoofdredacteur Folia
Magazine, jim@folia.nl, @jimfjansen
(twitter)
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de week
Het Chinese woord voor crisis

W

ist u dat het Chinese woord
voor ‘crisis’ vooral ‘kans’
betekent? Zo niet, dan was u
afgelopen week waarschijnlijk
niet bij de opening van het academisch jaar in de
Lutherse Kerk, waar onder het motto ‘The UvA
meets China’ één grote lofzang op de Chinese
Volksrepubliek werd gehouden. Als het aan de
UvA ligt, volgen studenten en promovendi zo
snel mogelijk een cursus Mandarijn, want in
China gaat het de komende jaren op wetenschappelijk gebied gebeuren. Die cursus hadden
ze zelf trouwens ook wel even mogen doen – dat
crisis in het Chinees ‘kans’ betekent is weliswaar
een door managers en bestuurders vaak gebruikte kunstgreep om hun speech wat meer bezieling
te geven, maar berust volgens sinologen op een
wijdverbreid misverstand. Staat overigens ook
gewoon op Wikipedia.
Maar dat was niet de enige faux pas die dag.
Zo werd er niet de kleinste notie gemaakt van
China als schender van mensenrechten. Op zijn
minst opvallend was ook dat Dimitri de Vreeze
een van de sprekers was, topman bij DSM, het
bedrijf waarvan de voorzitter van de Raad van
Toezicht van de UvA – Atzo Nicolaï – toevallig ook directeur is. Maar wat op het meeste
onbegrip stuitte was dat de op stapel staande
bestuursfusie tussen de bètafaculteiten van de
UvA en de VU – die de gemoederen nogal bezighoudt – slechts zijdelings werd genoemd. Al
met al werd er in de wandelgangen gesproken
over een ‘gênante vertoning’.
Alsof ze het op hun klompen aanvoelden, wisten medezeggenschapspartijen, studieverenigingen en de facultaire studentenraad de bètafusie
toch onder de aandacht te brengen door op
dezelfde dag een spandoek op te hangen op de
bètafaculteit met de tekst: ‘Vrije Universiteit van
Amsterdam. Welkom op de VU.’ Belangrijkste
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In China gaat het de komende jaren gebeuren,
dus Chinees leren en gaan! Dat was de boodschap van de UvA tijdens de opening van het
academisch jaar, vorige week.

punt van kritiek is dat het studenten en docenten niet duidelijk is hoe een fusie de kwaliteit
van het onderwijs gaat verbeteren. ‘Een typisch
voorbeeld van een fusie die van bovenaf wordt
doorgedrukt,’ noemde kersvers Asva-voorzitter
Esther Crabbendam het.
Het lichtere nieuws kwam afgelopen week van
de HvA, waar minister Jet Bussemaker – voormalig rector van de hogeschool – een door een
Amfi-student ontworpen hoed kreeg aangeboden, speciaal voor Prinsjesdag. De feestelijke
aangelegenheid was meteen een mooie kans
voor rector Huib de Jong om de HvA nog eens
aan te prijzen. ‘Een prachtvoorbeeld van een

inspirerende samenwerking tussen onze studenten en de creatieve industrie. Dit is de HvA
ten voeten uit,’ zei hij. China liet hij gelukkig
achterwege. yyy Gijs van der Sanden

6 september 2013

tweet van
de week
Esther Crabbendam
@Ezsther
Nieuwe aanstelling #UvA hoogleraar als
collegevz #VU verbaast me niets Ook op
#UvA wordt steeds meer #VU personeel/
bestuurders aangenomen.
https://twitter.com/Ezsther/

het moment

UvA- en HvA-roeiers hebben de wereldtitel 2000 meter in de 4-zonder veroverd. Het viertal bij thuiskomst op Schiphol: Boaz Meylink (alumnus fiscaal recht, UvA),
Robert Lücken (geschiedenis, UvA), Mechiel Versluis (alumnus sport, management & ondernemen, HvA) en Kaj Hendriks (geneeskunde Utrecht, v.l.n.r.). Zij wonnen
de titel op 1 september in het Zuid-Koreaanse Chungju. Het is voor het eerst in 22 jaar dat Nederlandse mannen winnen op deze afstand. De dames na hun wedstrijd in Luzern (inzet): Heleen Boers (bewegingswetenschappen, VU), Aletta Jorritsma (media & cultuur, UvA), Kirsten Wielaard (bewegingswetenschappen, VU),
Dominique van der Pauw (alumnus antropologie, VU). Zij wonnen brons op het wereldkampioenschap in Zwitserland. yyy tekst Mike Hofman / foto’s Merijn Soeters

navraag Jaap Winter
Hoogleraar internationaal ondernemingsrecht aan de UvA Jaap Winter wordt per 1 december de nieuwe collegevoorzitter van de VU.
Hij is tevens hoogleraar Corporate Governance aan de Duisenberg School of Finance en partner bij advocatenkantoor De Brauw
Blackstone Westbroek.

U blijft als VU-voorzitter ook UvA-hoogleraar. Hoe doet u dat?
‘Het hoogleraarschap is geen voltijdbaan. Het
kost me ongeveer een tiende van mijn tijd. Ik
vind het hoogleraarschap heel erg leuk en zou
dat niet willen opgeven. Natuurlijk, het wordt
druk, maar het is zeker niet onmogelijk.’
Heeft uw UvA-link meegespeeld in
uw benoeming?
‘Alhoewel veel mensen het niet geloven, ben
ik er van overtuigd dat ik niet om deze reden

ben aangenomen. Ik ken de UvA goed en
met de steeds verdergaande samenwerking
tussen de VU en de UvA komt dat natuurlijk
wel van pas. Maar ik zie het vooral als een
bijkomstigheid in plaats van als doorslaggevende factor.’

Hoe kijkt u tegen die samenwerking
aan?
‘Heel positief. Binnenkort hopen we de
drie bètafaculteiten van de VU en de UvA
te integreren. Daarmee wordt een stap gezet

in de vorming van een van de leidende
science-faculteiten in Europa. Het lijkt
me goed voor zowel de stad Amsterdam als
de universiteiten.’

In hoeverre is de christelijke traditie
van de VU nog actueel?
‘Die speelt zeker nog een rol en ik voel me er
ook bij thuis. Toch is de VU tegenwoordig een
hele open universiteit en het geloof is slechts
een hele kleine factor in de identiteit van de
VU.’ yyy Mike Hofman
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De verloren generatie
vecht terug
Starters op de arbeidsmarkt hebben het zwaar en moeten het vaak doen met onbetaalde
stages en werk beneden hun niveau. Zelfs voor de grootste optimist is het dan een uitdaging
om de moed niet te laten zakken. ‘Ooit moet er toch iets op mijn pad komen?’
tekst Gijs van der Sanden / foto’s Fred van Diem

T

achtig brieven. Daar staat de teller
van Evelien Olivier-Wittenberg (24)
momenteel op. Ze studeerde een jaar
geleden af aan de opleiding media,
informatie & communicatie (MIC) van de HvA
en solliciteert sindsdien op ‘alles wat los en vast
zit’. Iets in de journalistiek, redacteur bij een
weekblad, communicatiemedewerker – het lijkt
haar allemaal wel wat. Maar na tachtig sollicitaties is ze slechts vijf keer uitgenodigd op gesprek.
Daarom werkt ze nu via een uitzendbureau
fulltime als administratief medewerker bij een
woningcorporatie, waar ze klantgegevens invoert:
geboortedatum, geslacht, ingang van de huurovereenkomst. ‘Maar ondertussen doe ik natuurlijk
geen relevante werkervaring op,’ zegt ze. ‘Dus ben
ik een eigen bedrijfje gestart. Websites bouwen,
teksten schrijven, fotografie, social mediaaccounts beheren, dat soort dingen. En ik geef
bijles Nederlands.’ Echt storm loopt het nog niet,
mede omdat ze veel tijd kwijt is met haar baan bij
de woningstichting. ‘Maar dan blijf ik tenminste
bezig met werk waarvoor ik ben opgeleid.’
Weliswaar zou Evelien het liefst ergens anders
aan de slag gaan, ze zit in elk geval niet thuis.
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Eurostat bracht onlangs naar buiten dat de werkloosheid in Nederland momenteel het snelst groeit
van alle Europese lidstaten. Van de beroepsbevolking zit volgens de laatste berekeningen van het
CBS 8,7 procent zonder werk; onder jongeren is
dit 17 procent. De verwachting is dat dit aantal
voorlopig zal blijven toenemen. Gebukt onder de
crisis blijven bedrijven en organisaties bezuinigingen doorvoeren en banen schrappen.
Een bittere pil voor alle hoger opgeleiden die nu
de arbeidsmarkt op proberen te komen. Het idee

Motivatie weegt nu
zwaarder dan ooit
was immers altijd dat de wereld aan hun voeten
lag. Dat je vooral moest doen wat je leuk vindt,
want die passende baan komt vanzelf wel. Maar
die tijden zijn voorbij. Het angstbeeld: jaren hard
gestudeerd, stages gelopen, bestuurservaring opgedaan en dan, met je diploma op zak, veroordeeld
tot thuis op de bank zitten of een baan ver onder je
niveau. Voor meer en meer jonge hoogopgeleiden
wordt het een steeds realistischer scenario.
Jetske Bijdendijk, adviseur bij het loopbaan-

adviescentrum van de UvA en de HvA, ziet ze
vaak verschijnen, studenten die aan het einde
van hun studie met een lichte paniek in hun
ogen willen weten: hoe ga ik ooit aan werk
komen? ‘Ik beantwoord die vraag standaard met
een wedervraag,’ zegt Bijdendijk. ‘Kom je vanuit
zorgen, of vanuit wensen?’ Als loopbaanadviseur
probeert ze studenten met een zeker optimisme
naar de huidige arbeidsmarkt te laten kijken. Ja,
zegt Bijdendijk, het duurt tegenwoordig langer
om een baan te vinden dan tien jaar geleden.
En ja, de kans is groot dat je voor langere tijd
een baan zal moeten doen die onder je niveau
ligt. ‘Maar dan denk ik: is dat nou echt zo erg?
Jonge hoogopgeleiden willen vaak meteen die
fantastische baan en raken in de stress als ze die
niet direct kunnen krijgen, maar een tijdje iets
doen wat je niet leuk vindt kan ook nuttig zijn.
Dat was tien jaar geleden niet anders. Als je het
ten goede weet te keren, kom je erachter wat je
wél leuk vindt en waar je krachten liggen.’
Veel starters, zoals Evelien, zijn geneigd om te
reageren op elke vacature die voorbijkomt, maar
dat raadt Bijdendijk af. ‘Je maakt mij niet wijs dat
al die vacatures ook daadwerkelijk bij je passen,
en dat hebben werkgevers zo door. Veel beter

is het om een stap terug te doen. Wat drijft jou?
Waar ligt jouw focus? Ook in economisch zwaardere tijden kun je eisen stellen aan een baan.’
Klinkt hoopgevend, maar is het ook realistisch?
Evelien: ‘Mijn man en ik wonen samen, we hebben
veel vaste lasten. Die rekeningen komen wel. Ik
heb niet het idee dat ik in de luxepositie zit om te
wachten totdat die droombaan voorbijkomt.’
Ondertussen wordt er in kranten en opiniebladen
volop gespeculeerd of er een nieuwe ‘verloren
generatie’ aan het ontstaan is: jongeren die de
rest van hun loopbaan last zullen houden van de
gevolgen van de crisis, omdat het ze niet lukt de
arbeidsmarkt op te stromen. Voorzichtigheid met
dat soort analyses is echter geboden, vindt bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer.
In de jaren tachtig werd er ook gesproken van een
verloren generatie, vertelt hij, maar onderzoek van
het Researchcentrum voor Onderwijs & Arbeidsmarkt toont aan dat hun arbeidspositie twintig
jaar later vergelijkbaar is met die van eerdere en
latere toetreders op de arbeidsmarkt.
Vergelijkbaar of niet, bij werkloosheid aan
het begin van je carrière is er wel degelijk een

Susan van Ommen (30), bachelor taal en cultuurstudies (Universiteit Utrecht) en master
islam in de moderne wereld (UvA), afgestudeerd najaar 2012.
Verstuurde 150 brieven en werkt nu fulltime in een café-restaurant in Arnhem.
‘Bij de keuze voor mijn bachelor lette ik vooral
op wat ik leuk vond. Ik dacht: een universitaire
studie is sowieso een ticket naar een goede baan.
Dat viel tegen. Ik zag mezelf altijd werken bij een

‘Die studieschuld kan ik
nooit terugbetalen’
ministerie als beleidsmaker of bij een organisatie
als Forum, maar sinds ik ben afgestudeerd vorig
jaar zijn er maar twee vacatures voorbijgekomen
die écht aansloten op mijn opleiding. Ik solliciteerde op alles wat voorbijkwam: secretaresse,
medewerker in de thuiszorg. Maar zelfs voor
banen in de horeca werd ik afgewezen, omdat
ik te oud was. Het UWV kon me geen uitkering
geven omdat mijn vriend, met wie ik samenwoon, nog studeerde. Natuurlijk heb ik weleens

jankend op de bank gezeten. Maar ik ben niet
iemand die snel de handdoek in de ring gooit.
Ik liep stage en ondertussen ben ik actief in de
gemeentelijke politiek, ik bezoek congressen,
volg cursussen. Nu leer ik bijvoorbeeld Turks:
hartstikke leuk, en wie weet geeft het me straks
net dat streepje voor bij een sollicitatie.
Toen ik een contract kon krijgen bij een leuk
restaurant in Arnhem zei ik meteen ja. Het is
niet waarvoor ik heb gestudeerd, maar voor nu
geeft de zekerheid van een contract me wat rust.
De ambitie om ooit een huis te kopen heb ik
opgegeven. Ik heb een enorme studieschuld, die ik
waarschijnlijk nooit kan terugbetalen.
Of ik ooit die perfecte baan ga vinden? Ik vrees
dat mijn kansen steeds kleiner worden. Toch verwijt ik mezelf niks: ik heb altijd hard gewerkt, heb
een goed netwerk, ben proactief. Het is frustrerend, maar ik blijf goede hoop houden.’
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Petra Hartlova (23), bachelor en master Engelse taal & cultuur, ILO (nog niet afgerond).
Stuurde ongeveer 25 brieven en zoekt naast freelance klussen door naar een baan.
‘Met Engels kun je overal terecht, werd ons bij
het begin van onze studie gezegd. Ik ben nog
niet heel lang aan het solliciteren, maar ik merk
wel dat de praktijk anders is.
Achteraf is het misschien naïef, maar ik heb me
bij mijn studiekeuze nooit laten leiden door het
baanperspectief. Ik vond Engels gewoon een
mooie taal. Bovendien: ik was 17 toen ik begon
met studeren. Wat weet je dan eigenlijk?
Afgelopen jaar ben ik aan de ILO begonnen
– ik wilde graag docent worden – maar daar
ben ik voor nu mee gestopt: ik merkte dat ik
er nog niet aan toe was om voor de klas te
gaan staan. Momenteel solliciteer ik op elke
vacature op hbo- en wo-niveau die me enigszins
aanspreekt: administratief werk, zodat ik een
bedrijf binnenkom, of iets op het gebied van
tekst en redactie. Door alles aan te schrijven
hoop ik mijn kansen te spreiden, maar het is
een vicieuze cirkel: je moet werk hebben om
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werk te vinden. En voor werk op lager niveau
ben ik overgekwalificeerd. Ik ben zelfs eens te
ambitieus genoemd bij een sollicitatiegesprek!
Via Marktplaats regel ik af en toe een vertaal- of

‘Ik ben wel eens te
ambitieus genoemd’
bijlesklus. Op die manier blijf ik bezig. Om dat
wat meer van de grond te krijgen, denk ik erover
om me binnenkort in te schrijven als zzp ’er en
netwerkbijeenkomsten bij te wonen.
Ik zit gelukkig in een luxepositie: mijn vriend
verdient voldoende geld en ik word ook nog
ondersteund door mijn ouders. Toch besluipt
me soms de angst dat ik nooit een leuke baan ga
vinden. Gelukkig is er in het onderwijs meestal
wel werk te vinden. Mocht het me dit jaar niet
lukken, dan maak ik mijn docentenopleiding af.’

achterstand te overbruggen. Een ‘reëel gevaar’
noemt De Beer dat, omdat het in sommige
gevallen vervelend kan uitpakken. De Beer: ‘De
belangrijkste dreiging is dat deze mensen – als
de economie weer aantrekt – worden ingehaald
door verse starters, die dan net de arbeidsmarkt
opstromen. Een werkgever zal dan sneller voor
die nieuwe toestroom kiezen.’ En dan zit er niets
anders op dan een baan te nemen onder je niveau. ‘Dat is vervelend, maar niet onoverkomelijk,’ zegt De Beer. ‘Ik noem het een handicap:
deze mensen zullen moeten opklimmen door
binnen het bedrijf waar ze werken voortdurend
te laten zien wat zij waard zijn.’
Werkgevers zitten in de huidige arbeidsmarkt
in een luxepositie: bij een vacature kunnen
zij vaak kiezen uit tientallen, en in sommige
gevallen honderden sollicitanten. Hoe val je
dan op? Voor Stephanie Hamer, recruiter bij

Joeri van der Linden (26), culturele & maatschappelijke vorming, HvA,
afgestudeerd in 2008.
Stuurde zeker 50 brieven en gaat nu werken bij een cateringbedrijf in Panama.
Lexence Advocaten & Notarissen en belast
met de werving, selectie en aanname van
werknemers, is het vooral belangrijk dat sollicitanten ‘een goed verhaal’ hebben. ‘Je moet
jezelf kunnen verkopen,’ zegt ze. ‘Een gat van
een halfjaar in je cv hoeft geen ramp te zijn,
maar leg het uit. Wat heb je in die tijd gedaan?
Laatst had ik een jongen uitgenodigd op
gesprek die onderuit gezakt op zijn stoel zat en
vertelde dat hij al dertig brieven had gestuurd,
zonder ergens te zijn uitgenodigd. Hij had een
magere cijferlijst, lang over zijn studie gedaan
en droeg daar nauwelijks een verklaring voor
aan. Dat werkt dus niet. Motivatie is in deze
tijden ontzettend belangrijk.’ Voor de crisis,
zegt Hamer, kwam je in de advocatuur met
een cijferlijst met alleen maar zesjes altijd wel
ergens aan de bak. Maar dat is moeilijker geworden. ‘De lat ligt aanzienlijk hoger dan een
paar jaar geleden.’

‘Ik wist altijd al dat mijn studie geen garantie
was voor een baan, maar toen ik in 2008 afstudeerde begon de crisis toe te slaan: als starter

‘Die onzekerheid, ik was
er helemaal klaar mee’
was het nóg moeilijker om een baan te vinden.
Ik ben twee keer op reis gegaan, naar Azië en
naar Midden-Amerika, maar bij terugkomst
was het steeds weer zoeken naar werk. Ik deed
van alles: werken als zelfstandig kok, diploma’s
op alfabetische volgorde sorteren en verslaafden
begeleiden in een kliniek. Dat laatste was een
geweldige baan, die aansloot bij mijn opleiding,
maar helaas: mijn contract werd niet verlengd
wegens geldgebrek.
Ik solliciteerde regelmatig op vergelijkbare

functies, en hoewel ik vaak op gesprek werd uitgenodigd, was de boodschap altijd: we hebben
iemand nodig met meer ervaring. Ontzettend
frustrerend. Ik zat in de ww en deed wel wat
uitzendbaantjes, maar ik had totaal geen ritme.
Solliciteren kost tonnen energie. Die onzekerheid, die afwijzingen, ik was er helemaal klaar mee.
Het was een verademing toen ik bij Marqt aan
de slag kon als broodspecialist. Ik liet er zelfs
een sollicitatiegesprek bij een interessante baan
voor schieten. Ik koos voor zekerheid. Ik heb er
zeker het een en ander geleerd, maar nee, een
droomscenario was het niet.
Onlangs kreeg ik via via de kans om in Panama
aan de slag te gaan bij een kleinschalig cateringbedrijf. Volgende week zit ik in het vliegtuig. Ik
heb er zin in, en kijk nu of het mogelijk is om
daar kookeducatieprojecten op te starten. Dan
komt alles ineens weer samen.’
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In meer branches is het vechten voor een baan.
En dat terwijl er in andere sectoren juist tekorten zijn. Zo is er een grote vraag naar technisch
geschoolde werknemers. Hightechconcern
ASML krijgt haar vacatures in Nederland niet
vervuld, zo bleek onlangs, en verleidt technici
uit het buitenland om bij het bedrijf in dienst
te treden. Wie straks verzekerd wil zijn van een
baan moet een technische studie doen, is een
veelgehoord advies. Maar hoewel studiekeuze
zeker een rol speelt bij het vinden van een baan,
relativeert De Beer dergelijke aanbevelingen. ‘Bij
ASML gaat het bijvoorbeeld om heel specifieke
functies, die maar een klein deel van de markt
beslaan. Daar is nu behoefte aan, maar deze
bedrijfstak is heel conjunctuurgevoelig. Het is
moeilijk te voorspellen of er over een paar jaar
nog steeds zo veel vraag naar is.’

Met kranten die vol staan van de crisis en het
magere vacatureaanbod kan gemakkelijk de indruk ontstaan dat er helemaal geen werk is. Onjuist, zegt Bijdendijk. ‘Het is niet meer van deze
tijd om je alleen op vacatures te richten. Die

‘Met netwerken kun je
heel laagdrempelig
beginnen’
vormen slechts het topje van de ijsberg. Er is
meer werk dan er vacatures zijn: heel veel banen
worden via via geregeld.’ Netwerken dus, luidt
het advies. Voor veel mensen een vies woord,
maar volgens Bijdendijk is het een kwestie van
laagdrempelig beginnen. ‘Waarom zou je niet

een keer koffie kunnen gaan drinken met een
studiegenoot die bij een leuke organisatie werkt?
Gewoon om te kijken hoe het daar bevalt. Dat is
al een begin.’
In kleine stappen denken, daar gaat het volgens
Bijdendijk in deze tijden om. Voor twintigers
met grote ambities niet altijd even makkelijk,
ze beseft het terdege. ‘Maar ga niet bij de pakken neerzitten. Vraag je elke dag af: wat wil ik
vandaag bereikt hebben? Als je je cv hebt bijgewerkt, is dat ook een resultaat. Lees vlakbladen,
blijf geïnformeerd. Zorg dat je in een wekelijkse
routine blijft.’
En Evelien? Die blijft gegevens invoeren bij
de woningcorporatie. En ondertussen gaat
ze gewoon door solliciteren, laat ze in een
e-mail weten. ‘Ooit moet er toch iets op mijn
pad komen?’ yyy

Tips voor starters op de arbeidsmarkt van loopbaanadviseur Jetske Bijdendijk
ZOrg dAT JE HET
VErHAAL OVEr JEZELF
OP OrdE HEBT
‘Probeer een heel duidelijk
beeld te krijgen van wat je te
bieden hebt en wat je wensen zijn. Werkgevers zien graag mensen die weten wat
ze willen. Heb je een langere periode geen
werkervaring opgedaan? Laat dan zien dat je
wel bezig bent geweest, met een cursus of
een vrijwillig project bijvoorbeeld.’

tip 1

WEES PrOACTIEF
‘Als je wacht totdat er een
vacature voorbijkomt, stel je
jezelf te afwachtend op. Maak
er jouw verantwoordelijkheid
van om die leuke baan te vinden. Reageer
niet lukraak op elke vacature die voorbijkomt,
maar alleen op de functies die je écht aanspreken. Open sollicitaties kunnen je verder
helpen, maar informeer altijd eerst of het op

tip 2
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prijs wordt gesteld en tot wie je je moet richten. Als het op de stapel bij personeelszaken
belandt, is de kans groot dat er niets mee
gebeurt.’
NIET FULLTImE
‘Ben je gedwongen een
tijd werk te doen dat niet je
eerste keus is, probeer dan
niet fulltime aan de slag te
gaan – dan hou je vaak geen energie of tijd
meer over om je te richten op het vinden
van een baan die wel bij je past. Probeer ten
minste één, maar het liefst twee dagen vrij te
houden om je te oriënteren, te netwerken en
brieven te schrijven.’

tip 3

tip 4

BEWAAk JE grENZEN
‘Het kan nuttig zijn om na je
studie ergens stage te gaan
lopen als je geen werk kunt
vinden, maar wel relevante

werkervaring op wilt doen. Hou je grenzen
echter goed in de gaten, want er kunnen
mensen zijn die een slaatje uit je proberen
te slaan. Probeer altijd íets te onderhandelen – een kleine vergoeding, een interne
opleiding – en zorg dat je na een tijdje ook
weer weggaat.’
ONdErHOUd JE NETWErk
‘Wees je ervan bewust dat
je – als je werk aan het zoeken
bent – aan een professioneel
netwerk aan het bouwen bent.
Dat moet je goed onderhouden. Als je een
oriënterend gesprek hebt gevoerd of iemand
om advies hebt gevraagd, realiseer je dan
altijd dat iemand daar tijd aan heeft besteed.
Stuur zo iemand nog eens een bedankje per
mail, daarmee kweek je goodwill.’

tip 5

passie
Letters
mATHIEU LOmmEN (54, conservator grafische vormgeving bij Bijzondere Collecties van de UvA) weet alles over letters.
‘Mensen zeggen weleens tegen me: “Hoe lang
kun jij in godsnaam naar die letters blijven
staren?” Ja, denk ik dan, als jij een zonnebril
uitzoekt, sta je toch ook uren in de Bijenkorf.
Het gaat om de vormgeving, en die is bij letters niet minder interessant. Zelfs binnen de
beperkingen van iets heel kleins – bij letters
wordt er gewerkt met tienden van millimeters
– kun je de grootste variaties ontdekken, is er
esthetiek te vinden.
Neem Jan van den Velde, dé kalligraaf van de

zeventiende eeuw. De krullen in zijn werk, tja,
die zijn gewoon perfect. Ze zijn met zo veel
beheersing getekend en tegelijkertijd zit er zo’n
spanning in die aanzwelling van dikke naar dunnere lijnen. Prachtig. Daar kan niets tegenop.
Je kunt wel stellen dat ik enorm gefocust ben
op letters. Ik zie altijd eerst de letter, en dan pas
lees ik wat er staat. Soms, als ik door de stad
fiets, stop ik even en maak ik een foto van een
letter die me opvalt. Mijn abonnement op de
Volkskrant heb ik ooit opgezegd toen ze een

ander lettertype invoerden. Welke dat precies
was weet ik niet meer, ik meen een wat lompe,
Duitse letter. Het riep in ieder geval weerzin bij
me op. Duitse letters zijn vaak zo nadrukkelijk
mooi. Daardoor missen ze elegantie.
Letters zijn tijdloos. Wist je dat de Garamond
bijvoorbeeld, een letter die je bijzonder vaak
tegenkomt, uit de zestiende eeuw dateert?
Fascinerend, niet? Met letters is het zo: hoe
meer je erover weet, hoe boeiender het wordt.’
yyy tekst Gijs van der Sanden / foto Fred van Diem
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Wetenschap à la Picasso
Tijdens het Science Park Film Festival, dit weekend voor de tweede keer te zien, wordt
onder meer een film vertoond van twee jonge natuurkundigen over de overeenkomst
tussen het werk van de beroemde Spaanse schilder Pablo Picasso en de natuurkunde.
tekst en foto Peter Boek

‘I

do science à la Picasso!’ Met een
flamboyant Portugees nepaccent
imiteert Jasper Reinders de Braziliaanse natuurkundige Cristiane de
Morais Smith. Reinders (27), die nu even niet
studeert maar wel een bachelor natuurkunde
heeft, en Huub Rutjes (25), masterstudent natuurkunde, hebben behalve voor natuurkunde
ook een hart voor film. Ze hebben daarom een
korte film ingezonden voor de studentencompetitie van het Science Park Film Festival dat
deze week plaatsvindt.
‘Toen we laatst rondliepen op het Nikhef werden we door curator Jan van den Berg van het
Science Park Film Festival gevraagd om mee te
doen aan de competitie. We hebben besloten
een film over natuurkunde en Picasso te maken,
waarover we Cristiane al eerder hadden geïnterviewd. Zij kwam zelf tot deze vergelijking. We
vonden die zo treffend dat we dat uitgangspunt
en haar visie daarop als onderwerp voor onze
film hebben gekozen.’
Rutjes en Reinders hebben materiaal dat ze al
even hadden liggen gebruikt voor de film.
‘Een tijdje geleden werden we door Erik Verlinde gevraagd of we voor het Delta Instituut
voor theoretische natuurkunde de openings-
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Jasper Reinders (r) en Huub Rutjes

films wilden maken. Daar hebben we ook het
materiaal vandaan dat we gebruiken voor de
film voor het Science Park.’ Jasper vult enthou-

siast aan: ‘De opening van het instituut vindt in
oktober plaats, met de bedoeling om een Nederlands instituut te hebben dat kan meedoen met

SPFF

Pablo Picasso, Portret van Dora Maar, 1937

de grote jongens wereldwijd. De verwachtingen
zijn enorm hooggespannen en het enthousiasme spat er van af. We hebben echt de belangrijke jongens van de Nederlandse natuurkunde
mogen interviewen, mensen als Gerard ’t Hooft
en Carlo Beenakker.’

‘We zijn de hele zomer
bezig geweest met
monteren’
De studenten hadden de hoeveelheid werk wel
wat onderschat: ‘Toen we bezig waren, interviewden we steeds meer mensen. Ons oorspronkelijke
idee was alleen de hoofdaanvragers van het Delta
Instituut te interviewen. Maar toen we op de faculteiten rondliepen zaten daar zo veel bijzondere
mensen, dat we ook met hen aan de slag gegaan
zijn. Voor je het weet heb je dan kilometers film.
We zijn de hele zomer bezig geweest met monteren. Op een gegeven moment zijn we de stad
maar uitgevlucht en hebben we op een camping
in de Achterhoek een oude, groen uitgeslagen stacaravan betrokken om daar verder te monteren.’
De vergelijking tussen Picasso en natuurkunde is

volgens de studenten treffend. Net zoals Picasso
probeert een natuurkundige immers de werkelijkheid tot een systeem terug te brengen. ‘Ik geloof dat op een gegeven moment de vrouw alleen
twee cirkels en een driehoek was bij Picasso.’
De studenten lachen: ‘Op zich natuurlijk geen
slechte vergelijking. Maar wat hij op die manier
doet, komt erg met het werk van een natuurkundige overeen. Die zoekt immers ook manieren
om de werkelijkheid op een bepaalde, versimpelde manier weer te geven en te voorspellen.
Daarnaast houdt de quantummechanica, een
onderdeel van de natuurkunde, zich bezig met
de bouwstenen van de wereld. Die hebben heel
bijzondere eigenschappen: afhankelijk van de
manier waarop je naar iets kijkt is het een golf
of een deeltje. Het is dus twee dingen tegelijk.
Die verschillende aspecten van de werkelijkheid
verenigen in één werk, dat doet Picasso ook.’
De film van Reinders en Rutjes, Physics à la
Picasso, wordt vertoond op donderdag 12 sept.
om 19.30 uur (in combinatie met Colors of Math
op Amsterdam University College) en op vrijdag
13 september om 11.00 uur (in combinatie met
Particle Fever op het Nikhef) yyy

Het Science Park Film Festival vindt van
12 tot 15 september plaats. Films over de
bètawetenschappen staan er centraal. ‘Het
doel van het festival is het verbeelden van
bèta-wetenschap voor een breed publiek
van geïnteresseerden,’ stelt curator Jan
van den Berg. ‘We willen zo de diversiteit
aan wetenschappelijke onderzoeks- en
onderwijspraktijken tonen die het Science
Park rijk is.’
Dit jaar vindt het festival voor de tweede
maal plaats. ‘We vertonen films in huis bij
de diverse instellingen,’ aldus Van den Berg,
‘met inleidingen door wetenschappers van
de betreffende instellingen. We verwachten
dat er zo’n duizend geïnteresseerden op af
zullen komen.’
Films die vertoond zullen worden zijn onder
andere:
Steve Jobs, The Lost Interview In een
openhartig diepte-interview met de latere
visionair, gefilmd in 1995, gaat Steve Jobs
uitgebreid in op zijn jonge jaren, zijn carrièregevechten en zijn visie op de toekomst.
Particle Fever, volgt zes briljante
natuurkundigen tijdens de start van het
LHC-project bij Cern.
VPrO Tegenlicht Special – dNA dreams
(inclusief forumdiscussies met makers
en experts) Wat zou er gebeuren als het
gen gevonden wordt dat ons IQ bepaalt? En
als mensen en dieren eenvoudig gekloond
zouden kunnen worden? Wacht er dan een
nieuwe wereld vol perfecte mensen? En
willen we die wereld wel?
Aanmelden voor het Science Park Film
Festival kan via de website www.spaff.nl.
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(advertentie)

LET THE BATTLE BEGIN!

UITNODIGING RESEARCH BATLLE FINALE
Weet jij welke bijzondere onderzoeken er binnen de HvA gedaan worden?
Kom naar de finale van de Research Battle, laat je inspireren door de genomineerde
onderzoeksprojecten van studenten en medewerkers. En stem mee.
Het programma bevat onder andere:
• filmpjes over het onderzoek en de voorrondes,
• pitches van de genomineerden,
• de jurybeoordeling (o.a. Carolien Gehrels),
• de prijsuitreiking voor de winnaars.
DATUm/LOCATIE
3 oktober, Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4
TIjDEN
16.30 - 17.00 uur: Inloop
17.00 - 18.30 uur: Finale en prijsuitreiking
18.30 - 19.00 uur: Feestelijke borrel

BEN jIj ERBIj?
www.hva.nl/research-battle

CREATING TOmORROW

foto Sandra Hazenberg

op de tong

Fa. Speijkervet
Admiraal de Ruijterweg 79 (West)

W

aar zusje Pekelhaaring
Italiaans kookt, doet Fa.
Speijkervet (firma, niet
familie) oude tijden herleven
in de keuken, waar men elke ochtend vroeg de
vuren opstookt en brood bakt, bouillon trekt en

worsten draait. Elke week wordt een ander beest
(wilde eend, zwijn, zelfs schaap) stukje bij beetje
uitgeserveerd, inclusief onbekende, onbeminde
stukjes – vandaar de worst, vertelt de serveerster
droogjes. Goed nieuws voor wie flexitarisme
en Valess de neus uitkomen. Mijn tafelgenoot

laat dan ook het ‘vleesbordje’ (€ 9,50) aanrukken, waarop klassiekers als zure zult, balkenbrij,
kruidige paté en zoetig geroosterd buikspek
meteen de toon zetten. Ik neem een pastei
met artisjokken-dragonragout vooraf, half uit
scepsis jegens al dit vleselijk geweld, half omdat
het goddelijk klinkt (€ 10,50). Dat is het ook: in
tegenstelling tot provinciale chefs die alleen met
biefstukpan en pakje pepersaus uit de voeten
kunnen, tilt deze chef ook groente naar een
hoger plan. De heerlijk friszure artisjok gaat
goed samen met een plakje smeltende roquefort bovenop het deegdeksel. Ondanks meer
vegabeloftes als bietenravioli zwicht ik voor een
hoofdgerecht van onglet, die bijna onmogelijk
mals is (€ 19,50). Tegenover me wordt Het Beest
verorberd, vandaag in de vorm van worst en
ruggestuk van everzwijn (€ 19,50). Mooi rosé,
en vergezeld door een fijn wildgarnituur van
romige pastinaakpuree en gesmoorde snijbiet.
De aparte sla en aardappels waartoe we ons hebben laten verleiden zijn onnodig, en ook zeker
niet het lekkerste op tafel. Bij wijze van toetje
mijmeren we daarom over hoe fijn het is, dat er
nog ergens in de stad bouillon staat te trekken.
yyy Jeroen Hopster
Folia Magazine ontvangt graag je restaurantrecensie
en vergoedt bij plaatsing tot € 50,-. Maximaal 270
woorden, kaders zijn welkom, maar niet verplicht.
Mail je recensie naar redactie@folia.nl. Stuur de originele bon naar Folia Magazine, t.a.v. Stephanie Gude,
Prins Hendrikkade 189b, 1011 TD, A'dam.

ONgLET

BALkENBrij

SNijBIET

We moesten het even
aan de bediening navragen, maar toen herinnerden we het ons weer:
onglet is de zondagse
naam van de longhaas.
Inderdaad: de spier die de longen van de koe
beweegt, en niet het meest dankbare qua bereiding. In het buitenland populairder dan in
Nederland, vooral bij barbecueënde culturen.

Het klinkt gezellig,
ouderwets; en dat is
het ook. Wellicht toch
goed om te weten dat de
naam van dit winterse
gerecht komt van brei
van gebalchte, ofwel pap van alles in de buikholte. Dus organen en afvalvlees, inclusief
kop, op smaak gebracht (of gemaskeerd) met
boekweitmeel en kruiden. Hollanders brachten deze uiterst duurzaam verantwoorde delicatesse mee naar Amerika, waar de Pennsylvania Dutch het nog steeds eten, onder de al
even eufemistische naam ‘scrapple’.

Een grote favoriet bij
flexitariër-coryfee
Yotam Ottolenghi. De
Israëlische chef bejubelt
het smaakvolle gewas,
waarvan de bladeren in
de zomer worden geoogst en gegeten. Maar
hij merkt ook op dat het moeilijk te krijgen is
in de supermarkt. Dat geldt natuurlijk voor
zo goed als alle groenten behalve sperziebonen, dus spoed u vanaf april naar groentejuwelier en Turk!
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opinie

Begin het jaar
academisch
Bij de opening van het academisch jaar moeten onderzoek
en onderwijs centraal staan, vinden Joris van Wouden en
Renée Baelde. illustratie Marc Kolle

L

ouise Gunning was in haar sas. Met
haar niet aflatende vriendelijkheid
speelde ze vorige week gastvrouw op
de meest ontluisterende opening van
het academisch jaar die de UvA ooit gekend
heeft. Aan het thema – ‘China en de UvA’ – lag
dat in elk geval niet. Van cultuurwetenschappers
aan de FGw tot aan macro-economen aan de
FEB: de verhouding tussen west en oost, tussen
Europa en China is een belangwekkend wetenschappelijk onderwerp, waar veel onderzoek
naar wordt gedaan. Schrijnend was echter de
uitvoering van het geheel: de presentaties van
een Chinese en een Nederlandse hoogleraar
(vakantiefoto’s incluis) hadden niets met hun
onderzoek of vakgebied te maken: alles ging
over hoe leuk het wel niet is om naar de andere
kant van de wereld te reizen. De topman van
chemieconcern DSM hield het aanwezige gezelschap voor dat ze maar snel Mandarijn moeten
gaan leren, anders zouden ze het nooit schoppen
tot rijke zakenman.

De universiteit leek het hier hartgrondig mee
eens te zijn. Speciaal voor de gelegenheid had de
pr-afdeling een hardkaften boekje laten drukken
met verzamelde ervaringen van academici die
samenwerking tussen Chinese universiteiten en
de UvA tot stand hebben gebracht. Opvallend
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hieraan was dat op het dure glanzende papier
niet één academische verhandeling te vinden
was, maar dat het product vol stond met diplomatiek correcte kattebelletjes. China en de UvA
in een spannend standje 69: we zouden er na het

Aynan

Psoriasis
eredoctoraat voor de omstreden megaindustrieel Ratan Tata eigenlijk niet meer verrast door
mogen worden.
Dat was dan ook de reden dat wij als studentenorganisaties Kritische Studenten Amsterdam en Ons kritisch alternatief op het Spui
een alternatieve jaaropening op poten hadden
gezet: een protest tegen de schunnigheid, tegen
de kritiekloosheid, tegen de verplatting van de
academische jaaropening. Maar bovenal een
aanklacht tegen het feit dat dit ceremoniële
begin van het nieuwe studiejaar enkel en alleen
een bestuurlijk feestje is, gericht op het verbete-

‘Waar blijft het
academische eergevoel?’
ren van de standing van de UvA in de hoofden
van allerlei hoogwaardigheidsbekleders.
Natuurlijk, dat voor de financiering van onderwijs en onderzoek geld nodig is dat van het
kabinet niet te verwachten is, is evident. Dat
onze bestuurders dus hard werken om de kas
op een andere manier te vullen, lijkt ons heel
normaal. Maar waar blijft het academische
eergevoel? Waar blijft onderzoek en onderwijs
op deze feestelijke dag?
Wij stellen drie dingen voor om ervoor te
zorgen dat de volgende jaaropening waarlijk
academisch zal zijn. Allereerst een splitsing tussen de geldjacht van het college van bestuur en
de academische ceremonie. Dit kan handen en
voeten krijgen door een speciale acquisitiemarkt
te organiseren met kaviaar en andere lekkere
hapjes in de hal van het Maagdenhuis, waar
allerhande welvarende lieden mogen komen
om hun beurs te trekken voor onze academie.

Naast deze bobobijeenkomst kan in de Aula
een academisch symposium worden gehouden, open voor iedereen die geïnteresseerd is
in de wetenschap, het onderwijs of de UvA als
geheel. Een bijeenkomst dus waar men wat
kan vernemen over de toestand van de wereld,
zoals oud-collegevoorzitter Jankarel Gevers de
jaaropeningsrede in 1994 begon, en uitlegde:
‘Eigenlijk hoeft u daar niet vreemd van op te
kijken. De universiteit is immers een hooggelegen uitkijkpost over haar omgeving, en die
omgeving kent weidsere horizonten dan waar
onze dagelijkse blik gemeenlijk blijft rusten.’
Een dergelijke viering van de wetenschap is de
UvA gelukkig zeker niet helemaal vreemd: de afgelopen jaren is dat te zien geweest met onder andere
de studiemarathon en het ‘glazen huis van de
wetenschap’ op het Spui. Evenementen waar de diversiteit van de kennis aan de UvA en het enthousiasme dat studenten en medewerkers dagelijks
opbrengen voor de wetenschap op een voetstuk
werden gezet. Ons voorstel is om zo’n evenement
vast onderdeel te laten zijn van de jaaropening: een
aaneenschakeling van mini-colleges gegeven door
de meest ‘competente rebellen’ aan de UvA; van
excellente aio’s tot de meest eminente hoogleraren.
Tot slot is er een derde wens voor de jaaropening nieuwe stijl: een feest! Zoals onze partners
van de HvA het al hebben laten zien met hun
lustrumviering. Spetterende optredens, Louise
Gunning die een dansje waagt en onbezorgde
gezelligheid. Nog een laatste avond weg van de
papers, tentamens en theses. Een feestje dat de
mogelijkheid bied aan elk lid van de academische gemeenschap om nieuwsgierig en met
elkaar het nieuwe jaar in te gaan. yyy
Joris van Wouden is lid van Ons kritisch alternatief, Renée Baelde is lid van Kritische Studenten Amsterdam.

Het hotel was een zijstraat verwijderd van de drukke
verkeersader. ’s Morgensvroeg trok ik een huurfiets
uit zijn beveiligingshouder. Ik was aan de Franse
Middellandse Zee. De stad ging gebukt onder een
golf van openbare drugsliquidaties.
De Venlose zanger Ton Engels zong het nummer
‘Cojboy zonder paerd’ en ik fietste zonder te trappen
naar het strand. Het gemak waarmee het fietsje de
berg afdaalde, had veel weg van gerief dat mij naar
het strand voerde.
Zonnebaden in het openbaar deed ik sinds kort
weer. Jaren durfde ik mijn blote lijf niet aan de
onbekende ander te tonen. De psoriasis weerhield
mij daarvan. Ik schaamde mij voor het lichaam dat
in een geïrriteerd omhulsel was gestoken. Mijn leven
kent weinig rode draden. Gêne is er een, die net als
de roze, schilferige plekken op mijn lichaam deel
uitmaakt van mijn identiteit.
Vraag: wat is eigenlijk de zin van schaamte?
De dermatoloog vertelde tijdens een consult dat een
gezonde portie zand, zee en zon goed zou zijn. De
herinneringen aan de 3 z’en waren fijn. En toch onttrok de schaamte mij aan hetgeen ik juist begeerde.
Op een warme dag schreef ik het woord psoriasis
en zag iets wat mij niet eerder was opgevallen. De
huidaandoening droeg mijn naam. Ik kom uit een
boerenfamilie en daar is weinig plek voor magie en
spirituele poespas. Toch gebeurde er iets wat mij
onmogelijk leek; er ontpopte zich in mij een gevoel
van trots, misschien zelfs eer. Ik moest die huidaandoening juist omhelzen zoals hij bij mij deed.
Op het strand las een vrouw de krant La Provence.
Ze vouwde de krant op en deed haar topje goed. In
haar gezicht herkende ik de gelaatskarakteristieken
van de geboortestreek van mijn ouders. Op haar
gezicht verscheen een flirterige lach. Zonder twijfelen trok ik mijn shirt uit. En schonk de vrouw een
glimlach terug. yyy Asis Aynan
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Een beetje sexappeal
voor Jet
Het moet een jaarlijkse traditie worden: een Amfi-student die de Prinsjesdaghoed voor
Jet Bussemaker ontwerpt. Sebastian Pleus maakte de allereerste. tekst Mike Hofman / foto Bob Bronshoff

M

inister Jet Bussemaker van
Onderwijs draagt op Prinsjesdag een hoed die gemaakt
is door Amfi-student Sebastian Pleus (23). Sebastian heeft een klaslokaal
gereserveerd voor het interview met Folia
Magazine, maar twee van zijn medestudenten
houden hem vooralsnog bezet. Een van de
klasgenoten van Sebastian haalt een zwarte
Versace-regenjas tevoorschijn. ‘Kijk, je kan ’m
ook binnenstebuiten dragen!’ Sebastian is niet
erg onder de indruk van de dure jas. Zelf heeft
hij een zwarte blazer op de kop weten te tikken. ‘Zeven euro maar!’
Pleus komt uit een klein Duits dorpje
vlakbij de Nederlandse grens. Sebastian
spreekt Engels met een perfect Brits
accent, maar zijn Duitse ‘s’ verraadt
zijn werkelijke afkomst. ‘Het Amfi
heeft als een van de weinigen
een internationale modeopleiding. Daarom ben ik naar
Nederland gekomen.’ Inmiddels zit Sebastian in het
laatste jaar van de opleiding
International Fashion & Design.
Hij heeft net een stage in Londen
gedaan bij het label McQ van
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de in 2010 overleden Britse modeontwerper
Alexander McQueen.
Jet Bussemaker kreeg bij haar vertrek als collegelid bij de HvA een door een Amfistudent
ontworpen hoed als cadeau aangeboden. ‘Dat ik

‘Van Prinsjesdag had ik
nog nooit gehoord’

de hoed namens de HvA mocht ontwerpen, is
gewoon mazzel. Een vriendin van mij, Evelien Gentis-Smit, is hoedenmaakster en heeft
geholpen en advies gegeven. Dat kwam gewoon
goed
uit. Ik heb eigenlijk nooit eerder
een hoed ontworpen.’
Van Prinsjesdag had Sebastian
daarvoor nog nooit gehoord en met
politiek heeft hij niet zoveel. ‘Eerst
krijprobeerde ik een beetje een beeld te krij
gen van Bussemaker. Ik zocht naar foto’s
en las artikelen over haar. Ze kwam op mij
over als een sterke en moedige vrouw. En
ze draagt eigenlijk nooit een hoed.’
‘Ik ontwerp geen extreme Lady-Gagaachtige dingen. Kijk maar naar mij,
mijn kledingkast is eigenlijk gewoon
heel saai.’ Zijn rode haar en nonnon
chalante rode baardje springen er
naast zijn donkere kleding dan ook
erg uit. ‘Bussemaker is ook helemaal
niet het type om heel opvallende
dingen te dragen.’
De minister
ministe staat erom bekend dat
ze altijd haar mening klaar heeft. Ze
schijnt af en toe zelfs een beetje kattig
te zijn. Maar tot Sebastians opluchting
liep ze niet als een dictator rond te com
com-

‘Ik ontwerp geen extreme Lady Gaga-achtige dingen.’

deed denken aan de sterke iconen uit de jaren
twintig. Het hoedje valt niet té veel op, maar
geeft haar wel een beetje sexappeal.’
Sebastian ontwierp een elegant en klassiek
tulbandmodel met blauwtinten en lichte materialen. Bussemaker kwam tussentijds langs om
de hoed te passen. ‘Ze had haar Prinsjesdagjurk aan en alle accessoires die ze die dag gaat
dragen. Ze was niet meteen helemaal tevreden
over de hoed. We moesten de vorm nog wat
aanpassen.’ Over de jurk doet Sebastian nog
geen uitspraken. ‘Hij is niet blauw in ieder geval.
Ze zal er erg mooi uitzien. Niet te opvallend,
maar toch even anders dan de anderen.’
De hoed is vorige week woensdag overgedragen aan de minister. ‘Ik heb nog geen idee hoe
Prinsjesdag eruitziet, maar ik ga er zeker naar
kijken vanaf nu. En Jet Bussemaker blijf ik
absoluut volgen.’ yyy

de hoed van Jet

manderen. ‘Ze was heel open. Ze keek door Eveliens portfolio en gaf aan wat ze mooi vond. Ze
wilde een mooie elegante hoed.’ Bussemaker gaf
aan dat ze ook wel van een veertje houdt. Geen
Gerard Joling-tierelantijnen, maar gewoon een
simpele, mooie veer.

Het was in Londen dat Sebastian inspiratie
opdeed voor de hoed van Bussemaker. Hij raakte
geïnspireerd door Engelse hoeden uit de jaren
twintig van de vorige eeuw, schuin op het hoofd
gedragen. ‘Dat past heel goed bij Jet Bussemaker.
Een moderne, onafhankelijke minister die mij

De basis is gemaakt van sisal, een tropische
vezel waar vooral voor touw, borstels en
vloerbedekking van gemaakt worden. De
stroken om de hoed zijn van sinamay, oftewel
bananenplantweefsel. En jawel: een zwarte
struisvogelveer als eyecatcher. ‘De veer is
van Evelien. Hij is al jaren oud. Ik vond deze
opdracht de perfecte aanleiding om hem
eindelijk eens te gebruiken’, aldus Sebastian.
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objectief
dAT WAS HET WEEr
Azijnpissers hadden het deze zomer niet
makkelijk. Heel veel viel er natuurlijk niet
te klagen over het weer. En alsof je huid
in augustus nog niet genoeg te verduren
had gehad, ging ook de maand september
vliegend van start met een overdaad aan
uv-stralen. Geen betere reden het zomerreces wat te rekken en herfstige praktijken
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die bij een nieuw studiejaar horen nog heel
eventjes uit te stellen. Van de zon genieten
met een biertje kan immers ook prima voor
de deur bij een van de toplocaties van de
UvA en HvA. Langzaam acclimatiseren
noemen wij dat. Maar net toen je echt dacht
dat er geen einde aan kon komen, werden
ook de chagrijnen onder ons ineens op

hun wenken bediend. Afgelopen weekend
kelderden de temperaturen als een baksteen
en ook komende week belooft het bovenal
koud, grijs en nat te worden. Genieten voor
de melancholici, en stiekem misschien ook
maar beter voor je studieresultaten. Hoog
tijd om het (na)jaar echt te starten. yyy
tekst Clara van de Wiel foto Bas Uterwijk
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Onder professoren
Bij een hoogleraar denk je al gauw aan een grijze man in een toga. Maar dat dat beeld niet
altijd klopt bewijzen deze drie hoogleraren van onder de veertig. Ze vertellen hoe het is om de
jongsten te zijn tussen vele éminences grises en wat er is veranderd in de academische wereld.
tekst Lorianne van Gelder / foto’s Vincent Quack

E

nergiek zijn ze, de hoogleraren onder
de veertig die we hebben gesproken.
En open voor verandering. Gesprekken met deze ambitieuze wetenschappers zijn inspirerend: dit zijn mensen die zo goed
zijn, dat ze op jonge leeftijd al een hoge positie
in de academische wereld hebben bereikt. Snel
carrière maken in de wetenschappelijke wereld
komt niet vaak voor. Van de 2584 hoogleraren in
heel Nederland (peildatum 2012) zijn er slechts
98 onder de veertig jaar, 26 aan de UvA.
De professoren Birte Forstmann (36), Sjoerd
Repping (38) en Ellen Rutten (37) zien hun
snelle carrière als een kwestie van geluk én
doordat ze innoverend onderzoek doen en goed
zijn in het binnenhalen van onderzoeksgelden.
Want geld is een steeds belangrijkere motivatie
geworden in de academische wereld. ‘En dat is
helemaal niet goed,’ vindt Repping.
Het academische jaar 2013-2014 is net begonnen. Studenten worden ontgroend, geïntroduceerd en klaargestoomd voor het nominale
studeren, want op langstuderen staat een boete.
Hoogleraren zetten zich schrap voor de toegenomen eisen: alles moet tegenwoordig excellent zijn. Van de manier waarop docenten hun
studenten behandelen, tot het onderzoek dat ze
doen (en dat vooral maatschappelijk heel zinvol
moet zijn). Ze schipperen tussen managen,
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administratie, onderzoeken, publiceren en lesgeven. Er is altijd tijd tekort, maar gelukkig zijn
de jonge hoogleraren strijdbaar en eigenzinnig.

Professor Sjoerd repping (38)
Hoogleraar humane
voortplantingsgeneeskunde
Hoogleraar sinds 2009
AMC, Faculteit der Geneeskunde
Onderzoek in één zin ‘We doen onderzoek
naar het ontdekken van nieuwe en verbeteren
van bestaande methoden voor patiënten met
vruchtbaarheidsproblemen.’
Aan de kapstok hangt een geel glitteroverhemd. Sjoerd Repping lacht als hij ernaar wordt
gevraagd. ‘Dat hangt er sinds het einde van het
studiejaar. Elk jaar hebben we een prijsuitreiking
voor de beste proefschriften en wetenschappelijke artikelen. Ik vond die bijeenkomsten
altijd saai.’ Repping zag het als zijn taak als jonge
hoogleraar de uitreiking meer jeu te geven. Drie
jaar geleden maakte hij er een soort Idols-show
van, maar dit jaar werd het meer songfestivalachtig, omdat Anouk de finale had gehaald.
Repping presenteerde. ‘In het gele glittershirt.’
De uitreiking heeft hij opgefrist, maar een prijzenshow is zeker niet het enige waar Repping
zich voor inzet. ‘Ik voel een maatschappelijke

verantwoordelijkheid als hoogleraar.’ Hij is
lid van de Jonge Akademie, een afdeling van
de Koninklijke Nederlandse Akademie voor
Wetenschap (KNAW) voor wetenschappers
tot 45 jaar. Hij bemoeit zich graag met verbeteringen in de wetenschappelijke wereld en de
gezondheidszorg. Als medisch bioloog begeeft
hij zich op het snijvlak van biologie en geneeskunde, een vakgebied waar nog veel veranderd
mag worden, vindt hij. ‘Geneeskundeopleidingen zouden academischer moeten worden, te

‘Er gaan deuren voor
je open’
meer omdat de helft van alle behandelingen die
worden voorgeschreven niet bewezen effectief
is. Meer wetenschappelijk denken zou daarbij
kunnen helpen.’ Maar Repping is ook kritisch
op andere gebieden in de academische wereld.
‘De prestatiebekostiging is niet goed; je moet
alsmaar publiceren, er is grote druk, en je moet
te veel promovendi afleveren. Het lijkt haast
een fabrieksmatige aanpak. Geld is de centrale
factor in alles, dat is helemaal niet goed.’
De snelheid waarmee Repping carrière maakte
– op zijn 34e was hij hoogleraar – is ook het
tempo waarop hij praat. Hij deed vijftien jaar
geleden onderzoek naar mannelijke onvrucht-

baarheid, een onderwerp dat toen nauwelijks op
de radar stond. ‘Je doet dan al snel iets nieuws.’
Hij werd hoofd van het lab, later universitair
hoofddocent, toen hoogleraar en sinds dit jaar
ook hoofd van de hele afdeling voortplantingsgeneeskunde in het AMC. Hij werd genoemd in

de tien meest veelbelovende Nederlanders van
de komende jaren, een lijst die NRC Handelsblad maakte.
Repping merkt dat vooral de buitenwereld erg
onder de indruk is van zijn positie als hoogleraar. ‘Er gaan deuren voor je open met die titel.

Mensen zeggen dan: wat fantastisch en indrukwekkend, en dat op deze leeftijd! Ik zeg: het is
gewoon een vergaderbaan. In Duitsland is een
hoogleraar in de academische wereld vaak een
godheid. Amsterdammers zien je als collega, ze
zijn te nuchter voor verering.’ >>
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nengehaald, 1,5 miljoen euro. Weliswaar samen
met andere onderzoekers, maar toch. ‘Sociaal
vaardig zijn en onderzoeksgelden kunnen regelen, zijn belangrijker dan vroeger,’ zegt Rutten.
Hoogleraren van nu moeten het bij voorkeur
goed doen in de media. ‘Dat vind ik ook leuk.’
Het nadeel is dat ze ook wordt gebeld voor
commentaar op Vladimir Poetin. ‘Mensen gaan
ervan uit dat ik als hoogleraar Slavische literatuur alles weet van Rusland. Maar ik ben geen
politicoloog. Als een programma een reactie wil
op het optreden van Mark Rutte belt de redactie
toch ook geen neerlandicus?’
Als jonge vrouw werd ze snel als de baas geaccepteerd. Ze geeft leiding aan vijftien mensen.
‘Het komt misschien doordat ik hier geen
student ben geweest, maar ook doordat slavisten
niet zo bezig zijn met hiërarchie.’ Ze noemt
zichzelf onderdeel van het ‘middenmanagement
van de universiteit’. ‘Het bestuur neemt de be-

‘Ik ben een artistiek leider’

Professor Ellen rutten (37)
Hoogleraar Slavische literatuur
Hoogleraar sinds 2012
Faculteit der Geesteswetenschappen
Onderzoek in – vooruit – twee zinnen ‘Ik
onderzoek hoe we met digitale technologieën ons
leven steeds perfecter maken, en ons daardoor
bewuster worden van imperfectie. Steeds meer
creatieve professionals gebruiken imperfectie – in
de horeca, in de mode, op blogs – als garantie voor
authenticiteit, zowel in Nederland als in Rusland.’
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Ellen Rutten heeft een paar carrièrestappen
overgeslagen. Van postdoctorale onderzoeker
werd ze ineens hoogleraar. Meestal zit daar
nog de tree van universitair docent tussen.
Het kwam door een combinatie van factoren:
de juiste papieren, een interessante vacature
en ervaring met het aansturen van een groep
onderzoekers. Ze is literatuurhistorica, spreekt
vloeiend Russisch en houdt zich bezig met
nieuwe media en Rusland, onderwerpen die
inhaken op de tijdgeest. Bovendien is ze sociaal
vaardig en had ze flink wat onderzoeksgeld bin-

slissingen. Ik ben meer een artistiek inhoudelijk
leider.’ En ja, die regels en kaders zijn soms best
frustrerend. ‘Ik maak me weleens boos, maar
het voordeel van jong hoogleraar zijn is dat ik
veerkrachtig ben. Ik ben het niet altijd met alles
eens, maar ik sta wel open voor verandering.’
De druk om te publiceren vindt Rutten op zich
niet te hoog, maar de combinatie met subsidie
aanvragen, en een grotere bureaucratie maakt
dat academici het voortdurend te druk hebben.
‘Volgens mij is dat niet arbo-conform.’ Ze lacht.
‘Maar in tijden van te hoge druk herinner ik
me altijd één les die ik ooit hoorde: “Als je haast
hebt, moet je gaan zitten.”’
Tegenwoordig moet al het onderzoek aan de
universiteit voldoen aan ‘valorisatie’, maatschappelijk zinvol zijn. Een goede zaak, vindt Rutten,
maar ook zorgwekkend. ‘Natuurlijk is het belangrijk om maatschappelijk zinvol onderzoek
te doen, maar er is ook wetenschappelijk onderzoek dat van belang is voor de ontwikkeling van
een vak. Soms zou ik graag die ene promovendus aanstellen die tien talen kent en spannend

onderzoek doet dat misschien niet maatschappelijk relevant is, maar wel heel interessant.’

Professor Birte Forstmann (36)
Hoogleraar cognitieve neurowetenschappen
Sinds juli 2013
Faculteit der Maatschappij- &
Gedragswetenschappen
Onderzoek in één zin ‘We onderzoeken aan
de hand van de hersenen hoe mensen beslissingen nemen.’
Birte Forstmann is net twee maanden hoogleraar. Ze had nog nooit een toga aan gehad, totdat
onze fotograaf langskwam. Vorig jaar kreeg ze al
een aanbieding om in Duitsland, het land waar
ze vandaan komt, hoogleraar te worden, maar de
flexibele Nederlandse universitaire wereld sprak

‘Ben blij een
voorbeeld te zijn’
haar meer aan, dus ze bedankte voor de post.
Forstmanns onderzoeksgebied is kleiner dan de
nagel van je pink. ‘We kijken naar de netwerken
in dat heel kleine stukje hersengebied.’ Het is
het stukje grijze massa waar ook patiënten met
parkinson elektrotherapie krijgen. Binnenkort
zou er best eens een doorbraak kunnen komen
in het in kaart brengen van het precieze plekje
waar patiënten moeten worden behandeld,
dankzij een nieuwe, geavanceerde MRI-scanner:
de ultra hoge resolutie 7 Tesla MRI, die de hersenen heel gedetailleerd weergeeft.
Haar vakgebied, de neurowetenschappen, is in
razendsnelle ontwikkeling. Er is flink wat geld
voor – Forstmann wist grote onderzoeksbeurzen van in totaal vier miljoen euro binnen te
halen – maar de ontwikkelingen gaan zo snel,
dat onderzoekers voortdurend in de vijfde
versnelling staan. ‘Het is hard rennen,’ zegt de
hoogleraar. ‘Ik lééf deze baan.’ Over haar leeftijd
is ze kort: ‘Ik ben blij dat ik een voorbeeld kan
zijn. Ik hoop dat ik laat zien dat je ongeacht je
leeftijd, sekse of achtergrond veel kunt bereiken,

als je maar gepassioneerd bent voor je vak.’ En
gepassioneerd is ze. Niet alleen voor het vak,
maar ook voor haar onderzoekers, een groep
van zeven promovendi en postdoctorale wetenschappers. Ze omschrijft zichzelf als een hoeder
van de club, een leeuwin zelfs. ‘Als er ook maar
iemand aan mijn onderzoekers komt, verdedig
ik ze zo fel, als waren het mijn eigen kinderen.’
Forstmann heeft geen last van de publicatiedruk
waar de academische wereld onder gebukt gaat.
‘Ik geef mezelf zo veel druk dat niemand anders
me dat kan geven. Ik leg de lat hoog, daar kan ik

niemand de schuld van geven,’ zegt ze lachend.
De concurrentie in de neurowetenschappen is
groot. Maar binnen haar onderzoeksgroep duldt
Forstmann geen ellebogenwerk. Ze is een hoogleraar met een sterke eigen visie op de academische
praktijk. ‘Ons werk valt of staat bij samenwerking.
In de wetenschap is het heel belangrijk eerste
auteur te zijn van publicaties, maar ik kap die discussie altijd onmiddellijk af. Hier zijn publicaties
van meerdere eerste auteurs. Ik wil een signaal
afgeven: belangrijke posities kun je ook delen.’ yyy
©Het Parool
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overigens

Uit een peiling blijkt dat 81 procent van de Nederlanders niets voelt voor
toelating van Roemenen en Bulgaren tot de arbeidsmarkt.

Gegeven de hoge jeugdwerkloosheid is het niet verstandig de
arbeidsmarkt open te stellen voor Roemenen en Bulgaren.
maarten Pieter Schinkel
hoogleraar Competition
Economics & Regulation
Arnoud Boot
hoogleraar
ondernemingsfinanciering
& financiële markten

Arnoud Boot
‘Oneens. De open economie is juist onze kracht,
we zijn als klein land afhankelijk van internationale handelsrelaties. Dan kun je niet opportunistisch
de grenzen dichtgooien als het even niet uitkomt. Buitenlandse werknemers weren is ook de
verkeerde aanpak. Het is inderdaad moeilijk voor
een sociale welvaartsstaat als Nederland wanneer
mensen uit andere landen bereid zijn harder te
werken, onder slechtere omstandigheden en tegen
een lager loon. De uitwassen daarvan – werkgevers die legers Polen onder mensonterende
omstandigheden in de landbouw laten werken
– moet je aanpakken. Maar dan blijf je zitten met
legale detacheringsconstructies die de sociale
welvaartsstaat ondermijnen. Door Polen via hun
thuisland te detacheren omzeilen werkgevers het
minimumloon. Daarin zou je kunnen ingrijpen.
Maar ik ben daar voorzichtig mee. Talloze initiatieven in de Bollenstreek wijzen uit dat veel Nederlandse werklozen niet voor minimumloon in
een kas willen werken. Dat is dan ons probleem,
dat er werklozen zijn die weigeren een nuttige
bijdrage aan de maatschappij te leveren.’

Jesse Weltevreden
lector online ondernemen

maarten Pieter Schinkel
‘Oneens. Vrij verkeer van goederen en diensten,
dat is een van de pijlers van Europa. En met
gegronde reden: hoe meer integratie, hoe meer
we van elkaars kwaliteiten kunnen genieten.
Roemeense poppenspelers, Bulgaarse restaurants:
prachtig toch? Toenemende concurrentie houdt
bovendien de prijzen laag. Uiteindelijk wordt iedereen daar beter van. Mits voor iedereen dezelfde
arbeidsregulering geldt, met bijvoorbeeld hetzelfde
minimumloon, is dat een eerlijke strijd. Natuurlijk
is concurrentie op korte termijn vervelend voor
een beperkte groep die alleen hetzelfde kan als
de nieuwkomers. Maar dat zijn vooral oudere,
laaggeschoolde werknemers – vaak met arbeidsrechtspositie en vangnet. Die gevestigde belangen
mogen het algemeen belang niet overvleugelen.
En onze jongeren? Die moeten een tandje bijzetten
en zich beter kwalificeren. Niet gewoon loodgieter
worden, maar aardwarmtespecialist. Niet zomaar
vrachtwagenchauffeur, maar logistieke dienstverlener. Dat soort vooruitgang gaat alleen maar sneller
als ingeslapen sectoren worden wakker geschud.
Dus laat ze maar komen!’

Jesse Weltevreden
‘We hebben ons verbonden aan internationale afspraken en de EU. Daarbij hoort vrij verkeer van
mensen en goederen en dus moet je je grenzen
voor nieuwe EU-landen openstellen. En dus ook
voor werknemers uit Roemenië en Bulgarije. De
vraag is alleen of de timing daarvoor, gegeven de
crisis, goed is. Of Roemenen en Bulgaren Nederlandse jongeren van de arbeidsmarkt verdrukken
is ook nog maar de vraag. Voor zover ik weet
komen veel mensen uit het voormalig Oostblok
hier werken in de land- en tuinbouw en ambiëren niet veel Nederlandse werklozen een carrière
in die sector. Maar ik vind wel dat de overheid
moet uitzoeken wat de gevolgen van het openstellen van de grenzen zijn voor de Nederlandse
arbeidsmarkt. Als die gevolgen groot zijn, zou
je toch moeten kijken hoe je dat in goede banen
kunt leiden. En mocht het meevallen, dan moet
de overheid dat duidelijk naar buiten brengen
en uitleggen. Zeker in tijden van crisis liggen dit
soort zaken heel gevoelig en moet je waken voor
negatief sentiment. Voor je het weet heb je de
publieke opinie tegen je.’ yyy Marieke Buijs
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Folia vond
Kleine en grote nieuwtjes van buiten de poorten van de Universiteit en
Hogeschool van Amsterdam. Zie ook foliaweb.nl/vond. samenstelling Jim Jansen

SLAAP
Slaap stimuleert de aanmaak van
ondersteunende hersencellen die
verantwoordelijk zijn voor het
versnellen van signaalgeleiding in
het brein. Dat ontdekten neurowetenschappers van de University of
Wisconsin-Madison door bij muizen
de aanmaak van genen tijdens slaap
en waak met elkaar te vergelijken.
De verhoogde aanmaak van
steuncellen tijdens slaap kan
verklaren waarom slaap het
brein ten goede komt.

WETENSCHAP
& ONdErZOEk

EgOïSmE
Met een computersimulatie van een
grote, evoluerende groep mensen
die langdurig het prisoner’s dilemma
speelt, toonden Amerikaanse biologen
van de University of Pennsylvania dat
een genereuze strategie het meest succesvol is. Bij die strategie kozen spelers
er meestal voor om samen te werken
en waren ze vergevingsgezind. ‘Ons
onderzoek bewijst dat egoïsme niet
werkt in de evolutie,’ concludeerde
onderzoeker Joshua Plotkin.

STU
STUdENTEN

dEN HAAg

LOSErS
In plaats van zich te richten op speciale regelingen voor ‘excellente’ leerlingen kan staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs zich
beter richten op goed onderwijs voor iedereen,
schrijft Miek Smilde, UvA-alumna en publicist, in de Volkskrant. De extra aandacht die
Dekker wil geven aan excellente leerlingen in
het voortgezet onderwijs draagt volgens Smilde
bij aan de algehele nadruk op topprestaties in
het onderwijs, en maakt het ‘tot de zoveelste
wedstrijd tussen winners en losers, die onze
samenleving typeert’. Liever heeft ze dat we
kinderen leren dat falen er ook bij hoort, en dat
het leven geen eeuwige strijd tussen winnaars
en verliezers hoeft te zijn. En dat begint bij goed
onderwijs, maar wel voor iedereen.
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ANdErE
UNIVErSITEITEN
UNIVE
WErELd

NOOrd-kOrEA EN
HET WESTEN
In een zeldzame wetenschappelijke
samenwerking betraden Britse
seismologen van Cambridge en
Imperial College London voor het
eerst het Noord-Koreaanse veldstation op de Chinees-Koreaanse
vulkaan Paektusan. De seismologen plaatsten nieuwe meetapparatuur om de activiteit van de
slapende reus in de gaten te houden en een eventuele uitbarsting te
voorspellen.

gELd
Meer dan de helft van de eerstejaarsstudenten heeft geen flauw benul hoeveel ze maandelijks te besteden hebben. Maar een vijfde
heeft voor het studeren een financieel plan
gemaakt en 29 procent is van plan te lenen
bovenop de studiefinanciering. Dat blijkt
uit onderzoek van NJR, meldt studenten.
net. Opvallend is dat hbo ’ers vaker een
financieel plan hebben dan wo ’ers.

BSA
Een halfjaartje even wat minder
studeren is er voor studenten in
Leiden straks niet meer bij. Minister van Onderwijs Jet Bussemaker
gaf de universiteit onlangs toestemming om bij wijze van experiment
vanaf 1 september op de hele universiteit het bindend studieadvies
(bsa) in te voeren.

Curvers

promoties
dINSdAg 17/09
10.00 uur: Mirjam Nijdam – Geneeskunde

Memory Traces of Trauma. Neurocognitive Aspects of and
Therapeutic Approaches for Posttraumatic Stress Disorder
(Agnietenkapel)

12.00 uur: Iain Nixon – Geneeskunde

Oncological Outcomes for Patients with Well Differentiated
Thyroid Cancer (Agnietenkapel)

14.00 uur: Pieter-Jan van Ooij – Geneeskunde

Pulmonary Oxygen Toxicity in Professional Diving: Scire est
Mensurare? (Agnietenkapel)

WOENSdAg 18/09
11.00 uur: Robert Paul Weenink – Geneeskunde

Advances in Diagnosis and Treatment of Cerebral Arterial Gas
Embolism (Aula)

14.00 uur: Jessica de Ruijter – Geneeskunde

Sanfilippo Disease (Mucopolysaccharidosis Type III): Early
Diagnosis and Treatment (Agnietenkapel)

dONdErdAg 19/09
10.00 uur: Sanne van der Kooij – Geneeskunde
Uterine Artery Embolization: Long Term Follow-up and
Implementation (Agnietenkapel)

12.00 uur: Gerard Boink – Geneeskunde

Molecular Therapies for Cardiac Arrhythmias (Agnietenkapel)

14.00 uur: Pieter Roel Tuinman – Geneeskunde

Experimental Strategies Directed at Inflammation and Coagulation in ARDS and TRALI (Agnietenkapel)

VrijdAg 20/09
10.00 uur: Eva Moraal – Geschiedenis

’Als ik morgen niet op transport ga, ga ik ’s avonds naar de
revue.’ Kamp Westerbork in brieven, dagboeken en memoires
(1942-2010) (Agnietenkapel)

11.00 uur: Martijn Figee – Geneeskunde

Moving the Brain: Neuroimaging Motivational Changes of
Deep Brain Stimulation in Obsessive-Compulsive Disorder
(Aula)

12.00 uur: Yanru Zhang – Geneeskunde

Computer Models in Bedside Psychology (Agnietenkapel)

13.00 uur: Hanna Hölling – Kunstgeschiedenis

Re:Paik. On Time, Changeability and Identity in the Conservation of Nam June Paik’s Multimedia Installations (Aula)

14.00 uur: Kama Wlodzimirow – Geneeskunde
Acute Liver Failure and Acute Kidney Injury – Definitions,
Prognosis and Outcome (Agnietenkapel)

16.00 uur: Atreju Tauschinsky – Natuurkunde
Rydberg Atoms on a Chip and in a Cell (Agnietenkapel)

Voor uitgebreide informatie zie www.uva.nl/nieuws-agenda.

hora est

Mirjam Nijdam, geneeskunde
17 september, 10.00 uur, Agnietenkapel

‘Het viel niet mee om genoeg
patiënten te vinden voor mijn
onderzoek’
Bevinding ‘In mijn onderzoek heb ik twee behandelmethoden voor mensen die
aan een posttraumatische
stressstoornis (PTSS) lijden
met elkaar vergeleken:
de Beknopte Eclectische
Psychotherapie – waarbij
de herinnering aan het trauma zo levendig en
gedetailleerd mogelijk moet worden opgehaald
– en de Eye Movement Desensitization and
Reprocessing therapie, waarbij de herinnering
korter wordt aangeboord en de patiënt ondertussen een afleidende taak moet uitvoeren. Uit
mijn studie blijkt dat deze tweede therapie leidt
tot een sneller herstel. Maar ook met de andere
therapie worden goede resultaten geboekt: als
patiënten behoefte hebben aan meer reflectie
en willen leren van het trauma, past de andere
behandeling beter.’
Leuk: ‘Ik vond het verrijkend dat ik de behandeling van patiënten kon combineren met mijn
onderzoeksactiviteiten. Daardoor heb ik ontzettend veel over deze stoornis kunnen leren.’
moeilijk ‘Voor deze studie waren we op zoek
naar een groot aantal cliënten, 140 in totaal,
en het viel niet mee om die te vinden. Ik was
daarvoor namelijk afhankelijk van de intakes
bij het AMC, en dat vereiste soms een lange
adem. Gelukkig was daar de ruimte voor.’ yyy
Memory traces of trauma: neurocognitive aspects of
and therapeutic approaches for posttraumatic stress
disorder

Voettocht
Momenteel ben ik afwezig. Ik kan helaas niet zeggen
waar ik ben, want dan loop ik kans dat je me tips
gaat geven. Het is in elk geval een land waar veel van
mijn leeftijdsgenoten zich naartoe begeven, meestal
met een backpack, en de Lonely Planet – het theorieboek voor het halen van je levensvaardigheidsbewijs.
Van de week nog stond ik op een feest met reisgenoot B. We kwamen een bekende tegen die stomtoevallig ook in I. zijn levensvaardigheidsbewijs had
gehaald. Dat bestaat uit vier delen. a) kind aan huis
zijn in een ver oord. ‘Blijf weg van J., véél te toeristisch! Neem gewoon een binnenlands bootje naar P.,
daar vind je het ongerepte I.’
Daarop volgde onderdeel b) barre maar authentieke
omstandigheden, in dit geval een voettocht naar het
binnenste van een vulkaan. ‘Je loopt vier dagen door
de jungle. Twaalf uur lopen, en dan in een tentje
slapen. Bloedheet, dus de tourleiders nemen kippen
mee die ze ter plekke voor je slachten. Je bent compleet verloren in het nergens. Je gaat helemaal kapot.’
Reisgenoot B.’s ogen glommen. Hij wilde ook in de
vulkaan. Hij wilde óók kapot.
‘Op dag drie moet je het laatste stuk beklimmen.
Dan zie je het uitzicht over de eilanden B. en L. Het
mooiste dat je ooit zult zien.’ Ik vroeg me af of er
uitzichten bestaan die het waard zijn om vier dagen
voor te lopen.
‘Hoe groot acht je de kans op overlijden?’ vroeg ik.
‘Haha,’ smaalde de jongen, alsof hij Magere Hein
persoonlijk uitlachte. ‘Misschien eens in de vijf jaar
komt er iemand om.’ Dit was deel c) levensgenot
boven levensgevaar stellen.
‘Andere toeristen betaalden 200 euro. Wij hebben
uitonderhandeld tot 120.’
Ah, deel d) de piepeltest. De vraag of de vulkaan
eigenlijk slapend was of dood liet ik maar achterwege. Als we ooit terug mogen keren, hebben we
voor eeuwig het recht om op feestjes aan het woord
te zijn. yyy Emma Curvers
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Een diplomaat in de wetenschap
Deze week in Folia maakt kennis: Michiel Baud, directeur van het
Centrum voor studie & documentatie Latijns-Amerika (Cedla).
tekst Dirk Wolthekker / foto Danny Schwarz

B

etrokken, nauwkeurig, zeer genuanceerd en zich zeer bewust van
gevoeligheden. Zo omschrijft
Rosemarijn Hoefte, werkzaam bij het
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- & Volkenkunde haar collega-wetenschapper Michiel
Baud, werkzaam bij het Centrum voor studie
& documentatie Latijns-Amerika (Cedla). ‘Ja,
diplomatiek, dat is eigenlijk het goede woord.
Michiel is diplomatiek. Maar dat betekent niet
dat hij geen kritische vragen stelt, integendeel.
Hij is ook een echte wetenschapper met een
grote, diepgravende en parate kennis van zijn
vakgebied. Als hij een oordeel geeft over een
wetenschappelijk artikel of publicatie, dan hecht
ik daar zeer veel waarde aan.’
Dat Jan Michiel Baud (Den Haag, 1952) zich
diplomatiek op weet te stellen hoeft niet te verbazen. Als jonkheer is hij telg van het adellijke
geslacht Baud dat vele bestuurders en politici
heeft voortgebracht, waaronder ook een curator
van de UvA. Traditiegetrouw telt de adel veel
juristen, maar Michiel studeerde contemporaine
geschiedenis in Groningen. Over zijn motieven
zegt hij zelf: ‘De democratisch verkozen Chileense president Allende en de staatsgreep van
1973 waarbij hij werd verdreven intrigeerden
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mij. Sowieso de aandacht voor de wereld buiten
Europa.’ Na zijn afstuderen ging hij promotieonderzoek doen en promoveerde hij cum laude
in de sociale wetenschappen aan de Universiteit
Utrecht. Na zijn promotie was hij werkzaam als
hoogleraar Latijns-Amerikastudies in Leiden
om vervolgens directeur te worden van het

‘Hij is een
bruggenbouwer’
interuniversitair Centrum voor studie & documentatie van Latijns-Amerika (Cedla).
Baud – getrouwd, drie kinderen – kreeg landelijke bekendheid in 2001 toen hij in de aanloop
naar het huwelijk van Willem Alexander en
Máxima onderzoek deed naar de achtergrond en
loopbaan van Máxima’s vader Jorge Zorreguita,
die deel uitmaakte van de regering van de Argentijnse dictator Jorge Videla. Rosemarijn Hoefte
verbaast het niet dat juist Michiel daarvoor werd
benaderd. ‘Naast zijn diplomatieke gaven en zijn
kennis staat hij ook heel sterk in zijn schoenen,
hij is heel zelfverzekerd.’ De afgelopen maanden
leidde Baud de commissie die onderzoek doet
naar de vermeende wetenschapsfraude van

emeritus hoogleraar Mart Bax van de VU. ‘Het
verbaast me niet dat ze bij hem zijn uitgekomen,’
zegt Hoefte. ‘Hij houdt voet bij stuk als het gaat
om de uitkomsten van onderzoek, ook als de
uitkomsten misschien wat tegenvallen voor deze
of gene.’ De uitkomsten van het Bax-onderzoek
zullen later deze maand worden gepresenteerd.
Michiel is niet alleen diplomatiek bestuurder en
wetenschapper, hij is qualitate qua ook pleitbezorger van de Latijns-Amerikaanse zaak, al is
het maar omdat ook Nederland daar voordeel bij
kan hebben. ‘Latijns-Amerika is een regio met
een ongelooflijk potentieel,’ schreef hij vorig jaar
in het online vakblad voor ontwikkelingssamenwerking Vice Versa. ‘Latijns-Amerika wordt een
van de belangrijkste voedselproducenten van
de wereld. De regio moet daarbij antwoorden
vinden op cruciale vragen van duurzaamheid en
armoedebestrijding. Zij is zich maar al te bewust
van de hulp en de steun die ze daarbij van andere
landen kan en, in zekere zin, moet krijgen. De
kansen liggen er. Nederland kan er met een
agenda van duurzaamheid, handel en culturele
uitwisseling veel betekenen.’ En zo is Michiel
dan niet alleen een diplomaat die oog heeft voor
gevoeligheden, maar ook voor de wederzijdse
belangen van Nederland en Latijns-Amerika.

Folia maakt
kennis
Als instituutsdirecteur heeft Michiel zich sinds
zijn aantreden bij het Cedla steeds beijverd voor
het zichtbaar maken van het instituut, vertelt
hoofddocent Barbara Hogenboom. ‘En dat
moet nu eigenlijk opnieuw, nu het instituut deze
zomer is verhuisd van de Keizersgracht naar de
Roetersstraat,’ zegt ze. ‘We hebben niet meer
een eenduidige voordeur, maar zitten in een
door verschillende organisaties gebruikt pand.
Toch zal Michiel ook op het nieuwe adres onze
zichtbaarheid weten te bewerkstelligen, doordat
hij beschikbaar en makkelijk aanspreekbaar is
en naar buiten treedt met zijn kennis en met het
instituut. Daarbij krijgt hij zijn medewerkers ook
mee omdat hij een teamplayer is, veel meer dan
een op basis van hiërarchie werkende directeur.’
Hoogleraar Alex van Stipriaan van de Erasmus
Universiteit Rotterdam zegt dat een instituut of
organisatie ‘ook een beetje wordt gemaakt’ door
het gebouw waarin het is gehuisvest. ‘Dat het
Cedla echt een gemeenschap is waar iedereen
welkom is, komt door Michiel, maar kwam
ook door het pand aan de Keizersgracht. Het
is de vraag of dat op de Roetersstraat ook zal
ontstaan, maar als iemand dat kan bewerkstelligen, dan is Michiel het vanwege zijn gedegen
wetenschappelijke reputatie en omdat zijn medewerkers zich door hem gewaardeerd voelen.
Hij is een bruggenbouwer, geen oorlogsvoerder.
Ik denk dat hij helemaal op zijn plek is als directeur van het Cedla.’ yyy
Folia Radio zendt op 11 september een interview uit met
Michiel Baud. Aan de orde zullen komen (de economische opkomst van) Latijns-Amerika en zijn fascinatie voor
dat continent, fraude in de wetenschap en (de toekomst
van) het Cedla. Te beluisteren via Amsterdam FM, in de
ether op 106.8 en op de kabel op 103.3, tussen 16.00
en 17.00 uur. Vanaf de volgende dag terug te luisteren
via foliaweb.nl/radio. De uitzending is op zaterdagmiddag
15.00 uur terug te zien op Salto TV. Daarna via salto.nl.
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Folia maakt
kennis...

WIN ÉÉN JAAR
COLLEGEGELD!

...met

Michiel Baud

directeur CEDLA

Woensdag 11 september tussen 16.00 en
17.00 uur in de OBA (Oosterdokskade 143)
Live te beluisteren op AmsterdamFM
(106.8 in de ether en 103.3 op de kabel)

Vanaf 12 september terug te luisteren op

www.foliaweb.nl

18 september • Hanko Jürgens
historicus en Duitsland-specialist UvA

Advieswedstrijd: Heb jij het
beste advies voor de zorg? Dan win je
ÉÉN JAAR COLLEGEGELD (€1.835)!
Je vindt alle informatie op:
WWW.75JAARSTUDENTENARTSEN.NL

Folia het platform voor hoger opgeleid Amsterdam
Amsterdam FM.nl de stem van de hoofdstad

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

Het jaar van Alie Boudount
deel 2 Waarin ik terugga naar het
jaar 2002.

‘A

ls je het uitmaakt,’ zei ik in
paniek tegen Roos, ‘dan pleeg ik
zelfmoord.’ Het bleef stil aan de
andere kant van de lijn, waarna
de verbinding werd verbroken. Ik stond in
mijn kamer. Ik woonde op Uilenstede, een
groot studentencomplex aan de rand van
Amstelveen. Die dag had ik een sms-bericht
van de cijferadministratie ontvangen dat ik het
tentamen bedrijfseconomie met een 7,6 had
gehaald. Ik had mijn propedeuse commerciële
economie in een jaar tijd gehaald. Ik was helemaal niet van plan om zelfmoord te plegen.
Roos belde ik om te vertellen dat het was
gelukt. Het was tijd voor goed nieuws, want
de laatste keer dat we elkaar zagen eindigde in
ruzie. Op de studentenvereniging.
Roos en ik hadden elkaar beloofd niet lang te
blijven. Om twaalf uur zouden we vertrekken,
omdat we de volgende dag allebei tentamen
hadden. Zij organisatiekunde en ik bedrijfseconomie. Ons laatste tentamen van het schooljaar.

Om half een ’s nachts waren we nog niet weg. Ik
had meerdere malen tegen Roos gezegd dat ik
naar huis wilde. Nog even, nog even, nog even,
had het iedere keer geklonken.
Ik stapte van de barkruk en liep op Roos af, die
met een jongen stond te praten. ‘Ga je mee?’
vroeg ik. Roos reageerde niet. Ik trok aan haar
arm. ‘Kom we gaan.’
‘Nog even, had ik toch gezegd…’
‘Wat moet je nou, gast,’ zei de jongen die ik niet
eerder in de sociëteitsbar had gezien.
‘Donder op, man,’ zei ik zacht en kortaf. Hij
was een kop groter dan ik. Het lichtblauwe
overhemd dat hij droeg, had hij in zijn kakibroek gestopt.’
‘Wat moet je, gast?’ reageerde hij en gaf me een
lichte duw.
‘Gast?’ herhaalde ik, terwijl ik van mijn schouder naar zijn gezicht keek. Ik merkte dat mijn
stem trilde.
‘Ja, gast!’
Met beide handen sloeg ik hard tegen zijn
borstkas. Hij viel achterover tegen de toiletdeur
waarop een naakte man met vijgenblad voor zijn
edele delen was geschilderd en raakte met zijn
achterhoofd de deurkruk. Op de vieze houten-

vloer voelde de jongen aan zijn kruin. Hij keek
geschrokken naar zijn roodgekleurde handpalm.
‘Is dit wat je wilt?’ riep Roos verwijtend. Ik
vroeg: ‘Ga je mee?’ Roos antwoordde niet. Ze was
boos en schaamde zich tegelijkertijd voor mij. Ik
hoorde iemand van het sociëteitsbestuur zeggen
dat het ongehoord was en dat ik direct het pand
moest verlaten, anders zou ik verwijderd worden.
Met mijn zij duwde ik de balkondeur open. Toen
ik de studentenkamer op Uilenstede betrok, zou
iemand naar de verzakte deur komen kijken.
Roos en ik verhuisden vorige zomer naar Uilenstede. Zij op zeven, en ik op vijf hoog. Met een
paar vriendinnen van de studentenvereniging
woonde ze nu in het centrum van Amsterdam.
Ik stak een sigaret op en keek naar de overvliegende vliegtuigen. Ik moest ook weg.
Tweede sms van de dag. Roos: ‘En haal het niet
in je hoofd om zo een kutnummer op te sturen.’
Ik moest echt weg. yyy
Alie Boudount (Marokko, 1984) woont sinds zijn
vierde in Nederland. Hij studeerde aan de HvA en de
UvA. Hij is vrijgezel, woont in Amstelveen en werkt in
Amsterdam als parkeerwachter.
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prikbord HvA
DMR Judith

Metz

HvA Workshop

voeding

Op dinsdag 8 oktober geeft lector Youth Spot Judith
Metz een openbare les. Hiermee vangt zij officieel haar
ambt aan als lector aan de HvA. Metz houdt zich onder
andere bezig met jongerenwerk, civil society, welzijn,
diversiteit en sociaal beleid. De lezing vindt om 15.30
uur plaats in het Kohnstammhuis. Studenten, docenten
en onderzoekers kunnen hierbij aanwezig zijn. Voor wie dan niet kan,
wordt de lezing na afloop online gezet. Ook zal de lezing verschijnen in
een boekje van Amsterdam University Press.

Het schooljaar is weer begonnen en dat levert vaak
stress op. Maar als je genoeg slaapt, goed eet en veel
beweegt, scheelt dat al een hoop. Om medewerkers
hierbij te helpen organiseert de HvA Academie gratis
workshops over een gezonde leefstijl. De eerste workshop vindt plaats op 24 september van 15.30 tot 17.00
uur in lokaal B7.28 van de Leeuwenburg. Het thema is deze keer voeding.
Binnenkort zullen er ook een workshop over slapen en over bewegen
worden gehouden.

DBSV Nicolaes

DMR Stephan

Tulphuis

Steinmetz

Het Domein Gezondheid opende het hogeschooljaar
deze keer op een unieke manier. Het gebouw van het
domein, dat tot voor kort de Tafelbergweg heette, werd
op dinsdag 3 september omgedoopt in het Nicolaes
Tulphuis. Voor de gelegenheid werden studenten en
medewerkers die ochtend ontvangen door studenten
in zeventiende-eeuwse kleding. Bij binnenkomst kregen ze een zakje
tulpenbollen cadeau. Daarnaast werden er twee kunstwerken onthuld.
Beide werken zijn een moderne weergave van De anatomische les van Dr.
Nicolaes Tulp van Rembrandt van Rijn.

Om het hogeschooljaar inspirerend te beginnen,
heeft de HvA onderzoeker en andragoloog Stephan
Steinmetz uitgenodigd om op woensdag 11 september
een lezing te geven. Steinmetz zal dit doen aan de
hand van zijn boek De brievenbus van mevrouw De
Vries. Mevrouw De Vries raakt net als veel ouderen in
de war door de vele onnodige brieven die zij krijgt. Met zijn boek brengt
Steinmetz de privatiseringsdrang van de overheid in kaart. De lezing
duurt van 17.15 tot 19.00 uur en vindt plaats op de begane grond van het
Jan Bommerhuis.

DT ZonDag

DOO Dag

Vanwege het 400-jarig bestaan van de grachten organiseert de HvA samen met de gemeente op zondag 15
september de zogenaamde ZonDag. Verschillende boten
op zonne-energie strijden deze dag tegen elkaar op een
parcours dat loopt van de Amstel tot aan de Brouwersgracht. Namens de HvA doen de studenten van het CleanTech-onderzoeksprogramma mee. Daarnaast vinden er rond het Amstelveld
talloze activiteiten plaats met het thema duurzaamheid. Het startschot wordt
om 13:30 gegeven door ruimtevaarder/hoogleraar Wubbo Ockels, wethouder
Carolien Gehrels en rector Huib de Jong. Meer info op www.zondag2013.nl

Op zaterdag 5 oktober is het de Internationale Dag van
de Leraar. Zoals ieder jaar vindt die dag de verkiezing
van de Leraar van het Jaar plaats. Dit jaar zullen er vier
leraren in de prijzen vallen; een voor het basisonderwijs, een voor het voortgezet onderwijs, een voor het
middelbaar beroepsonderwijs en een voor het speciaal
onderwijs. Maar ook de rest van de week staat de leraar centraal. Zo wordt
de Dag van de Leraar op 7 oktober op scholen gevierd en kunnen docenten op 8 oktober naar het Lerarencongres in Ede.

DMCI Friend

DBSV Publicatie

Gift

Je vrienden niet alleen feliciteren via Facebook, maar
ook een cadeautje sturen. Dat is het idee achter de
socialmediastartup Friend Gift die studenten media,
informatie & communicatie Emiel Reinhardt en Teis
Elferink deze zomer lanceerden. Via de site kun je een
cadeautje kopen, bijvoorbeeld een kopje koffie of een
dagje uit, en dat meesturen met een facebookfelicitatie. De ontvanger
hoeft vervolgens alleen maar met zijn of haar smartphone naar de desbetreffende winkel te gaan om zijn digitale bon te verzilveren.
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van de leraar

Pas halverwege je studie en nu al een publicatie in een
vakblad. Vijf studenten voeding & diëtetiek kunnen
er over meepraten. Tijdens een onderzoek dat zij
afgelopen jaar voor hun studie deden, ontdekten zij dat
vrouwen tussen de vijftig en zeventig jaar onvoldoende
vitamine D slikten. Hiervoor namen ze 210 enquêtes
af bij blanke vrouwen in die leeftijdscategorie. Het artikel dat zij hierover
schreven werd geplaatst in het afgelopen nummer van het Nederlands
Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek.

prikbord UvA
UB Nieuwe

directeur

ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

Onderwijs Coursera

Boek- en informatiewetenschapper Maria Heijne
wordt per 1 oktober de nieuwe directeur van de universiteits- en hogeschoolbibliotheek van UvA en HvA.
Ze volgt Nol Verhagen op, die met pensioen gaat. Sinds
2011 was Heijne directeur van het Sectorinstituut
Openbare Bibliotheken (SIOB), waar zij verantwoordelijk was voor de regie op het landelijk stelsel voor openbare bibliotheken.
Daarvoor was zij veertien jaar verbonden aan de TU Delft. Heijne zal zich
vooral richten op de veranderende rol van collectiemanagement in een
digitale omgeving.

Na de eerste Massive Open Online Course (MOOC)
gaat de UvA nu samenwerken met Coursera, een
internationaal online educatieplatform. Vorige week
ondertekenden CvB-voorzitter Louise Gunning en
Coursera-baas Daphne Koller een overeenkomst
hiertoe. De UvA-MOOC communicatiewetenschap,
die deze week weer van start gaat, wordt vanaf januari ook aangeboden
op Coursera. ‘Online onderwijs is een goede aanvulling op het reguliere
onderwijs,’ licht Louise Gunning toe. ‘Door deze samenwerking kan een
groot internationaal publiek kennismaken met het UvA-onderwijs.’

UB Officier

BC Atlas

UB-directeur Nol Verhagen is vorige week ter gelegenheid van zijn pensionering geridderd: hij werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. De
burgemeester van Bussum, Henk Heijman, was naar de
Aula gekomen om hem de bijbehorende versierselen
op te spelden. Verhagen ontving de onderscheiding
vanwege zijn inzet voor de UvA en voor de maatschappij als geheel. Zo
was hij nationaal en internationaal ‘uitermate verdienstelijk’ ten behoeve
van de vrije en betaalbare toegang tot wetenschappelijke informatie. Verhagen was zestien jaar UB-baas.

Teken nu in op De Atlas der Neederlanden – Kaarten
van de Republiek en het prille Koninkrijk, met ‘Belgiën’
en ‘Coloniën’, samengesteld door Jan Werner, conservator kaarten en atlassen. Deze negen banden tellende
verzamelaarsatlas uit begin negentiende eeuw biedt
in meer dan 650 pagina’s inzicht in de Nederlanden.
Hij verschijnt in oktober 2013 en wordt uitgegeven door de Bijzondere
Collecties en uitgeverij Asia Maior/Atlas Maior. Tot en met 15 november
intekenen voor € 190,-. Daarna wordt de verkoopprijs € 245,-. Zie www.
bijzonderecollecties.uva.nl.

FEB Cambridge

CAO Loonsverhoging

Deeltijdhoogleraar economie en voormalig directeur
van het Centraal Planbureau Coen Teulings, eerder
ook directeur van SEO Economisch Onderzoek, wordt
hoogleraar economie aan de University of Cambridge,
een van de oudste en meest prestigieuze universiteiten
van Europa. Er zal veel gereisd moeten worden in zijn
nieuwe functie, want Coen Teulings (1958) blijft ook verbonden aan de
UvA. Ook zit hij sinds kort in de raad van toezicht van de Technische
Universiteit Eindhoven. Sinds afgelopen week is hij bovendien columnist
van NRC Handelsblad.

Deze maand krijgen medewerkers van de UvA en
andere universiteiten opnieuw een salarisverhoging
van 1 procent. Ook op 1 januari van dit jaar kregen
ze een verhoging van 1 procent. Beide verhogingen
werden afgesproken in de cao-onderhandelingen tussen werkgeversorganisatie VSNU en de werknemersorganisaties. Het akkoord hield onder meer in dat er dit kalenderjaar twee
loonsverhogingen zouden komen. De nieuwe cao is geldig tot 1 januari
2014. De nieuwe loonschalen worden in de loop van deze maand gepubliceerd op de website van de VSNU. Zie www.vsnu.nl.

REC Rondleiding

AAC Niet-leden

De bouw van de Roeterseilandcampus (REC) is volop
gaande. Wie zelf een kijkje wil nemen op de bouwlocatie en wil weten wat waar komt en wil zien hoe dat
wordt gerealiseerd kan de campus tijdens een hard hatrondleiding (inclusief laarzen!) van dichtbij aanschouwen. Het uitzicht vanaf de negende verdieping schijnt
fantastisch te zijn. Per rondleiding kunnen maximaal tien mensen mee.
Ze vinden plaats elke twee weken op donderdag van 15.00 uur tot 16.00
uur. De eerstkomende zijn op 12 en 26 september. Geïnteresseerd? Mail:
huisvestingsontwikkeling@uva.nl.

De Amsterdamse Academische Club (AAC) is sinds
2 september ook open voor niet-leden. En: er komt nu
ook een terras voor de deur. Helaas voor fietsers; die
zijn hun parkeerplaats ter plekke kwijtgeraakt. Wil je
wel lid worden? Dan krijg je tot oktober een ‘partnerlidmaatschap’ voor één jaar cadeau ter waarde van 150
euro. Momenteel telt de club ruim 750 leden, maar er kunnen er altijd
nog wat bij. Elke donderdagavond organiseert de club een debat op het
snijvlak van wetenschap en praktijk. Locatie: Oudezijds Achterburgwal
235. Info: 020 525 1570.

FoliaMagazine

35

wasdom
Puzzelen
met taal
Gijsje van Bentum
Leeftijd 44 (geboren op 16 november 1968)
Beroep Hoofdredacteur Viva
Studie Nederlands, taalbeheersing (UvA)
Afgestudeerd 1995
Docent ‘Ik heb bij Nederlands veel geweldige,
excentrieke docenten gehad, zoals Marita Mathijsen en Herman Pleij, maar bij taalbeheersing
waren mijn favoriete docenten Francisca Snoeck
Henkemans en Rob Grootendorst. Grootendorst
en Frans van Eemeren, een internationaal vermaard duo, zijn de grondleggers van de pragmadialectiek. Ze bedachten een prachtig sluitend
systeem om argumentatie mee te analyseren.’
Locatie ‘Ik heb alleen maar les gehad in het
P.C. Hoofthuis aan de Spuistraat. Ik vond het er
altijd heel gezellig.’
Café ‘Ik kwam in Café Het Paleis, dat was toen
nog leuk underground, en in Het Schuim.’
Afknapper ‘Ik won de scriptieprijs van mijn
vakgroep en moest die tamelijk onverwachts
verdedigen in de aula. Ik kreeg een verschrikkelijke black-out. Gelukkig verdiende ik met die
prijs duizend gulden, daar heb ik een goed bed
van gekocht waar ik vervolgens een halfjaar in
ben gaan liggen.’
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stage
Zij studeerde Nederlands en werd hoofdredacteur van
Viva: Gijsje van Bentum.

‘I

tekst Julie de Graaf / foto Bob Bronshoff

k denk dat veel mensen een studie
kiezen op basis van hun lievelingsvakken op de middelbare
school. Dat was in ieder geval de
reden waarom ik na mijn eindexamen voor
filosofie koos. Toen ik na een jaar studeren bij
filosofie niet vond wat ik zocht, stopte ik en
ben ik mijn tweede lievelingsvak gaan doen:
Nederlands. Althans, ik heb tussendoor eerst
nog een jaar in café Cox gewerkt, totdat ik zin
kreeg om weer te gaan studeren.
Het jaar daarop vond ik bij Nederlands wel
precies wat ik zocht, namelijk bij taalbeheersing, een vakgebied waarvan ik daarvoor niet
eens wist dat het bestond. Taalbeheersing is
een combinatie tussen taal en filosofie en gaat
deels over overtuigen met woorden, maar
ook over hoe je in een debat iemand in een
patstelling kunt krijgen met drogredenen.
Dan is er ook nog een deel dat gaat over taaluitingen, over wat we eigenlijk bedoelen met
woorden en waarom we bepaalde taalconstructies gebruiken als we iets anders willen
zeggen dan dat we daadwerkelijk zeggen. Ik
houd verschrikkelijk veel van taal, maar ook
veel van puzzelen en analyseren. Dat komt
samen bij taalbeheersing. Ik vind nog steeds
niets lekkerder dan om met een pen een tekst
te bekijken en te zien hoe die is opgebouwd
en hem vervolgens helemaal uit te rafelen.
Ik ben afgestudeerd op het woord “maar” als
argumentatie-indicator en hoe mensen het in
betogen gebruiken. Ik ben daar een jaar mee
bezig geweest en vond het heerlijk.
Sowieso heb ik een geweldige studententijd gehad. Ik was ijverig, studeerde hard
en haalde hoge cijfers. Bovendien was het
onderwijs heel kleinschalig. Mijn vriendje

studeerde film- en televisiewetenschappen
en van hem wist ik hoe vreselijk massale
hoorcolleges waren. Ik ben heel blij dat ik
dat nooit heb meegemaakt. Met taalbeheersing zaten we misschien met vijftien of
twintig studenten. Er was alle ruimte voor
contact met docenten en de onderlinge sfeer
was super. Iedereen was gemotiveerd, deed
mee met de les, stelde vragen en stond open
voor discussies. Ik had misschien wel door
willen gaan in de taalwetenschap, maar mijn
vader overleed rond mijn afstuderen en dat
was voor mij een heel moeilijke tijd. Ik ben
toen rigoureus een andere kant opgegaan en
in de valkuil van de bladenwereld getuind.
Ik werkte tijdens mijn studie al voor een paar
bladen. Het verdiende goed en het was leuk
werk. De bladenwereld is best wel klein. Veel
mensen kennen elkaar en je kunt er goed promotie maken. Daardoor switch je veel van baan
en wordt het niet saai. Zo is het mij ook vergaan. Ik heb twaalf jaar bij ELLE gewerkt, eerst
als eindredacteur, daarna als chef. Op een gegeven moment werd ik door Viva gevraagd als
hoofdredacteur. Ik ben ambitieus en heb overal
ja op gezegd, maar achteraf denk ik weleens
dat ik gelukkiger was geweest met mijn werk
als ik na mijn afstuderen gewoon onderzoeker
was geworden. Het analyseren van teksten en
het puzzelen met taal, dat vind ik nog steeds
het allerleukste. Als onderzoeker of eindredacteur doe je dat, maar als hoofdredacteur
niet. Daarom denk ik dat ik hierna een stapje
terug doe en weer als eindredacteur ga werken.
Of misschien ga ik wel wat heel anders doen,
misschien ga ik weer studeren. Ga ik toch nog
filosofie afmaken. Dat mag wel toch? Filosofie
lijkt me een goede ouwelullenstudie.’ yyy

milou de Bats (23)
Studie Media, informatie & communicatie
Stage Versgeperst
Vergoeding 600 gulden (250 euro)
Beoordeling JJJJJ
‘Ik wilde graag naar het buitenland. Een vriendin
van mijn vorige opleiding, hbo-communicatie,
liep ook stage bij Versgeperst. Het is eigenlijk de
NU.nl van Curaçao. Er werken weliswaar maar
zo’n zes mensen, maar Curaçao is natuurlijk
ook maar een klein eiland. Op mijn stage was ik
heel vrij. Ze stimuleerden mij heel erg om met
eigen ideeën te komen. Ik schreef voornamelijk
reportages en nieuwsberichten – bijvoorbeeld
over de koudste nacht ooit gemeten op het eiland:
20,6 graden – en ging regelmatig met de videocamera op pad. Toen Bløf naar het eiland kwam,
zei ik gelijk: “Ik ga ze interviewen!” En dat is ook
gelukt. Ondanks dat ik zo vrij was, kreeg ik redelijke begeleiding. Ik vroeg wat ze van m’n ideeën
vonden en ze gaven feedback over mijn artikelen,
alhoewel ze nooit veel aanpasten.
Curaçao is een echt feesteiland. We kregen gratis
kaartjes voor zo’n beetje elk concert of feest op
het eiland. Dat zijn natuurlijk leuke extra’s. Toch
waren er ook minder spannende momenten. Een
paar weken lang was het echt komkommertijd en
zat ik urenlang verveeld achter mijn bureau.
Ik ken inmiddels zo’n beetje elke journalist op
Curaçao. In Nederland heb ik helaas niet zo veel
aan dat netwerk. Toch ben ik ervan overtuigd dat
de ervaringen die ik op Curaçao heb opgedaan
ook hier van pas komen.’ yyy Mike Hofman
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colofon

Hoorcollege Topic Media Entertainment (introductie) door Jeroen Lemmens,
woensdag 4 september, 13:00, Oudemanhuispoort. tekst en foto’s Maartje Geels
Verhouding man/vrouw: 1 op 10
kledingkeuze: shorts en hoedje
Scrabblewoorden: enjoyment, franchise,
superheld, archetype

D

e titel van het vak klinkt veelbelovend
en inderdaad: het ruime oratorium
in de Oudemanhuispoort is voor een
groot deel gevuld – overigens met
overwegend vrouwelijke studenten. Hoogleraar
Jeroen Lemmens trapt het college af met een aantal
huishoudelijke mededelingen: er zal geen aanwezigheidsplicht gelden, noch worden er werkcolleges gegeven en alle bijeenkomsten worden online
beschikbaar gesteld. Enkele studenten zakken na
deze mededeling wat verder onderuit en hier en daar
wordt een zucht van verlichting geslaakt. Het eerste
halfuur van het college wordt gespendeerd aan het
definiëren van het begrip entertainment. ‘Dat Goede
Tijden, Slechte Tijden een hoge entertainmentwaarde
heeft weten we allemaal, maar hoe zit dat met programma’s als Radar en De Wereld Draait Door?’, legt
Lemmens de zaal voor. Hier en daar wordt gedurende het college een vakantie besproken en pas stil
wordt het in de anderhalve uur die volgen. De een
na de andere Marvel-stripfiguur vliegt plots over het
scherm als Lemmens de archetypes in blockbusters
nader analyseert en ook de overeenkomsten tussen
Harry Potter en Star Trek uitgebreid behandelt.
Het huiswerk voor de volgende bijeenkomst? Het
bekijken van de nieuwste Spidermanfilm. Het college
heeft misschien geen enorme filosofische diepgang;
boeien doet het wel. Zo klinkt er een flauw gegrinnik
wanneer er een heuse datingsite voor Star Trek-fans
over het scherm rolt, en volgt er een daverend lachsalvo op Lemmens’ imitatie van zijn favoriete computergame. Conclusie? Niet alleen het vak maar ook
de docent heeft een enorme entertainmentwaarde. yyy
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Sanne

(20, honoursprogramma communicatiewetenschap)

studie, wie wil dat niet?’

‘Het vak leek me leuk omdat
het aansluit op mijn belevingswereld. De onderwerpen gaan
grotendeels over films, games en
televisieprogramma’s en dat zijn
toch heel herkenbare onderwerpen. En film kijken voor je

Sonja

(22, media en cultuur)
‘Ik volgt dit vak als keuzevak,
vooral omdat het aansluit bij
mijn vakgebied. Het lijkt me vrij
gemakkelijk, maar ik hoop nog
wel dat het in de komende weken meer diepgang gaat krijgen.
Als dit eerste college het niveau
van het tentamen aangeeft, haal ik sowieso een tien… ’

Dyan

(20, communicatiewetenschap)
‘Dit vak voelt absoluut niet als
het volgen van college! Ik ben
zelf een echte filmfanaat dus de
onderwerpen sluiten tot nu toe
naadloos aan op mijn interesses.
Vooral de vergelijking tussen de
Harry Potter en Star Trek films,
ik had me nooit gerealiseerd dat er zo’n patroon in die
films te ontdekken valt. Lemmens lijkt me een enthousiaste en flamboyante man. Fijn, want zo hou je toch je
aandacht er beter bij’.
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cultureel studentencentrum

agenda september

BALK festival
Dagvullend a capella festival
met optredens van negentien
vocale groepen en koren.
Met o.a. Bant, Angels,
Leeuwenhart en Zwingin.

dutch film for
beginners

14
10:00

16
19:30

Zwartboek - Rachel gets into
trouble in the Dutch resistance during World War II.
English subtitles.
Introduction: speaker t.b.a.
I.c.w. ISN

generatie
nooit genoeg

17
20:00

Hoe word je gelukkig in een
wereld waarin alles lijkt te
kunnen? Docu: Generatie
Nooitgenoeg. Discussie:
Emma Westermann, Thijs
Launspach, Aik Kramer.

cursussen
CREA organiseert jaarlijks
zo’n 450 cursussen van
digitale media tot beeldend
en van theater tot fotografie.
Kijk online voor het complete
aanbod en schrijf je nu in
voor een najaarscursus.

CREAmsterdam
CREAmsterdam

www.crea.uva.nl

de lezer

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

THOmAS dE LUCA (20), INFOrmATICA, HvA
‘Het eerste wat me opviel aan Folia Magazine van deze week is natuurlijk de lustrumeditie
die erbij zat. Ik heb hem even doorgebladerd, maar ik las toch meer uit de normale Folia
Magazine. De cover van het lustrumtijdschrift sprak me echter wel meer aan dan het
normale tijdschrift. Dit kan ook komen doordat ik niets heb met het leger. De afbeeldingen
van de wapens zelf trekken wel meteen je aandacht, maar die zijn dan jammer genoeg op de
volgende bladzijde geplaatst.
Het artikel over dat restaurant Abyssinia vond ik erg leuk. Ik herkende het meteen,
dus dan ben ik eerder geneigd om het te gaan lezen. Ook handig dat ze extra kaders
onderaan het artikel hebben met achtergrondinformatie. Ik hou zelf meer van
ICT-onderwerpen. Vandaar dat het artikel over de 3D-ijsjes me erg aansprak.
De vormgeving paste goed bij de tekst. Je zag echt het proces van de 3Dprinter. Als ik thuis zo’n printer zou hebben, dan zie ik hier een kijkje achter de
schermen. Dat waardeer ik wel. De kop had misschien anders gekund. Je ziet niet
meteen waar het over het gaat. Het hoeft niet heel erg formeel hoor. Af en
toe een woordgrapje erin mag wel. In die zin zijn de koppen wel geslaagd.
De opmaak van het blad vind ik goed in balans. De afbeeldingen
leiden niet af van het verhaal. Je hebt langere artikelen die inhoudelijk sterk zijn, maar het luchtige HvA prikbord zorgt dan weer
voor de afwisseling. Ik ben benieuwd waar Folia Magazine de
volgende keer mee komt.’ yyy tekst en foto Adelaida de Cuba

deining
‘Die ontwikkeling stelt ons, universiteiten, scholen
en culturele instellingen, voor een niet te onderschatten uitdaging: wij moeten nieuwe wegen
vinden die de rijke culturele erfenis voor jongere
generaties toegankelijk maken.’ FGW-decaan
FrANk VAN VrEE over het gebrek aan begrip voor culturele erfenis en religie bij de jonge
generaties, in NRC.
‘Juist mensen die niet voetballen, denken dat agressie en asociaal gedrag daar hoogtij vieren. Ook dat
heeft te maken met sociale strijd: hogere maatschappelijke kringen die neerkijken op hoe het er bij
voetbal aan toegaat.’ Bijzonder hoogleraar sportsociologie aan de UvA rAmóN SPAAij, over
de volkse reputatie van voetbal, in Het Parool.
‘Onbegrijpelijk dat een serieuze decaan investeert
in een communicatieadviseur om bètastudenten
de mond te snoeren. Zij maken een lachertje
van de communicatieadviseur en dus ook van

de decaan.’ ArNOLd HEErTJE, emeritus
hoogleraar economie, over de bètafusie tussen
de UvA en de VU, in Het Parool.
‘Wij paren immers een van de hak op de takbeleid met een extreem wispelturig stemgedrag van
de kiezer. Het volk krijgt letterlijk de politiek die
het verdient.’ TON NijHUIS, directeur van het
Duitsland Instituut, legt in de Volkskrant het verschil uit tussen Duitse en Nederlandse politiek.
‘Amsterdam kent nog grote gezondheidsverschillen. Arme Amsterdammers gaan tegenwoordig
circa zeven jaar eerder dood aan “welvaartsziekten” dan meer welgestelden in de stad.’ JAAP
SEIdELL, hoogleraar voeding en gezondheid,
in Het Parool.
Opvallende quotes uit de afgelopen week van (voormalig) HvA’ers en UvA’ers. Iets leuks gezien, mail het
naar redactie@folia.nl.
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(ingezonden mededeling)

WELKOM OP DE VU
Dit collegejaar wordt besloten of de bètafaculteiten van de UvA en de VU gaan fuseren.
De meningen over deze fusie zijn verdeeld: terwijl het bestuur enthousiast is, zijn veel
medewerkers en studenten niet overtuigd. De bètafusie lijkt tenslotte de opmaat voor
de totale fusie van de UvA en de VU. Wat vind jij van de plannen?
DISCUSSIEER MEE EN GA NAAR ISERANIMO.NL OF FACEBOOK.COM/ASVASTUDENTENUNIE

