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Kloof groeit door extremisme in hoger onderwijs
ALAAF!
HvA-student Jeroen
is Prins Carnaval in
Meterik
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Radicalisering
In het hoger onderwijs ontstaat een
sterke tweedeling tussen extremistische moslims en radicale PVV-aanhang, blijkt uit een onderzoek van
journalist Margalith Kleijwegt. Aan
docenten de lastige taak om met ze in
gesprek te blijven.

16

OPINIE

Bel ons niet…
De zoektocht naar nieuwe CvB-leden
verloopt traag en schimmig, vindt
sollicitant André Linnenbank. Hij
vreest dat er vooral kandidaten uit
het vermaledijde old boys network
naar voren zullen worden geschoven,
die geen sporen hebben verdiend in
de wetenschap.

INTERVIE W

18

Hulp voor
underdogs
Advocaat en UvA-hoogleraar GeertJan Knoops heeft bij voorkeur cliënten die lastig te verdedigen zijn, zoals
(oorlogs-)misdadigers en onterecht
veroordeelden. ‘Justitie heeft moeite
haar dwalingen te erkennen.’
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Jeroen de Eerste
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Gefund door de crowd
HvA-studenten economie leren in tien weken crowdfunden om hun bedrijfsidee
werkelijkheid te laten worden. Wat levert het tot nu toe op?
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Altan Erdogan, hoofdredacteur Folia
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Education costs
Compared to other European countries, tuition fees
are quite high in the Netherlands. Why is that, and
can we expect it to change any time soon?
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eerlijk, als de banale werkelijkheid even aan de
haal gaat met doemscenario’s, verontrustende
onderzoeken en serieuze dreigingsbeelden.
Nog mooier is het, als Folia in één nummer zowel het
dreigingsbeeld als de werkelijkheid te pakken heeft.
Om maar meteen met de dreiging te beginnen:
journalist Margalith Kleijwegt onderzocht extreme
politieke ideeën van leerlingen in het hoger onderwijs
(zie pagina 10). Haar conclusie is vrij zorgwekkend: er is
een groeiende kloof tussen radicaliserende moslims en
radicale PVV-stemmers. Dat leidt tot maatschappelijke
spanningen in klaslokaal en collegezaal.
De één roept dat de aanslag op het tijdschrift
Charlie Hebdo een verzinsel is van de Amerikanen,
de ander windt zich op over ‘al die vluchtelingen die
zomaar een huis en een elektrische fiets krijgen’. Zwart
of wit, in één generatie, en het lijkt alsof deze geesten
nooit nader tot elkaar zullen komen. Kleijwegt stelt
namelijk dat ‘het grote midden ontbreekt’.
Dat kan haarscherp uit haar onderzoek zijn
gekomen, Kleijwegt is dan ook niet op pad geweest met
HvA-studenten Jeroen Smedts en Laila Lazar (pagina
26). Laten zij samen nou net een voorbeeld zijn van
dat grote midden. Prins Carnaval Jeroen (woonachtig
in Amsterdam, geboren in het Limburgse Meterik)
en Prinses Laila (van Marokkaanse afkomst) trokken
vorige week samen door Limburg om collega-prinsen te
bezoeken. Zwart-witter had je het vooraf niet kunnen
bedenken. Zo kon de Marokkaanse vader van Laila het
niet plaatsen dat carnavalsvierders voortdurend Allah!
riepen, en kenden ze In Meterik Marokkanen naar eigen
zeggen vooral van het programma Opsporing Verzocht.
Jeroen en Laila trekken zich er niets van aan.
Ze vieren samen het leven, gaan uit van hun eigen
werkelijkheid. Laila: ‘Limburgers lijken veel meer op
Marokkanen dan ze zelf denken.’
Ik hoor het de zwartkijkers zeggen: dit paar vormt
een uitzondering die de regel bevestigt.
Geloof ik niks van, en in m’n naïviteit doe ik er nog
een schepje bovenop: elkaar ontmoeten, feestvieren en
liefde delen, we zouden het nóg vaker moeten doen.
Daar kunnen geen serieuze studies en
doemscenario’s tegenop. ↙
www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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Cijfers

3

UvA-alumni zijn gastconservator van een kamer in het DWDD Pop Up
Museum in het Allard Pierson Museum.
Daarnaast wordt de betreurde alumnus Joost Zwagerman geëerd met een
speciale kamer.

Eierwekker op tafel en
studeren maar

S

pring je ’s ochtends wel eens vol goede moed achter
je laptop, vastberaden een dag lang flink te studeren, om acht uur later vast te stellen dat je precies niets
hebt gedaan (fornuis schrobben en kijken naar foto’s
van dieren die lijken op beroemdheden niet meegerekend)? Dan is dit iets voor jou: tot en met 14 februari
organiseert de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA)
bij het Centraal Station dagelijks StudyShare, ‘de nieuwe
ultieme manier om je hoofd bij het studeren te houden’.
Het idee is simpel: je levert je mobiel in en laat je
samen met andere studie-ontwijkers opsluiten in een
zaal op de zesde verdieping van de OBA. Daar werk
je drie uur lang – drie keer 45 minuten met daartussen verplicht vijftien minuten pauze – onder het
strenge toezicht van een surveillant. Want discipline,
die besteed je toch gewoon uit?
Voor StudyShare baseerde bedenker Frank Verbeek
zich op de zogeheten pomodoro-techniek, een timemanagementklassieker uit de jaren tachtig. De methode dankt haar naam aan Francesco Cirillo, die voor zijn
revolutionaire idee gebruikmaakte van een eierwekker
in de vorm van een tomaat (Italiaans: ‘pomodoro’).
Het uitbesteden van je discipline is gratis – al heb
je wel een OBA-pas van 20 euro nodig – en je hoeft je
niet aan te melden. Er zijn elke dag twee studieblokken: een ochtendblok van 10.15 tot 13.00 uur en een
middagblok van 14.15 tot 17.00 uur. Kom wel op tijd,
want vol is vol. ↙ Steffi Weber

994.000

euro
mogen de commissies die de financiën en het democratische gehalte van de UvA gaan onderzoeken kosten van de
medezeggenschap. Zij adviseerde positief aan het CvB,
dat deze week beslist.

41

amendementen werden er ingediend op het
wetsvoorstel versterking bestuurskracht, dat het universitaire bestuur moet verbeteren. Minister Bussemaker
staat open voor slechts een handjevol van die wijzigingsvoorstellen.

500

euro won de
start-up Soluness tijdens het Startup
Tech Event 2016 eind januari. De vijf
studenten van de HvA-minor ‘Startup
Your Business in Technology’ ontworpen een glazenreiniger voor de horeca
die drinkglazen tegelijk van binnen en
buiten reinigt en zelfs lippenstiftvlekken
aankan. Ze scoorden punten met hun patentaanvraag,
verdienmodel en marktonderzoek.

Zie voor meer info: www.oba.nl/actueel/studyshare
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André Nollkaemper mag vijf miljoen gaan bezuinigen aan de rechtenfaculteit.

D€ W€€K

F

inanciën zijn niet de sterkste
kant van Udo Kock. Onder de
verantwoordelijkheid van Kock,
sinds 2014 wethouder van Financiën
van Amsterdam, werden regelmatig fouten gemaakt in de financiële
administratie van de gemeente.
De laatste blunder is het kwijtmaken van ruim 106 miljoen euro.
Het spreekt voor zich dat Kock
thuis niet de regie voert over het
huishoudboekje; hij zou al tien keer
failliet zijn verklaard. Gelukkig is
zijn partner Calluna Euving beter
met geld. Althans, dat is te hopen
voor de UvA. De grote onbekende
Euving werd vorige week namelijk
uit het niets benoemd als universiteitssecretaris en daarmee wordt zij
verantwoordelijk voor de volledige
ondersteuning van het College van
Bestuur.
Geen grote onbekende, maar wel een
grote verrassing: zo voelde de benoe-

Folia 18_1605_4.indd 7

ming van hoogleraar internationaal
publiekrecht André Nollkaemper als
decaan van de rechtenfaculteit. Als
internationaal erkend topwetenschapper moet Nollkaemper zich de
komende tijd vooral bezighouden
met interne aangelegenheden. Er
moet structureel vijf miljoen euro
worden bezuinigd en wellicht vallen
daarbij zelfs gedwongen ontslagen.
Nu is Nollkaemper als expert natuurlijk bekend met het beoordelen van
volkenrechtelijke mandaten, maar de
vraag is of de onderhandelingen met
Syrische opstandelingen even gemakkelijk zullen verlopen als die met
de UvA-medezeggenschappers.
Die medezeggenschappers beleefden vorige week hun finest hour. Zo
konden ze eindelijk positief adviseren
over de begrotingen van de commissies financiën, en democratisering
en decentralisering. De medezeggenschappers zijn zo in hun nopjes

met die twee commissies dat ze de
begrotingen zelfs hadden goedgekeurd als Udo Kock budgethouder
zou zijn geworden. Terwijl men van
de instemming op de UvA-begroting
een ware marathononderhandeling
maakte, was men bij lange na niet
zo kritisch op een ton die naar één of
ander secretariaatje in Amersfoort
gaat.
De HvA zet haar geld komend jaar
op de summer schools. ‘We willen de
HvA graag internationaal profileren.
Summer schools zijn heel populair, en
daar doen wij natuurlijk graag aan
mee,’ zo klinkt het, terwijl de dollartekens in de ogen verschijnen. Het
prijskaartje van zo’n summer school
is immers niet mals. 1.175 euro voor
twee weken studeren, daar zou zelfs
de UvA-medezeggenschap minstens
één kritische vraag over stellen. ↙
tekst Henk Strikkers
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Bugra
‘Bezweet liep ik het antiquariaat in, waarvan
men zei dat de eigenaar rook naar sigaren.’
Hmm, nee... kan beter. Mja, fuck it.
‘Buiten was het snikheet. Een betonnen woestijn.
In de zaak kraakte het laminaat.’

Navraag
Joop
Zinsmeister

‘De droge geur van stof was het
tegenovergestelde van een oase.’

De Amsterdamse overheid heeft een heel
andere opvatting van participatie dan
de bewoners, zo blijkt uit een nieuwe
HvA-studie. Joop Zinsmeister, een van de
vier hoofdonderzoekers, presenteerde de
uitkomsten afgelopen week in het boek
Meedoen in Nieuw-West.

Cliché, maar goed.

Wat hebben jullie precies onderzocht?

‘Mijn kleren gingen steeds ongemakkelijker
zitten. Alsof ik ze voor het eerst droeg.
Uiteindelijk voelde ik me naakt. En-

‘Wij hebben aan 300 inwoners van Amsterdam
Nieuw-West gevraagd wat het voor hen betekent om
mee te doen in de samenleving, en welke mogelijkheden en beperkingen ze daarin zien.’

Naaah, dat rijmt soort van, superweird.
Anyway...

TEEEEERING HOE SCHRIJVEN MENSEN HELE
BOEKEN VOL?!?!?!?
Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

En, wat verstaan ze onder participatie?
‘Iets heel anders dan de overheid. Volgens de overheid
moeten mensen economisch zelfredzaam zijn. Dat
is lastig in Nieuw-West, waar maar weinig werk is.
Bewoners vatten het begrip breder op, voor hen valt
ook het zorgen voor je kinderen, het letten op je buren
en het schoonhouden van de wijk onder participatie.’

Welke mogelijkheden zien ze?
‘Ze zien vooral beperkingen, de mogelijkheden werden
altijd gevolgd door een ja-maar. Nieuw-West kent veel
burgerinitiatieven zoals een groep mannen die tot
voor kort elke dag kookte voor de buurt. Maar sinds
de invoering van de participatiewet krijgen ze alleen
een uitkering als ze daar iets officieels voor terugdoen
– koken valt daar niet onder. Nu staan ze in gele hesjes
rommel op te prikken.’

En hoe nu verder?

Ô i donÕ t know who that guy is,
but his wife looks hotÕ

…Geen schuld opbouwen, les per keer afrekenen…

Folia 18_1605_4.indd 8

‘We gaan twee vervolgonderzoeken doen: in het ene
gaan we met werkgevers praten over werkgelegenheid in
Nieuw-West. Daarnaast volgen we zeshonderd mensen
van wie een aantal een uitkering krijgt zonder dat zij
daar iets voor terug moeten doen. Ook studenten kunnen daaraan meewerken als ze zich aanmelden voor de
nieuwe minor diversiteit op de arbeidsmarkt.’ ↙
tekst Maaike Kooijman

01-02-16 17:51
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OP Z’N DUITS

IJzeren Jet
W

at had ze ons te pakken.
Jet Bussemaker, zelf
vroeger kraker, reageerde
fideel op de Maagdenhuisbezetting. De studenten hadden
een punt, vond ze. ‘Ze maken
zich oprecht zorgen,’ zei ze
tegen Trouw.. De minister van
Onderwijs kon zich er niet
alleen in vinden, ze was ook
allang bezig met een oplossing.
Dat zeggen bestuurders vaak
als ze geconfronteerd worden
met uitdagingen: we gaan er
niet alleen wat
aan doen, we
werkten er al
aan! Supersympathiek.
Al in september werd duidelijk dat dit alleen voor de bühne was. ‘Ik heb niets
aangepast vanwege protesten,’ verkondigde ze
arrogant tegen Folia. Democratisering zou instellingen om zeep helpen. Het is namelijk allemaal
heel ingewikkeld en studenten zijn natuurlijk
niet zo slim als beroepsbestuurders. Bovendien
zijn er studenten in Engeland die helemaal geen
inspraak hebben maar toch reuze gelukkig zijn.
Vorige week reageerde Bussemaker op
voorstellen van Kamerleden die wél veranderingen willen doorvoeren in de manier waarop
het hoger onderwijs geleid wordt. Jet was van
ijzer. Bevoegdheid van de medezeggenschap om
bestuurders weg te sturen bij wanbeheer? Nee.
Bindende voordracht van sollicitatiecommissies?
Nee. Instemmingsrecht op bestuurdersbenoemingen? Nee.
Instemmingsrecht in het geval van opheffing
van opleidingen dan? Nee. En bij samenwerking
met andere universiteiten? Nee. Bij grote huisvestingsbeslissingen? Nee. Het allocatiemodel?
Nee. Een verplichte student-assessor in het CvB?

Nee. Nee nee nee.
Waar Bussemaker in april
nog zei dat de Maagdenhuisbezetting veel in gang had gezet,
blokkeert ze die verandering nu.
Dat is natuurlijk geen verrassing: Jet is onderdeel van exact
de bestuursklasse waartegen het
protest zich richt. Ze zat nota bene
zelf in het door de demonstranten
zo gehekelde CvB. Bovendien wisten
we al dat we haar niet kunnen vertrouwen. Als rector was ze naar eigen
zeggen geweldig
gecommitteerd
aan de HvA. Op
10 oktober 2012
verklaarde ze stellig
aan Folia dat ze
geen minister
zou worden. Per 1
november nam ze
ontslag om de belangen van onderwijsbestuurders te gaan behartigen.
Onlangs was Bussemaker tafeldame bij De
Wereld Draait Door. Een bizarre bijbaan voor een
minister, maar goed voor haar imago als welwillende bestuurder die niet gecontroleerd hoeft te
worden. Het is typisch PvdA. Plasterk is er ook
zo een. Ooit als minister van Onderwijs verantwoordelijk voor de invoering van het competitief
beurssysteem waaronder wetenschappers zwoegen en nu als minister van Binnenlandse Zaken
schuldig aan een afluisterwet die de privacy van
burgers verregaand beperkt. Ook hij wil vooral
aardig overkomen en zegt steeds dat we hem
moeten vertrouwen, dat hij het beste met ons
voor heeft. Ondertussen legt hij kritiek gewoon
naast zich neer. Ik zou een dubbeldik kerstnummer kunnen vullen met gelijksoortige regenteske
voorbeelden. Het probleem met zulke PvdA-politici is dat ze zo druk bezig zijn met sympathiek
te lijken, dat ze vergeten zijn hoe ze sympathiek
moeten zijn. ↙

We wisten al dat we haar niet
kunnen vertrouwen
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RADICALE
LEERLINGEN,
RADELOZE
DOCENTEN

tenlanders in het algemeen: docenten
worden steeds vaker geconfronteerd
met extreme en ongenuanceerde
opvattingen van hun studenten. Journalist Margalith Kleijwegt, die eerder
al verschillende boeken schreef
over de multiculturele samenleving,
wilde weten hoe docenten omgaan
met toenemende maatschappelijke
spanningen in de klas. ‘Alleen al het
afgelopen jaar zijn we overspoeld door
kwesties waar niemand echt raad mee
weet,’ zegt ze. ‘Voor docenten is het
nog lastiger: zij zitten in de voorlinie,
zij moeten jongeren klaarstomen voor
de toekomst. Hoe doen zij dat?’
Minister van Onderwijs Jet Bussemaker benadrukte vorig jaar in
een brief aan de Tweede Kamer
dat het onderwijs een grote rol
kan spelen bij het voorkomen van
radicalisering. Op school vormen
jongeren immers hun identiteit.
Maar zijn docenten wel voldoende
toegerust om maatschappelijke kwesties te bespreken? Om
antwoord te vinden op die vraag
liep Kleijwegt een halfjaar rond op
scholen in Amsterdam, Den Haag,
Hengelo, Rotterdam en Almere. Ze
sprak met docenten, directeuren
en studenten, en woonde lessen bij
over burgerschap en individuele
vorming. Haar rapport Twee werelden, twee werkelijkheden geeft een
ontluisterend kijkje in de realiteit
waar docenten in het vmbo, mbo en
hbo dagelijks mee te maken hebben.
Ze schrijft over een student die in de klas begon te roepen dat
de strijd van IS ook in Nederland moet worden gevoerd. Over
goed geïntegreerde meisjes die tijdens een discussie opeens heel
fel werden en zeiden dat ‘die mensen van Charlie Hebdo er zelf
om hadden gevraagd’. Over twee leerlingen die na het bekijken
van 9/11 hun eigen versie wilden laten zien: een YouTube-filmpje waarin werd gezegd dat het vliegtuig onbemand was en de
aanslag een verzinsel van de Amerikanen. Over een mbo-studente met een Marokkaanse achtergrond die opstond, deed of ze
een wapen vasthield, om zich heen begon te schieten en op luide
toon riep: ‘Als ik een kalasjnikov had, schoot ik alle joden dood’.
Het thema radicalisering speelt op veel scholen, concludeert
Kleijwegt. Maar er wordt overal verschillend mee omgegaan.
‘Als zich iets voordoet, doet de ene opleiding het af als incident,

Journalist Margalith Kleijwegt bracht extreme
politieke meningen van leerlingen in het hoger
onderwijs in kaart. Daaruit blijkt dat er een stevige
scheiding van geesten aan het ontstaan is tussen
radicale moslims en radicale PVV-stemmers.
Docenten zitten tussen twee kampen en ontberen
kennis om hiermee om te gaan, veelal omdat de
instelling geen antwoord heeft op radicalisering.
tekst Nina Schuyffel foto Hollandse Hoogte

D

e aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo was een verzinsel van de Amerikanen, alleen
maar bedoeld om moslims in een kwaad daglicht te stellen.
De politieman die zogenaamd dood was, leeft in werkelijkheid, want
er lag geen bloed op straat.
Islamitische Staat (IS) is een complot van zionisten: de joden willen
de islam zwartmaken en vernietigen.
Het driejarige jongetje Aylan, wiens foto over de hele wereld bekend
werd, was helemaal niet dood. Ze hadden hem alleen zo neergelegd,
met zijn gezicht in het zand, om medelijden te wekken.
Dit zijn uitspraken van leerlingen van het vmbo, mbo en hbo in
Nederland. Of het nu gaat over aanslagen, IS, vluchtelingen of bui-
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terwijl de andere er serieus werk van maakt. Ook protocollen –
als die er al zijn – zien er overal anders uit.’ Soms, bijvoorbeeld
op de HvA, hebben docenten een meldplicht als ze vermoeden
dat jongeren radicaliseren. Toch voelen docenten daar weinig
voor. Kleijwegt: ‘Ze hebben niet altijd zin om de politieagent uit
te hangen. Die rol past ze niet, vinden de meesten. Bovendien
kan het de relatie met de leerling verstoren.’
Ook de definitie speelt mee. Wanneer gedraagt iemand zich
gewoon een beetje vreemd en wanneer is er sprake van radicalisering? Moet je de Nederlandse Ruud, die zich na de dood
van zijn vader verdiept in de Koran, ‘Allah Akbar’ uit het raam
begint te roepen en zijn moeder sommeert een hoofddoek te

UIT ‘TWEE WERELDEN,
TWEE WERKELIJKHEDEN’
‘Willen jullie me alsjeblieft mijn zonden vergeven’,
vroeg Mohammed zijn klasgenoten tot ieders verbijstering. ‘Want morgen ben ik er misschien niet meer. In dit
leven is niets zeker.’
Toen de docente die dag naar huis reed, zat het optreden van Mohammed haar niet lekker. Wat bedoelde
hij? Wat was hij van plan? Was hij op weg naar Syrië?
Ze belde een collega om raad en de volgende dag sprak
een teamleider meteen met Mohammed, die volhield
geen diepere bedoeling met zijn woorden te hebben
gehad. Maar vreemd bleef het. In de weken erna
verscheen Mohammed steeds minder op school, tot hij
helemaal wegbleef en inmiddels is hij totaal uit beeld
verdwenen.
Zowel in het vmbo en mbo als het hbo hebben onderwijsinstellingen te maken met studenten die naar Syrië
afreisden of dat van plan zijn. Ook hier worstelen docenten met de vraag: hoe herken je dat? ‘Jongeren die
flirten met een orthodox gedachtegoed zijn nog niet
meteen op weg naar Syrië,’ zegt Kleijwegt. ‘Het geloof
biedt velen van hen houvast, structuur, troost. Zeker
als ze het gevoel hebben er niet bij te horen, dat hun
leven niet op orde is.’ Ze noemt de 22-jarige Kemal, een
goed verzorgde jongen die in Rotterdam de mbo-opleiding logistiek volgt. Hij kende veel tegenslag in zijn
leven en vindt nu rust in het geloof. Steeds vaker ergert
hij zich aan de Nederlandse cultuur: hij ziet met lede
ogen aan dat zijn moeder gaat werken, terwijl de Koran volgens hem voorschrijft dat vrouwen thuis moeten
blijven. Hij begrijpt de jongens die naar Syrië gaan,
omdat ze zich net als hij niet thuis voelen in Nederland.
Kleijwegt: ‘De docent omgangskunde vindt Kemal niet
radicaal. Wel kwetsbaar. De lijn daartussen is dun.’
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dragen, aangeven bij de politie? Of is hij in de war en heeft hij
psychische hulp nodig? Met die vraag worstelde een docent van
een vmbo-school in Almere. Hij zocht contact met de politie
omdat hij wilde praten met een deskundige, maar men kon
hem niet verder helpen.

Rancune
Dat de voortekenen van radicalisering niet altijd opvallend
aanwezig zijn, blijkt uit het verhaal van Mohamed, een goede
leerling van een vmbo/havo in Den Haag. Mohamed is een
vrome moslim en draagt een sikje. Hij is vriendelijk en beleefd
en doet altijd goed mee in de klas, maar wordt tot verbazing
van zijn docenten vlak na zijn eindexamen gearresteerd omdat
hij ervan wordt verdacht jonge mannen te hebben geronseld
voor de strijd in Syrië. De rechtbank veroordeelt Mohamed tot
drie jaar, waarvan één voorwaardelijk. Bij de docenten kan het
er niet in dat deze jongen tot zoiets in staat was. Welke symptomen hadden hen daarop moeten wijzen?
‘De complexiteit van deze materie vraagt om specialisten en
die zijn niet altijd voorhanden,’ zegt Kleijwegt. Sommige instellingen hebben een eigen expert in huis, zoals de Hogeschool
Rotterdam. Manager integrale veiligheid Paul Goossens spreekt
liever over ‘zorgwekkend gedrag’ dan ‘radicalisering’, want dat
is makkelijker te herkennen. Hij gebruikt zijn opgedane kennis
als oud-politieman om samen met docenten oplossingen te vin-
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niet-westerse achtergrond staan de autochtone studenten, die
zich angstig afvragen hoe dat allemaal moet als ze straks ‘buitenlander zijn in eigen land’. Het is een tweedeling die je ook
ziet terugkomen in de maatschappij, zegt Kleijwegt, met één
belangrijk verschil: het grote ‘midden’ ontbreekt. ‘Jongeren
zijn nog niet zo uitgekristalliseerd, ze nemen liefst een boude
stelling in. Het is zwart óf wit.’
Docenten maken zich zorgen over een toenemend PVV-geluid. ‘Als we rond Prinsjesdag schaduwverkiezingen houden,
stemt zestig procent van de studenten op de PVV,’ zegt een van
hen. Hoewel de meesten zich niet interesseren voor politiek, is
Geert Wilders (of: ‘Die met die witte haren’) een graag geziene
politicus. Veel studenten beschouwen hem als een soort beschermheer. Toen een docent een aflevering van Ali B en de 40
wensen liet zien hadden de leerlingen enorm veel waardering
voor de ouderen die Ali B hielp. Maar voor de asielzoekers die

OOK HVA EXTREMER

den voor studenten die de weg zijn kwijtgeraakt. En dat gebeurt
steeds vaker. Goossens ziet veel studenten met psychische problemen en schulden. Soms voelen ze rancune tegen de school,
bijvoorbeeld omdat ze een onvoldoende hebben gekregen. Dan
kunnen ze plotseling tekeergaan en de boel ontregelen.
Goossens pleit ervoor dat docenten en directies beter
worden toegerust om met radicale meningen en onverwachte
situaties om te gaan. Nu is het vaak zo dat docenten zich geen
raad weten en daarom maar niets doen. ‘Het belangrijkste is
dat docenten zich gesteund voelen in het aangaan van moeilijke gesprekken,’ beaamt Kleijwegt. ‘Ze moeten meteen iemand
kunnen bellen en weten waar ze om raad kunnen vragen.’
Er zijn te weinig banen, de zorg gaat achteruit, en alles wordt duurder. Ons mooie Nederland gaat verloren.
We worden overspoeld door buitenlanders. Straks halen ze ons in en
zijn wij in de minderheid.
Vluchtelingen wordt sneller een huis toegewezen. Bovendien krijgen
ze gratis een elektrische fiets.

Het midden ontbreekt
Radicalisering speelt niet alleen onder leerlingen die zich
bezighouden met het geloof. Tegenover de jongeren met een
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Voor haar onderzoek bezocht Kleijwegt vijf vmbo-,
acht mbo- en vier hbo-instellingen, waaronder de HvA.
Volgens een woordvoerder volgt de HvA op dit moment
geen specifiek beleid dat gericht is op de eventuele
radicalisering van studenten en is de instelling ook niet
van plan daar verandering in de brengen. Docent sociaal juridische dienstverlening Jacob Eikelboom herkent
het beeld dat in het rapport wordt geschetst wel. ‘Ik
verbaas me er allang niet meer over. Ook ik heb de afgelopen tien jaar enorme toename gezien van strenggelovige studenten aan de ene kant en PVV-stemmers
aan de andere kant. Na de aanslagen in Parijs hield de
HvA een minuut stilte. Je voelt dat docenten niet goed
weten wat ze daarmee aanmoeten, want een heleboel
studenten doen daar niet aan mee. Wat moet je dan
doen? Over die moeilijkheid wordt nauwelijks gepraat.
Studenten hebben steeds radicalere denkbeelden. Ik
werk sinds 1998 in het onderwijs en ben er na al die
jaren wel aan gewend, maar nieuwe collega’s zijn in
shock. Ik zie ook dat moslimmeisjes zich vromer kleden.
Je kunt het natuurlijk uit de weg gaan, maar volgens
mij is het onze taak om studenten kritisch te laten
nadenken. Als er zoiets gebeurt als in Parijs wil ik daar
graag een les aan opofferen. Ik ben homo, mijn man
is joods en ik heb familie in Israël. Voor veel studenten
zou ik de vijand moeten zijn. Maar toch heb ik een klik.
Waarom? Omdat ik met ze praat. Ze mogen het best
moeilijk vinden, als ze mij maar niet veroordelen, zeg ik
altijd. Mijn doel is dat ze denken: al ben ik het met zijn
mening niet eens, die Jacob is best een toffe vent.’
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Help haar met
protheses
en revalidatie op
lilianefonds.nl

Wil jij werken bij het leukste toeristische bedrijf in
Amsterdam? Wij hebben de mooiste bijbaan voor jou!
Bij Canal Company geloven wij dat Amsterdam het mooist is vanaf het
water. Wij zijn dan ook hét toonaangevende bedrijf in toerisme en
entertainment op de Amsterdamse grachten, met de merknamen Holland
International Rondvaart, Gray Line en Canal Company. Zeven dagen per
week zijn wij hier te vinden met onze waterfietsen, partyschepen,
rondvaartboten, salonboten en sloepen. Wij hebben op diverse locaties in
de stad shops en een shop in Utrecht. Daarnaast ontplooien wij ook andere
activiteiten als Amsterdams toeristisch bedrijf.
Voor het seizoen zijn wij weer op zoek naar enthousiaste

Hosts (gastheer of -vrouw) en Locatiebeheerders
(parttime op basis van beschikbaarheid)

Als Locatiebeheerder beheer je één van onze 16 shops in de stad en
verkoop je tickets voor onze producten en andere toeristische attracties.
Als Host zorg jij met je gastvrije houding ervoor dat onze gasten een unieke
ervaring hebben op één van onze boten.
Wij bieden:
• Een marktconform salaris met aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden
• Een flexibel rooster waarbij wij zoveel mogelijk rekening houden met jouw
wensen
• De mogelijkheid om gebruik te maken van de producten van Canal
• Een prettige werksfeer waarbij saamhorigheid en teamspirit belangrijk is
Interesse?
Kijk snel op onze website www.canal.nl/werkenbij voor meer informatie over
de functies. We zien je reactie graag tegemoet!

Folia 18_1605_4.indd 14

01-02-16 17:51

15

3 FEBRUARI 2016

hij bijstond, hadden ze geen goed woord over. Die werden met
‘hardheid en cynisme’ bespot.
Het probleem, volgens docenten, is dat studenten onvoldoende differentiëren en nuanceren. Ze gooien alles op één
hoop en vinden het moeilijk om zich in te leven in een ander.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit dit citaat van een docente op een
mbo-school in Leiden: ‘Als studenten vluchtelingen met van
die grote boodschappentassen zien sjouwen op tv of op een
foto, roepen ze meteen dat het eten van de voedselbank is dat
ze net hebben gehaald. Het komt niet bij ze op om te bedenken
dat dit alle bezittingen zijn van zo’n familie.’
De twee groepen staan lijnrecht tegenover elkaar, met
als enige overeenkomst een diepgewortelde angst voor de
toekomst. Allochtone studenten omdat ze het gevoel hebben er
niet bij te horen en ervan uitgaan dat ze toch nergens worden
aangenomen, autochtone studenten omdat ze bang zijn ‘overspoeld’ te worden door buitenlanders die ‘alle banen inpikken’.
Kleijwegt sprak studenten die ervan overtuigd waren dat
vluchtelingen in alles werden voorgetrokken. Ze wisten zeker
dat vluchtelingen een gratis zorgopleiding mogen volgen van
de overheid en dat werkgevers die vluchtelingen in dienst
nemen geen belasting hoeven te betalen. ‘Dat hadden ze ergens
gehoord, of op Facebook gelezen.’

Kritisch leren denken
Ook zal er meer aandacht moeten komen voor de betekenis
van feiten en betrouwbare informatie. ‘Iedereen communiceert
tegenwoordig via sociale media of verkeert in eigen kring waar
hij of zij de waarheid vandaan haalt, en die is lang niet altijd
op feiten gebaseerd. Leerlingen lijken zich onvoldoende te
verdiepen in wat waar is en wat onbewezen theorie.’ In de klas
kan het helpen een ‘socratisch gesprek’ te voeren. Kleijwegt:
‘Probeer studenten, hoe moeilijk ook, zelf kritisch te leren nadenken. Stel vragen. Waarom zeg je dit? Wat zijn je bronnen?
Kun je die ook anders interpreteren?’ ↙

Complottheorieën zijn er dus aan beide kanten. En beide
partijen houden hardnekkig vast aan hun eigen waarheid, die
ook nog vaak wordt gedeeld door familie en vrienden. Hoe
doorbreek je die impasse? ‘Sommige docenten kunnen het
van nature, die hebben nauwelijks begeleiding nodig,’ zegt
Kleijwegt. Zoals de docent van een vmbo-school. ‘Juf, we zien
de vormen van uw lichaam!’ zei een leerling eens verontwaardigd.
‘Daar zit ik vijf keer per week voor op de sportschool’, antwoordde
de docente onverstoorbaar. ‘Denk je nu heus dat ik die strakke buik
na jouw opmerking ga verbergen?’ De docent vond het belangrijk
niet mee te gaan in de gedachtegang van de leerlingen, vertelt
Kleijwegt. ‘”Wij moeten onszelf blijven,” had ze gezegd. Dat
lukte haar, want ze had goed contact met de leerlingen. Maar
het merendeel van de docenten worstelt, en dat begrijp ik
zo goed. Wat moet je doen als iemand met een denkbeeldige
kalasjnikov in het rond begint te schieten? Ik zou me ook geen
raad weten.’
Toch moeten docenten ‘het moeilijke gesprek’ met hun
leerlingen aangaan, luidt de belangrijkste aanbeveling na haar
rondgang. En belangrijker: de school moet ze daarin steunen.
Volgens Kleijwegt helpt het als een onderwijsinstelling een
visie op papier heeft staan. De Haagse Hogeschool stelde een
protocol op nadat enkele leerlingen naar Syrië waren vertrokken. ‘Docenten proberen daar de studenten nu weerbaarder te
maken door met ze te praten en ze te stimuleren hun mening
met feiten en argumenten te onderbouwen.’
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foto Allard de Witte

Kalasjnikovs

MARGALITH KLEIJWEGT (64)
Eind jaren 70 Sociaal werkster in een multiculturele buurt in
Londen
1985-2012 Redacteur Vrij Nederland
2012 Zelfstandig researcher en journalist
2005 Boek Onzichtbare ouders, de buurt van Mohammed B.
Over leerlingen uit een zwarte vmbo-klas in Amsterdam West.
2006 Boek Het land van haat en nijd. Over het wankele
ideaal van de multiculturele samenleving.
2010 Sofia, verhaal van een verboden liefde. Over een jonge
vrouw met een Marokkaanse achtergrond die wordt verstoten als ze met een Nederlandse man trouwt.
2014 Boek Familie is familie. Over hoe het tien jaar later met
de leerlingen uit Onzichtbare ouders is.
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EGON ZEHNDER
GROSSIERT IN
KANDIDATEN UIT
OLD BOYS NETWORK
UvA en HvA zoeken nieuwe bestuurders,
maar rond de sollicitatieprocedure hangt
een oorverdovende stilte. Sollicitant André
Linnenbank wacht al maanden op bericht
van headhunter Egon Zehnder.
illustratie Marc Kolle

N

et als veel andere mensen ben ik benieuwd hoe het nu gaat met de benoeming van de nieuwe rector magnificus
van de UvA en de nieuwe collegevoorzitter van
UvA-HvA. Ik heb gesolliciteerd naar de functie
van collegevoorzitter, waarvoor ik op 7 december,
dus bijna twee maanden geleden, een nietszeggend
mailtje ontving van headhunter Egon Zehnder,
waarin stond dat men mijn brief had ontvangen.
Daarop volgde een nu al acht weken durende stilte.
Ik heb geen idee wanneer er een eerste selectie
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wordt gemaakt, wanneer we wat te horen krijgen
en wanneer de procedure wordt afgerond.

Postbus
Egon Zehnder fungeert in deze procedure als
postbus en faciliteert de procedure, maar wat zijn
rol verder is, is niet duidelijk. En wat UvA en HvA
hiervoor moeten betalen weten we ook niet. Door
de sollicitatiebrieven naar dit bureau te laten sturen
wordt in elk geval de suggestie gewekt dat de selectie niet uitsluitend op kwaliteit zal plaatsvinden,
maar dat de rol van kandidaat-bestuurders in het
old boys network zwaar zal worden meegewogen.
Dat zal een aantal mensen hebben afgeschrikt om
veel energie te steken in een bij voorbaat kansloze
sollicitatie. Dat ik wél heb gesolliciteerd, is omdat
ik vond dat juist ook kandidaten van buiten het
old boys network moesten solliciteren. Bovendien
hoor ik al jaren bij de internationale top op mijn
vakgebied en ken ik veel problemen en kwaliteiten
van UvA en HvA.
De keuze voor deze headhunter is op zijn minst
verrassend omdat een dergelijk bureau helemaal
niet grossiert in personeel met een academische en
wetenschappelijke statuur, maar in ‘bewoners’ van
het old boys network: de (ex)politici en bestuur-
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ders van een (semi)publieke organisatie. Maar
deze passen over het algemeen helemaal niet in de
profielschets, juist omdat ze geen wetenschappelijke
statuur hebben. Zij zouden niet in aanmerking mogen komen voor deze functie. Veel logischer zou het
zijn geweest om een partij in te schakelen die wél
contacten heeft met de academische gemeenschap.

Draagvlakgesprek
Waar ik het eigenlijk vooral over wil hebben is het
draagvlakgesprek dat de Raad van Toezicht (RvT)
aan het eind van de procedure zal hebben met de
medezeggenschap (MZ) van UvA en HvA. Voor degenen die de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) niet paraat hebben:
de RvT heeft de verplichting de MZ te melden wie
men wil voordragen voor benoeming. Daarna mag
de MZ vertellen of zij denkt dat er draagvlak is. De
op- of aanmerkingen van de MZ op de kandidatuur
hebben echter geen enkele status. Het zijn niet eens
adviezen: de MZ heeft slechts hoorrecht. De timing
van het draagvlakgesprek moet dan wel weer op een
zodanig tijdstip dat het nog van wezenlijke invloed
kan zijn op de besluitvorming.
Zoals eerder in onder meer Folia betoogd, is
er waarschijnlijk weinig tijd voor die draagvlakgesprekken.
Bovendien zijn ze
vertrouwelijk en
kan er dus geen
overleg plaatsvinden met achterbannen of experts.
Een discussie over
wie wel en wie niet
op draagvlak kan rekenen moet dus vooraf gevoerd
worden, zonder dat er namen bekend zijn.

moeten zijn om naar voren te treden en in gesprek
te gaan met de academische gemeenschap.
Een positief advies van de MZ voorafgaand aan
de benoeming kan er komen als het de academische
gemeenschap duidelijk is dat in het nieuwe CvB alle
meningen tot hun
recht komen én
dat er vertrouwen
is dat het CvB ook
als team zal functioneren. Andersom
betekent het ook
dat als geen van de
te benoemen leden
het vertrouwen heeft van de verschillende actiegroepen en de MZ, een nieuw CvB zonder voldoende
draagvlak begint. Dat vertrouwen kan het nieuwe
CvB uiteraard alsnog veroveren, maar het is wel een
recept voor voortdurende onrust en daar heb ik in
elk geval geen behoefte meer aan. ↙

Zonder wetenschappelijke
statuur zou men niet in
aanmerking mogen komen

Verdeelde universiteit
Volgens mij is het in onze verdeelde universiteit,
en in mindere mate de hogeschool, vrij simpel. Er
is een aantal kampen, die elkaar niet vertrouwen.
Geen enkele kandidaat heeft dus onmiddellijk
draagvlak bij de hele academische gemeenschap.
Draagvlak kan alleen persoonlijk veroverd worden
door met de ‘tegenstanders’ in debat te gaan. Zolang
echter sollicitanten hun naam niet bekend willen
maken vóórdat ze benoemd zijn, kunnen ze niet
aan hun draagvlak werken. Dat zou een extra reden
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André Linnenbank is fysicus en is gepromoveerd in
de medische fysica. Hij speelde het afgelopen jaar
een prominente rol in de democratiseringsbeweging
en heeft gesolliciteerd naar de functie van collegevoorzitter UvA-HvA.

Discussieer
mee op
Folia.nl/opinie
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‘VEILIGHEID
CREËER JE
NIET MET
STRAFRECHT’
tekst Willem van Ewijk
foto’s Daniël Rommens

De nieuwe UvA-hoogleraar politiek van het internationaal recht strijdt voor het
recht op een eerlijk proces: internationaal door de verdediging van vermeende
oorlogsmisdadigers, en nationaal, als hij voor eerherstel pleit voor onterecht
veroordeelden. Maar willen mensen wel naar Geert-Jan Knoops luisteren?
‘Mensen zijn heel sceptisch.’
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Geert-Jan Knoops
‘EEN ONTERECHTE VEROORDELING
GRIJPT ME IEDERE KEER AAN’
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H

ij laat een pauze vallen tussen
ieder zinsdeel, als om zijn
woorden te laten bezinken. ‘Is
het strafrecht er om de samenleving te
beschermen tegen personen die verdacht
worden van ernstige misdrijven? Of is
het er ook voor om te zorgen dat er regels
zijn die verdachten beschermen tegen
oneerlijke berechting?’
We zitten in de conferentiekamer – tapijt op
de vloer, stillevens aan
de wand – op de begane
grond van Knoops’
kantoor aan het Concertgebouwplein in
Amsterdam. Geert-Jan
Knoops is kort daarvoor binnen gekomen.
‘Excuses dat ik u zo
lang heb laten wachten,’
zegt hij, met zijn jas nog
aan. Knoops plant zijn dagen strak in.
Hij zet zich in voor herzieningszaken,
waarin hij onterecht veroordeelden helpt
eerherstel te krijgen – zijn echtgenote en partner, Carry Hamburger, is
directeur van het Knoops Innocence
Project [kader]. Knoops adviseerde de
Amerikaanse regering over de sluiting

van Guantanamo Bay en hielp bij de
verdediging van de Iraakse oud-dictator
Saddam Hoessein. Hij is de advocaat van
piloot Julio Poch en ook die van Geert
Wilders, geeft college en heeft sinds kort
een column in De Telegraaf.
Eerlijke berechting – wie kan daar
nou tegen zijn? Toch is het allemaal

‘Ik heb niet de illusie
dat wij als advocaten
het systeem kunnen
veranderen’
minder vanzelfsprekend dan het lijkt.
Zelfs in Nederland worden mensen
onterecht en na een oneerlijk proces
veroordeeld, en justitie is niet erg
toeschietelijk om voor eerherstel te
zorgen, benadrukt Knoops. Volgens
hem heerst er nog steeds koudwatervrees
om dwalingen te erkennen. ‘Er is angst

KNOOPS’
INNOCENCE PROJECT
Het advocatenkantoor van Geert-Jan Knoops, Knoops’ advocaten,
heeft een speciale praktijk om mensen bij te staan die onterecht
zijn veroordeeld. Het kantoor doet onderzoek naar nieuwe feiten
die kunnen aantonen dat de veroordeelde onschuldig is. Ook stellen medewerkers van Knoops’ advocaten herzieningsverzoeken op
voor de Hoge Raad en voeren ze herzieningsprocedures.
Sinds 2012 is Knoops’ advocaten toegetreden tot het wereldwijde
Innocence Network. Dat werd in 1992 opgericht door juristen van
de Benjamin N. Cardozo School of Law van de Yeshiva-universiteit
in New York. Deze alliantie van juristen staat gevangenen bij van
wie door middel van DNA-tests kan worden vastgesteld dat ze
onschuldig zijn. Op deze manier hebben ze al van 337 gevangen
bewezen dat ze onschuldig zijn.
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voor gezichtsverlies,’ zegt de advocaat,
die het laatst nog meemaakte toen de
Zes van Breda, ondanks een dubieuze rechtsgang, door het gerechtshof
opnieuw schuldig werden bevonden.
Bloedsporen wezen op een andere dader.
De Hoge Raad heropende de zaak, omdat er ontlastend bewijs was opgedoken
waaruit kon blijken dat de
veroordeelden onschuldig
waren en zeven jaar onterecht
in de gevangenis hadden
gezeten. ‘Een ongelooflijke
tegenvaller,’ zegt Knoops. ‘De
uitspraak is door ons en vele
anderen als onterecht ervaren. Zelfs deskundigen van
de VU zeiden dat het bewijs
aan alle kanten rammelde.
Ten onrechte veroordeelden
staan nog steeds in de kou.
Sinds ik in 2001 de Twee van
Putten verdedigde is er in politiek en
maatschappij geen omslagpunt gekomen,
dat men inziet dat ook in Nederland
mensen onterecht worden veroordeeld.’

Hoe kan het dat mensen dit niet
begrijpen?
‘Het devies in onze samenleving is:
“aanpakken die criminaliteit”. Mensen
zijn, begrijpelijk, heel sceptisch. Als ze
’s avonds naar de televisie kijken en een
advocaat zien zeggen dat “er meer geld
moet komen voor forensisch onderzoek
voor het terugdraaien van onterechte
veroordelingen,” dan denken ze: “Ja,
zeker weer voor de portemonnee van
die advocaat.”’

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat
dit verandert?
‘Het klinkt heel vreemd wat ik nu
ga zeggen, maar je kunt het alleen
maar begrijpen als je het ook zelf hebt
doorgemaakt. Of als je er zelf heel dicht
bij betrokken bent geweest of – zoals
in ons geval – mensen bijstaat die
getraumatiseerd zijn door een onterechte
veroordeling. De zaak van de Twee van
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Putten heeft ook onze ogen geopend;
pas als je aan den lijve hebt ondervonden
wat onrecht is, zie je mensen opstaan en
zeggen: dit moeten wij aanpakken.’ Het
zijn zware onderwerpen, maar Knoops
klinkt nog altijd opgewekt, blijft geconcentreerd. Dan: ‘Mij grijpt het iedere
keer weer aan als ik met zo’n situatie
word geconfronteerd in
onze praktijk. Voor al deze
mensen zijn wij met het
Innocence Project veelal
de laatste strohalm in
het leven.’

Slaagt u er als hoog
leraar in dat gevoel
over te brengen aan
studenten?
‘Op een van mijn laatste
colleges had ik een lid
van ons defense team uit
Den Haag meegenomen, een Française, die ook aan de studenten kon vertellen hoe het voor haar was om aan
een defense team verbonden te zijn. Dat
deed ik dus ook om te zorgen dat er
meer praktijkkennis in de collegezaal
wordt gebracht. Wat is nou een verdediging, wat doet die eigenlijk? Is die
wel nodig? En waar loop je als defense
team tegenaan in de praktijk? Zulke
vragen zijn natuurlijk voor studenten
heel interessant, omdat ze vanuit
leerboeken een visie meekrijgen van:
“Het is allemaal keurig geregeld op
dat niveau.” En dan leren ze dat er
in de praktijk toch veel meer haken
en ogen aan zitten.’ Knoops heeft het
over het verdedigingsteam bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. In
zijn oratie, waarmee hij zijn hoogleraarschap aan de UvA inleidde, zei hij
dat het hof, dat een baken moest zijn
van internationale rechtvaardigheid,
nu nog te veel door politieke doelen
wordt gestuurd. Rechtsbeginselen,
zoals de scheiding der machten, worden daarvoor weleens opzij geschoven.
‘Kijk naar de zaak van de heer Katan-
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ga,’ zegt Knoops. [Dat is de Congolese
rebellenleider – ook bekend onder de
bijnaam ‘Simba’– die in 2007 door de
Congolese regering aan het Strafhof
werd uitgeleverd op verdenking van
oorlogsmisdaden, red.] ‘De aanklacht
werd aan het einde van het proces op
initiatief van de rechters gewijzigd.

‘Je moet je gevoel
als mens scheiden
van je gevoel
als advocaat’
Omdat zijn eigen getuigenverklaring
niet overeenkwam met de aanklacht.
En toen hebben de rechters gedacht
van: “O jee, ja als dat inderdaad klopt
wat hij zegt, dan kan hij niet voor die
variant worden veroordeeld, maar
zou eerder die variant zich aandienen,” terwijl de aanklagers daar niet
om vroegen.’ Zo kon Katanga toch
worden veroordeeld. ‘Rechters sloegen
daar heel ver door naar de gedachte:
“We moeten de samenleving beschermen, zo’n man mag niet zomaar
vrijuit gaan.”

Gaan de rechters daar te flexibel
met de regels om?
Knoops klinkt zakelijk, als een echte
jurist als hij zegt: ‘Het gaat de taakopvatting van de rechter te buiten. De rechter
kan zo gemakkelijk op de stoel van de
aanklager komen te zitten.’

Maar een oorlogsmisdadiger mag
toch niet vrijuit gaan?
‘Het Internationaal Strafhof heeft
natuurlijk ook de functie dat het een
signaal moet geven aan de internatio-

nale gemeenschap dat misdrijven niet
onbestraft blijven. Maar het mag niet
doorslaan naar die kant.’

Eerst leer je de regels, en dan
tussen de regels door te kijken?
‘Exact. Ik weet nog goed dat toen ik als
advocaat-stagiair begon in 1987 mijn
patroon tegen me zei: “Je
hebt een leuke basisopleiding, vergeet die nu maar
even, nu begint het echte
werk.” En toen dacht ik
nog: van ja, misschien
wel wat overdreven dat je
dat zo zegt. Maar ik moet
zeggen dat toen ik in de
praktijk begon dat echt
een enorme overgang was.
Je hebt natuurlijk wel wat
kennis, maar…’

…iedereen gebruikt het recht voor
zijn eigen doel?
‘Soms wel. Het recht is immers vaak
op verschillende manieren te interpreteren. Soms is het moeilijk om je
gevoelens als mens te scheiden van die
van advocaat. Toch is dat nodig; anders
kun je iemand niet optimaal bijstaan,’
laat Knoops enige tijd na het interview
per e-mail weten. Het verklaart zijn
zakelijkheid als hij uitlegt waarom het
zo belangrijk is dat mensen tegen de
staat worden beschermd. ‘Het zijn mensen die zich vaak als absolute underdog
tegen een overmacht aan autoriteiten
moeten verweren.’

U roeit tegen de stroom in, lijkt
het. Kijk naar Frankrijk, waar de
premier na de aanslagen van 13/11
zei dat veiligheid de grootste vrij
heid is. Veel Fransen waren het met
hem eens. Is er een manier om dat
gevoel te kunnen keren?
‘Nee, dat denk ik niet. Als ik in de
Thalys stap en naar Parijs ga dan wil ik
ook graag een veilige treinreis hebben,
bij wijze van spreken. Dus het is heel
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normaal en begrijpelijk dat je als mens
zo reageert. Want kom je aan iemands
veiligheid dan kom je aan zijn existentie,
dat is een bedreiging van zijn bestaan.
Maar als je zoals ik jarenlang aan de
kant van de verdachte hebt gestaan,
dan kun je dat gevoel wel relativeren. Ik
denk dat het heel moeilijk is, maar toch
moet je dat doen. Juist in deze moeilijke tijden is het belangrijk dat we onze
juridische waarden niet loslaten. Na 9/11
stelde de Amerikaanse president George
W. Bush de Patriot Act op: ineens mochten allerlei veiligheidsdiensten van alles.
Maar dat heeft geen extra veiligheid
opgeleverd. Het riep eerder weerstand
bij de burgers op vanwege privacy-inbreuken. Het was een schijnveiligheid.
Veiligheid kun je niet via het strafrecht
creëren. Het strafrecht als systeem kan
niet iedere burger tegen de grote boze
wereld beschermen. Die bescherming
kun je alleen maar creëren door als
internationale gemeenschap solidair te
zijn, en voor bepaalde waarden te staan
en die met zijn allen te verdedigen.’

Nu klinkt u als een politicus. Bij
u lopen recht en politiek dus ook
weleens door elkaar?
Enthousiast: ‘Ja!’ Kalmer: ‘Ja, zeker. Je
ziet ook weer dat het internationaal recht
snel overloopt naar, naast rechtsfilosofische, ook politicologische doelstellingen,
zoals: hoe kan het internationaal recht
de internationale gemeenschap dienen?’

U bent retorisch vaardig, en u bent
twee keer gepromoveerd: de poli
tiek luistert vast goed naar u.
‘Nee, kijk, het enige wat je kunt doen als
advocaat, en dat is ook onze drijfveer:
erop toezien dat een eerlijk proces
plaatsvindt; dat die krachten meer in
balans komen. Maar die illusie dat wij
als advocaat het systeem kunnen veranderen, nee. Wij zijn nu in Nederland al
jaren bezig om bijvoorbeeld het Knoops’
Innocence Project, dat is aangesloten
bij het wereldwijde Innocence Network
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[zie kader, red.] van de grond te krijgen.
En dat lukt gewoon niet. De politiek is
niet geïnteresseerd.’

U probeert ministers en Kamer
leden toch wel te overtuigen?
‘Nou ja, we hebben al een paar keer bij
de minister en bij Kamerleden aangeklopt. Er wordt dan wel met interesse
geluisterd, maar uiteindelijk pakt niemand door. Er is onvoldoende politieke
interesse en steun voor zo’n project.’

Wat zou de politiek dan moeten
doen?

GEERT-JAN
ALEXANDER
KNOOPS
1960 Geboren te Eindhoven
1980-1982 Militaire dienst,
officiersopleiding bij de mariniers
1982-1987 Studie civiel recht,
Universiteit Tilburg
1987 Beëdigd als advocaat
1988-1989 Studie strafrecht,
Universiteit Utrecht
1998 Promotie strafrecht,
Universiteit Leiden
1999 Geselecteerd voor advocatenlijst VN-tribunalen
2003-2013 Hoogleraar internationaal strafrecht, Universiteit
Utrecht
2004 Tweede promotie, internationaal strafrecht, National
University of Ireland, Galway
2015 Hoogleraar politiek van het
internationaal recht aan de UvA

‘Kijk, wij willen al vanaf 2011 dat er een
fonds komt waar de overheid een bepaald geldbedrag in stopt waar mensen
van wie een serieus vermoeden bestaat
dat ze ten onrechte zijn veroordeeld een
beroep op kunnen doen voor forensisch-technisch onderzoek. Denk aan
DNA-onderzoek, denk aan onderzoek
naar schotsporen, denk aan toxicologisch onderzoek, medisch onderzoek.
Je hebt dat onderzoek nodig om aan
te tonen dat er iets is misgegaan in
een strafzaak.’
De telefoon gaat. Knoops spreekt
door, als om de lijn van zijn gedachten
niet te verliezen. ‘Nou, en dat fonds is er
dus niet.’
Dan neemt Knoops op. ‘Breng de
stukken maar even snel,’ zegt hij.
‘Kijk het gaat bij dat fonds niet om
de kosten van advocaten, wij doen dit
pro deo.’ De deur gaat open, een netjes
geklede jonge vrouw stapt binnen.
‘Waar het om gaat is de financiering
van dat forensisch-technisch onderzoek.’
Knoops slaat de dossiers open. ‘Even
snel checken, dit is die beslissing hè?’
vraagt Knoops, nog altijd even opgewekt. ‘En dat pleidooi, ons pleidooi voor
de rechtbank? Breng dat dan even snel.’
Dan herpakken zijn gedachten het spoor
van zo-even. ‘We hebben aangetoond
dat die noodzaak bestaat, dat mensen
onterecht zijn – en zullen worden – veroordeeld.’ ↙
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THOMAS
VAN A ALTEN
SIM
O

p dit moment zijn talloze studenten van het domein DMCI (hoewel
ik tegenwoordig faculteit dien te zeggen) druk doende met SIM.
Ha, van de ene afkorting naar de andere. De laatste is een afkorting
van Students in Motion. Waarom dit in vertaling gecommuniceerd dient
te worden was me in eerste instantie vreemd, maar omdat er buitenlandse studenten aan het Amsterdam Fashion Institute (Amfi) studeren
is het me iets duidelijker. Het doel ervan (en dit gaat de organisatie niet
leuk vinden) is me echter al jaren een raadsel, of het moet de woorden
‘multidisciplinair’, ‘crossmediaal’, ‘innovatief’ en ‘interactief’ bevatten.
In de praktijk komt het erop neer dat eerstejaarsstudenten van alle
opleidingen bij het domein, sorry, de faculteit, DMCI samen dienen te
werken, aangevoerd door een coach. Tweemaal in mijn HvA-carrière
was ik zelf een coach. Bij een kick-off kon ik nooit zijn, want maandag was lange tijd mijn vrije dag. Ik moest ingewikkelde updates van
de groep volgen, die het al net zo ingewikkeld vond als ik, maar aan
mijn collega’s te merken was het allemaal ten faveure van de jeugdige
creativiteit.
Dit jaar is het thema ‘Amsterdam als pretpark?’. In het Engels luidt de
omschrijving op de website: ‘How to approach wicked city challenges
and how do you develop creative and appropriate solutions?’ Ik zie
visioenen van enthousiastelingen met headsets op, die een
zaal toespreken met een Prezi
als virtuele omlijsting. Ik hoor
goedkope eurotrance en ruik
het zweet van bootcamps. De
coaches staan aan de zijlijn,
klaar om ieder te huggen,
terwijl de studenten verweesd
ronddwalen.
‘Ik snap SIM niet,’ heb ik al een
paar keer gefluisterd in mijn werkkamer. ‘Het geeft niet, jongen. Wij
allemaal niet,’ mompelt een oudgediende. Ondertussen zie ik foto’s
langskomen van studenten die de vuisten hebben gebald. #zinin. Ligt
het dan toch aan mij? ↙

‘Ik snap SIM niet,’ heb ik al
een paar keer gefluisterd in
mijn werkkamer
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Schaatsprut
tekst Sebastiaan van de Water
foto Ben van Trierum

Hij is niet zo legendarisch als de
ware tocht der tochten, maar
hij is wel even zwaar en met 200
kilometer even lang. Een handvol
Amsterdamse studenten waagde
zich deze week aan de Alternatieve
Elfstedentocht op de Oostenrijkse
Weissensee. Het zou een slopende
exercitie worden, want het ijs was
warm. ‘Prutijs,’ vond sterrenkundestudent Christoffel Hendriks (op de
foto te zien met startnummer 64),
die vier rondjes aan de kop van het
veld reed. ‘Dat is veertig kilometer, even lang als een reguliere
schaatsmarathon.’ Hendriks werd
ingehaald en verloor het zicht op
de kopgroep. De winst was voor de
schaatsers van Skits een utopie,
maar al met al presteerde het
studententeam bijzonder sterk.
Teamgenoot Christiaan Grigoleit
(UvA-alumnus) eindigde op een
eervolle negende plaats.
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Reportage Carnaval

In Meterik is
altijd iets aan
de hand
HvA-student Jeroen Smedts is gekozen tot Prins Carnaval van zijn Limburgse
geboortedorp Meterik. En dat is een grote eer. Zijn vriendin Laila is de eerste Prinses
Carnaval van Marokkaanse afkomst die het dorp ooit kende. Voorafgaand aan het echte
feest gaan ze op kennismakingstocht langs bevriende carnavalsverenigingen. ‘Er valt altijd
wat te beleven, in het Miëtriks leven, altijd iets aan de hand, ’t schoonste stukje platteland…’
tekst Steffi Weber
foto’s Daniël Rommens
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12.30 UUR – METERIK; GEMIDDELDE
BIERCONSUMPTIE: 0 GLAZEN
‘Ze gaan vandaag naar de Vogelhut? Ha! Dan wordt het een
zatte boel.’ Buiten liggen de straatjes van het Limburgse
Meterik er nat en verlaten bij, maar in Café Biljart Kleuskens,
schuin tegenover de kerk, tapt eigenaar Ger rond het middaguur al vrolijk het ene biertje na het andere. Het plafond van het
bruine café – ter gelegenheid van carnaval omgedoopt tot Residensie – hangt vol met papieren lampions, slingers, ballonnen
en vlaggetjes. Portretten van prinsen-carnaval door de jaren
heen sieren de muur.
Natuurlijk kent hij de huidige prins, zegt Ger, zelf Prins
Carnaval van ’75. ‘De Jeroen Smedts van de Schadijk.’ Een onverwachte keuze, vindt hij. Jeroen studeert al anderhalf jaar in
Amsterdam en woont niet meer in Meterik. Misschien was het
besluit geografisch ingegeven, om de prinsen zo goed mogelijk
over het hele dorp te spreiden, denkt Ger. ‘Of het ging om de
ouders’, oppert één van de mannen aan de bar, ‘die zijn al jaren
actief betrokken bij het carnavalsleven.’ Hoe dan ook, in de Residensie zijn ze dik tevreden met hun Prins Carnaval: een leuke
jongen met een mooie vriendin, prinses Laila. ‘Ze zorgt ook
nog eens voor een primeur!’, roept een van de cafébezoekers:
‘De iërste prinses ván de Miëterik met een Marokkaanse vader!’
Terwijl Amsterdam collectief in een winterdip verzinkt en op
de UvA en HvA de griep om zich heen grijpt, heeft HvA’er Jeroen Smedts (20) heel andere dingen aan zijn hoofd. De eerstejaarsstudent maatschappelijk werk & dienstverlening is in zijn
geboortedorp Meterik, gemeente Horst aan de Maas, verkozen
tot Prins Carnaval. Voor de mensen van boven de rivieren: dat
is een hele eer. De prins is tijdens carnaval de heerser van het
dorp. Hij gaat voorop in het feest en in de polonaise en krijgt
door de burgemeester persoonlijk de – symbolische – dorpssleutels overhandigd.
Jeroens vriendin Laila Lazar (21), HvA-student leraar maatschappijleer, staat hem tijdens zijn regeerperiode bij als Prinses
Laila. Deze zondag gaat Prins Jeroen I met zijn gevolg langs
recepties van andere prinsen uit de regio met als hoogtepunt de
Vogelhut, een bevriende carnavalsclub uit Venlo.
Terwijl de Residensie langzaam volstroomt met carnavalisten,
vertelt Ger over het plaatselijke prinsengebruik. Waar de meeste dorpen naast een echte prins ook een jeugdprins kronen, is
er in Meterik maar één – relatief jonge – hoogheid van tussen
de 18 en de 22 jaar. De keuze in het dorp van 1500 zielen is
dus beperkt en heel Meterik begint al na Kerst koortsachtig te
raden, te peilen en te wedden.
De carnavalsvereniging kiest telkens uit een andere kameradengroep in het dorp, en iedereen wist al dat dit jaar Jeroen en zijn
vrienden Koen en Stan aan de beurt zouden zijn. Dat de keuze
zou vallen op Jeroen Smedts – die juist als enige van de vriendengroep uit Meterik is vertrokken – had niemand verwacht.
Nou ja, 2 procent, zo bleek uit de stemming op de website, waar
de Meterikers konden raden wie het dit jaar zou gaan worden.
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Inmiddels staat de bus voor de deur en stapt er een bonte
stoet mensen in. Jongens met fluwelen capes, dansmariekes in
groen-witte uniformen met minirokjes, mannen met vlinderdassen en blazers vol ordes en broches, oud-prinsen en natuurlijk Truus en Joan Smedts: de trotse ouders van de prins.

13.50 UUR – METERIK – KRONENBERG; GEMIDDELDE
BIERCONSUMPTIE: 0-2 GLAZEN
‘Een prins moet goed kunnen feesten en zichtbaar zijn in het
dorpsleven,’ zegt Sander Tacken, voorzitter van carnavalsver-
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eniging de Meulewiekers, even later in
de bus. ‘Gewoon een actieve, betrokken
jongeman.’ Dat is Jeroen zeker. Hij
speelt basgitaar in twee bands en woont
al anderhalf jaar in een studentenflat in
Uilenstede, maar de weekenden brengt
hij steevast door op het Limburgse
platteland. Op vrijdagavond doet hij
vrijwilligerswerk bij de Pleeboys, een
afdeling van jeugdvereniging Jong
Nederland, ’s zondags voetbalt hij in het
vierde elftal van voetbalclub Meterik.
De afgelopen drie jaar zat hij bovendien
in de Raad van Elf, een gezelschap
van elf jongens dat de prins begeleidt,
carnavalsactiviteiten organiseert, bier
drinkt en lol trapt.
Toen Jeroen werd gevraagd was de keuze
dan ook snel gemaakt. ‘Ik heb eerst ge-

29

keken of het wel te combineren viel met school’, vertelt hij, ‘maar
dit wilde ik gewoon niet missen, het is een eenmalige kans.’ In
vol prinsenornaat zit hij naast Laila in de bus. Ze zijn sinds 27
augustus een stel, maar kennen elkaar al langer. ‘We zaten samen
in de klas toen Jeroen nog studeerde voor leraar maatschappijleer’, vertelt Laila. ‘We hebben dezelfde muzieksmaak en houden
allebei van woordgrapjes, dan heb je al snel een klik.’
Toch stond het niet meteen vast dat Laila prinses zou worden.
Jeroen: ‘Ze vond het heel leuk klinken, maar ik wist hoe intensief
het is. Je zit meer dan een maand lang ieder weekend bomvol.’
Ook Laila had twijfels. ‘Je staat heel erg in de spotlights, daar
moet je goed over nadenken. Bovendien kom ik uit Haarlem, ik
heb nog nooit gecarnavald.’ Uiteindelijk besloot ze om er vol voor
te gaan en ze heeft daar tot nog toe geen spijt van gehad.
Intensief is het wel. De afgelopen weken is het stel vrijwel ieder
weekend in Limburg voor een prinsenreceptie, een bezoek bij
de basisschool of een carnavalstraditie; veel tijd voor de studie
blijft er dan niet over. Toen Jeroen ook nog te maken kreeg
met een sterfgeval van een goede vriend van de familie – Prins

‘Als iemand je met 250
eieren ziet lopen, weet die
meteen hoe laat het is’
Carnaval van ’98 in het nabije Horst – besloot hij een paar
tentamens te laten zitten. Studievertraging loopt hij daardoor
niet op. Ook Laila wil niet te veel achterstand oplopen. Ze
heeft de volgende ochtend een herkansing en zat de afgelopen
nacht nog tot drie uur ’s nachts te studeren in de boerderij van
Jeroens ouders.

14.20 UUR – KRONENBERG; GEMIDDELDE
BIERCONSUMPTIE: 2 – 3 GLAZEN
Eerste halte is Kronenberg, waar de jeugdcarnavalsverening
Kroënekraan en Pieëlhaas haar 55e verjaardag viert in gemeenschapshuis De Torrekoel. ‘55 is vijf maal elf, en elf is het
carnavalsgetal,’ legt Jeroen uit. Maar de prins en zijn gevolg
zijn net iets te vroeg voor het grote feest. De zaal is nog vrijwel
leeg en Jeroen staat buiten in de motregen te roken met zijn
adjudanten Koen en Stan. De drie jongens zijn van kleins af
aan met elkaar bevriend en zitten als het even kan ook nu nog
iedere zondag samen in de kroeg voor ‘Zondag Chilldag’.
Waarom uitgerekend Jeroen tot prins werd uitverkoren,
weten de jongens niet. ‘Met alcoholresistentie heeft het in ieder
geval niets te maken,’ zegt Koen. ‘Jeroen haakt meestal na acht
biertjes al af.’ Van jaloezie is geen sprake. ‘Als prins sta je continu in het middelpunt, het is best een verantwoordelijke taak,’
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als poort een molen: het
symbool van het dorp.
Het gezelschap komt
zojuist van de receptie van
Prinses Sara van carnavalsvereniging De Klotbultjes uit
Griendtveen, een piepklein
dorpje vlak bij de grens met
Noord-Brabant. Jeroen en
zijn gevolg werden door een
blaaskapel de zaal ‘binnengeblazen’ en hosten in een polonaise naar het podium. Daar
feliciteerden ze de prinses en
haar adjudant en overhandigden ze de ‘Huusorde’, een
soort medaille met daarop
Prins Jeroen I.

volgens Koen. ‘Adjudant zijn is een stuk relaxter,’ vindt ook
Stan. ‘Het enige wat je daarvoor nodig hebt is een sterke lever.’

15.15 UUR – GRIENDTSVEEN – VENLO; GEMIDDELDE
BIERCONSUMPTIE: 6 GLAZEN
Moeder Truus is in haar nopjes met het regentschap van haar
zoon, zo blijkt in de bus, waar de jongens weer een carnavalslied aanheffen. Ze heeft zelf jarenlang in het bestuur van de
carnavalsvereniging gezeten. Trots vertelt ze over hun huis
– een oude boerderij – dat traditiegetrouw versierd is met
dennenboompjes en bonte slingers. Over de voordeur staat
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Joan en Truus wisten al begin november dat hun zoon
was verkozen tot Prins Carnaval, maar moesten dat tot de
zogeheten ‘uitkomst’ op 9 januari geheimhouden. ‘Niet
eens onze dochter Judith, een van de dansmariekes, mocht
het weten.’ Ondertussen moesten er wel al voorbereidingen
worden getroffen voor na de uitkomst. Dan komt het hele dorp
traditiegetrouw midden in de nacht bij de prins thuis gebakken
eieren eten. In de week vooraf ging vader Joan daarom een paar
keer langs een boer met zelfbediening om wat traytjes eieren
te kopen. ‘Als iemand je met 250 eieren ziet lopen, weet die
natuurlijk meteen hoe laat het is.’
Tradities, gebruiken, ceremonies en regels lijken – naast
bier – het belangrijkste bindmiddel tijdens carnaval. Voor
Laila is het allemaal nieuw. ‘Jeroen heeft alle ceremonies en

gebruiken uitgelegd.’ Maar ze leert snel, en kent zelfs al de
plaatselijke carnavalsliedjes uit haar hoofd. ‘Ze pikt het goed
op,’ lacht Jeroen, ‘maar uiteindelijk maakt het allemaal niet
zoveel uit. Het gaat om het feest.’

over carnaval keken. Vooral de carnavalsgroet ‘Alaaaf’ was
verwarrend voor de gelovige moslim. ‘“Waarom roepen ze
nou de hele tijd ‘Alláh’? vroeg hij een beetje verbaasd. Hij
zou zeggen: wat moet je daar? In een dorp dat je amper kent
met een traditie waar je niets mee hebt?’ Zelf vindt ze de mix
van culturen juist prettig. ‘Zo kan ik van het beste uit twee
werelden snoepen.’ Ondertussen is de ceremonie binnen
in volle gang. Op het podium verdringen zich mannen in
carnavalskostuums met lange fazantenveren op hun hoeden,
terwijl Joekskapel Schots en Scheef de ene carnavalshit na de
ander blaast. Er wordt gezongen, gehost en gelachen om korte
toespraken in dialect.
In een achterzaaltje bereiden Prins Jeroen en zijn gevolg
zich voor op hun eigen optreden. De dansmariekes zetten
elkaars hoedjes recht terwijl de Raad van Elf ondertussen met
de parapluutjes van de dansmariekes de gekleurde ballonnen
aan het plafond kapot prikt.
‘Oké jongens kom op nou, dansmariekes eerst,’ roept de
ceremoniemeester, terwijl hij probeert het gevolg uit Meterik
in het gareel te houden. Uiteindelijk staat iedereen min of meer
waar hij moet staan en loopt men in polonaise de zaal in. De
dansmariekes steken met een stralende glimlach ritmisch hun
parapluutjes de lucht in en Prins Jeroen zwaait met zijn scepter
op en neer. Achter hem zingt prinses Laila uit volle borst het
Miëteriks carnavalslied mee. ‘Jaaa drrr valt altijd wat te beleven,
in het Miëtriks leven, altijd iets aan de hand, ’t schoonste stukje
platteland….’

17.00 UUR – VENLO, DE VOGELHUT; GEMIDDELDE
BIERCONSUMPTIE: 8 GLAZEN
De bus staat amper stil of de jongens in capes staan al in drommen voor de toiletwagen op het terrein van carnavalsvereniging De Vogelhut. ‘Ik heb al zo’n twaalf bier op,’ zegt een van
hen. ‘En dan moet het échte feest nog beginnen!’
‘Ik kom wel uit de Randstad, maar ik kan prima tegen
drank, hoor,’ zegt Laila even later bij de friettent. Elke woensdag houdt ze met haar Haarlemse vriendinnen wodkawoensdag. Haar geloof zit haar daarbij niet in de weg, zegt ze. ‘Ik
vind dat iedereen de Koran op zijn eigen manier kan interpreteren.’ De jongen naast haar, een van de Raad van Elf, stopt
met kauwen en kijkt haar verbaasd aan. Hij wist wel dat Laila’s
vader uit Marokko komt, maar dat Prinses Carnaval ook zelf
een moslima is, hoort hij voor het eerst. ‘Het is geen geheim,
hoor,’ zegt Laila. ‘Het komt gewoon niet vaak ter sprake.’
Als het wél ter sprake komt, wordt er soms sceptisch gereageerd. ‘Sommige dorpsbewoners kennen Marokkanen alleen
maar van Opsporing Verzocht en denken dan dat de cultuurverschillen te groot zijn voor een relatie’, zegt Jeroen. Maar daar
komen ze altijd op terug zodra ze Laila ontmoeten.
Met haar islamitische vader heeft Laila het niet veel
gehad over carnaval, hij weet er dan ook maar weinig vanaf.
Ze weet nog goed hoe ze ooit samen naar een tv-programma

19.00 UUR – VENLO – METERIK; GEMIDDELDE
BIERCONSUMPTIE: 15 À 20 GLAZEN
Terug in de bus naar Meterik weet Prins Carnaval de sfeer er
goed in te houden. Er komt, zo goed en zo kwaad als het kan,
een polonaise door de bus en het gezelschap zingt luidkeels
mee met de carnavalsmuziek uit de speakers. De avond is gelukkig nog lang niet voorbij: straks gaan ze met zijn allen eten
in café ’t Kruuspunt in Meterik.
Er wordt zeker weleens te veel gedronken, zo geeft men
openhartig toe. Maar iedereen benadrukt ook dat carnaval
méér is dan bier, polonaise en foute grappen. ‘Het werkt
verbroederend,’ zegt Truus. Haar man Joan knikt instemmend.
‘Het is een toneelstukje, waar iedereen aan meedoet. En morgen gaan we gewoon weer werken.’ Truus: ‘Het hele dorp wordt
één grote familie. Dat is waar het op neerkomt.’
Prinses Laila wordt met open armen in de carnavalsfamilie
verwelkomd. ‘Ze doet het zo ontzettend leuk!’ roept Truus herhaaldelijk. Laila voelt zich op haar beurt ook al helemaal thuis
onder de Miëtrikers. ‘Het is een hechte gemeenschap, hier in
Limburg. Men hecht veel waarde aan traditie,’ zegt Laila. Een
soortgelijk gevoel krijgt als ze met haar vader naar Marokko
reist. ‘Daar is men er ook voor elkaar. Het is dezelfde gemeenschapszin,’ zegt ze vrolijk. ‘Limburgers lijken veel meer op
Marokkanen dan ze zelf denken.’ ↙

‘Waarom roepen ze
de hele tijd Allah?’ vroeg
Laila’s vader
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Lunchen met...
Folia schuift aan bij de lunch op UvA en HvA. Deze week bij Dilara Celebi (18),
student Economics & Business en afkomstig uit Istanbul. ‘Work hard, play hard,
dat is een beetje mijn motto.’

‘Ze zeggen dat ik in
niets op een Turk lijk’
tekst en foto Daniël Rommens

H

et is de laatste dag van de tentamenweek op de UvA.
Tussen hordes zenuwachtige studenten met prefab
gezonde salades – ‘We moeten nog even snel wat
gezonds eten voor het tentamen’ – staat Dilara Celebi (18) met
een hamburger en een appelsapje. ‘Als ik even de tijd heb ga ik
liever lunchen bij een Turks restaurant. Mijn smaakpalet past
niet echt bij de Nederlandse keuken.’
Dilara komt oorspronkelijk uit Istanbul en heeft de laatste
drie jaar in Dubai gewoond. In september besloot ze aan de bachelor Economics & Business aan de UvA te beginnen. Terwijl
de halve faculteit strest voor tentamens, zit Dilara midden in
de Nederlandse taallessen. ‘Die zijn zo leuk! We zingen de hele
tijd.’ Vandaag ging de les over lichaamsdelen. ‘Voeten, handen,
vingers, knieën,’ somt ze zingend op.
Als ze over vier jaar klaar is met de bachelor wil Dilara
naar de VS verhuizen. Waarom dan niet meteen naar de VS?
Ze spreekt immers perfect Engels. ‘Iedereen die economie gaat
studeren wil naar de VS. Door voor een Europese universiteit
te kiezen heb ik een voordeel ten opzichte van die anderen,
denk ik. Ik zie meer verschillende culturen op die manier.’
Het voornaamste pluspunt van studeren in Amsterdam, zo
vindt Dilara, zijn de clubs: ze is vaak te vinden in Paradiso of
de Escape. ‘Als ik een week lang hard gestudeerd heb, dan ga
ik daarna een weekend lang uit. Work hard, play hard, dat is een
beetje mijn motto. Ik was in de kerstvakantie bij mijn ouders
in Istanbul op bezoek, maar ik ben speciaal voor oud en nieuw
weer terug naar Amsterdam te gaan om te feesten op de Dam.
Fantastisch!’
Haar ouders vinden het allemaal prima. Ze hebben zelf ook
in het buitenland gestudeerd en zijn volgens Dilara heel vrijdenkend. ‘Ze zeiden: “Je kan het studentenleven maar één keer
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Dilara Celibi luncht in het Library Learning Centre. ‘Mijn smaakpalet past niet
echt bij de Nederlandse keuken.’

ervaren.”’ Ze weet bovendien zeker dat haar studieresultaten er
niet onder te lijden hebben. Het zijn volgens Dilara eerder nog
Turkse Nederlanders die haar leefstijl niet vinden passen bij
haar afkomst. ‘Ze lijken een verouderd beeld te hebben van wat
het betekent om uit Turkije te komen. Vaak krijg ik te horen
dat ik in niets op een Turk lijk, bijvoorbeeld omdat ik geen
hoofddoek draag.’
Tussen het studeren en het feesten door legt Dilara haar
hoofd te rusten op een van de luxe kussens in het Student
Hotel aan de Wibautstraat. Daar komt eens in de week een
schoonmaker om de kamer te boenen en kan ze wanneer ze
maar wil naar de sportschool. ‘Je wordt daar echt behandeld als
een hotelgast. Omdat alles nog zo onbekend is hier, leek het me
een fijn idee om een slaapplek te hebben waar ik me volledig op
mijn gemak voel. Jemig, ik praat te veel! Ik ga nu m’n hamburger eten hoor.’ ↙
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Hora est

Donderdag 04/02

10.00 uur: Jasmin Holz – Geneeskunde
Luminescence Imaging and Spectroscopy for the Detection
of Early Neoplasia in Barrett’s Esophagus (Agnietenkapel)
12.00 uur: Romy Franken – Geneeskunde
Marfan Syndrome: Getting to the Root of the Problem
(Agnietenkapel)
14.00 uur: Sil Kordes – Geneeskunde
Targeted Therapies in Upper Gastrointestinal Cancer
(Agnietenkapel)

Vrijdag 05/02

10.00 uur: Anna Daniel – Biologie
In Sickness and in Health. Regulation of Junctional Integrity
in Inflamed and Healthy Endothelial Cells (Agnietenkapel)
11.00 uur: Gorka Fraga González – Ontwikkelingspsychologie
Fixing Fluency: Neurocognitive Assessment of a Dysfluent
Reading Intervention (Aula)
12.00 uur: Zeliha Koyak – Geneeskunde
Cardiac Arrhythmias in Adults with Congenital Heart Disease
(Agnietenkapel)
13.00 uur: Hielke Hijmans – Rechtsgeleerdheid
The European Union as a Constitutional Guardian of Internet
Privacy and Data Protection: the Story of Article 16TFEU
(Aula)
14.00 uur: Margreet van Koert – Taalwetenschap
Binding and Quantification in Monolingual and Bilingual
Language Acquisition (Agnietenkapel)

Woensdag 10/02

12.00 uur: Timotej Homar – Economie
Intervention in Systemic Banking Crises (Agnietenkapel)
14.00 uur: Kirsten Hertoghs – Geneeskunde
In search of a Master Regulator of Cytotoxicity.
Transcriptional Control of Cytolytic Effector Function in
Human Lymphocytes (Agnietenkapel)

Margreet
van Koert
Vrijdag 5 februari, 14.00 uur, Agnietenkapel

Bevinding

‘Ik heb onderzoek gedaan naar hoe Nederlandse en Engelse kinderen woorden als “zichzelf”, “hem”
en “elke” interpreteren. In een zin als “Tom zag hem” weten
we, als volwassenen, dat “hem” verwijst naar iemand anders, en bij “Tom zag zichzelf” dat “zichzelf” verwijst naar
Tom. Maar bij kinderen werkt dat niet zo. Zij kunnen “Tom
zag hem” ook begrijpen als dat Tom zichzelf ziet. Aan een
zin als “Elke aap kietelt een pinguïn” kunnen we, in het Engels en in het Nederlands, twee betekenissen geven, name-

‘Ik heb echt een nieuw inzicht
toegevoegd aan de theorie’
lijk dat elke aap een eigen pinguïn kietelt, maar ook dat alle
apen samen één pinguïn kietelen. Het blijkt dat Nederlandse kinderen aan de eerste interpretatie de voorkeur geven,
en Engelse aan de tweede. Een zin als “De kangoeroe zegt
dat elk schaap hem krabt” begrijpen Engelse kinderen dus
als dat “hem” verwijst naar de kangoeroe, terwijl Nederlandse kinderen denken dat elk schaap zichzelf krabt.’

Leuk ‘Ik vond het heel leuk om met kinderen te wer-

ken. En het is gaaf om te merken dat je in een onderzoek
met iets nieuws kan komen: ik heb echt een nieuw inzicht
toegevoegd aan de theorie. De studie biedt bovendien mogelijkheden voor vervolgonderzoek. In het IJslands en het
Russisch hebben kinderen ook moeite om de betekenis van
“hem” te begrijpen. Je zou kunnen kijken of dat ook geldt
voor woorden als “elk”, kwantoren genoemd.’

Moeilijk

‘Tijdens een promotieonderzoek ga je door
een heleboel dalen. Je moet constant in je onderzoek
blijven geloven, ook als je na het inleveren van een artikel
kritische vragen krijgt. Dat vergt discipline en zelfvertrouwen.’ ↙ Nina Schuyffel

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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Actueel Crowdfunding

Met dank
aan de crowd
tekst Fabienne Meijer foto’s Bob Bronshoff en Daniël Rommens

Studenten commerciële economie kunnen aan de HvA leren hoe ze met behulp van crowdfunding hun bedrijf van de grond krijgen. Na het bedenken en
vormgeven van hun innovatieve projecten moeten ze nu de boer op om hun
ideeën te slijten aan potentiële investeerders. In het oerwoud van mogelijkheden blijkt het soms nog knap lastig een succesvolle campagne te starten.

VIER MANIEREN VAN CROWDFUNDEN

E

r zijn vier manieren om een project
te crowdfunden. Allemaal hebben
ze hun voor- en nadelen, en niet elke
manier is voor elke onderneming
geschikt. Bij een donatiecampagne
vraag je geld van mensen zonder ze
er iets voor terug te geven. Dit wordt
vaak door goede doelen gedaan.
Gemiddeld levert dit per donatie zo’n
20 tot 30 euro op.
Bij een reward-based campagne
krijgen investeerders iets terug

Folia 18_1605_4.indd 34

voor hun donatie. Bijvoorbeeld een
eerste druk van het boek dat je wil
uitgeven, of een limited edition van
het product dat je op de markt
wil brengen. Soms leveren grotere
donaties ook grotere beloningen op.
Gemiddeld doneert een investeerder
bij deze vorm van campagnevoeren
60 tot 100 euro.
Bij lending-based campagnes
kunnen investeerders een lening met
je afsluiten. Jij leent het geld van

hen en zij ontvangen er rente over.
Uiteindelijk moet je het geleende
geld natuurlijk weer terugbetalen.
Voor de ondernemers die het
niet erg vinden om hun bedrijf deels
uit handen te geven, bestaat de
mogelijkheid investeerders voor een
deel mede-eigenaar te laten worden
van de onderneming. Deze vorm van
campagnevoeren, de equity-based
campagne, wordt nog niet zo
veel gebruikt.
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‘Een heleboel stress’
Olaf Lemmens (24)

Product: Pig&Donkey (kledinglijn)
Doelbedrag: 5.000 euro
Platform: Indigogo
Reward-based campagne

‘I

k heb Pig&Donkey al jaren geleden verzonnen, maar het kwam nooit echt
van de grond. Ja, mijn vrienden kochten wel eens wat, maar daar bleef
het bij. Afgelopen februari heb ik besloten er echt voor te gaan zitten, en
toen kwam dit vak voorbij. Voor mij de ideale kans om school te combineren met doen wat ik leuk vind.
Pig&Donkey moet geen merk zoals alle andere kledingmerken zijn, dan is
het niet onderscheidend genoeg. Ik wilde juiste dat mijn kleding iets zou
toevoegen aan het aanbod. Dus worden de truien gemaakt van organisch
katoen en krijgt elke maand een andere jonge ontwerper de kans om een
limited-editiontrui te ontwerpen. We hebben al een website en een Facebookpagina: daarop zijn we de tweeduizend likes gepasseerd.
Ik doe dit niet alleen, maar samen met twee teamgenoten. We zijn
hard bezig geweest om te zorgen dat alles op tijd af zou zijn, we
willen namelijk zo snel mogelijk live gaan met onze crowdfundingspagina. Dat heeft voor een heleboel stress gezorgd.
We moesten een mooie video schieten, zorgen dat alle
truien op tijd klaar waren om verzonden te worden.
Er ging echt nog van alles mis. Zo waren de truien door een fout opeens niet beschikbaar. Dat
heb ik gelukkig kunnen oplossen, maar je raakt
wel even in paniek op zo’n moment. Het filmpje
maken kostte zo veel tijd en energie dat ik me
afvraag of we dat niet beter hadden kunnen
uitbesteden, maar ja, dat kost ook weer geld.
We zijn ontzettend ambitieus door hier nu al mee op campagne te
gaan, maar ik geloof wel dat het gaat lukken. Onze campagne wordt
gehouden op het platform Indigogo, een bekende internationale speler. Ook dat is ambitieus: meteen internationaal gaan. Dat levert ook
problemen op, zoals dat buitenlandse platformen niet bekend zijn met
iDeal. Donateurs kunnen dan alleen betalen met PayPal of creditcard,
en dat is onhandig.
Het geld dat we willen ophalen is 5.000 euro, maar we hebben zogenaamde stretch goals: als we 10.000 of zelfs 15.000 euro bij elkaar
weten te krijgen kunnen we veel meer truien drukken. Ons systeem is
reward-based: bij bepaalde geldbedragen ontvang je korting op limited-editiontruien. Voor mensen die minder te besteden hebben, zijn er
ook hipstertassen en mutsjes als tegenprestatie. Uiteindelijk houd ik daar
ook weer wat geld aan over, dat ik weer kan investeren in het merk.’
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‘Grote investeerders nodig’
Isabella Dominique Lucassen (19) & Amanda de Jonge van Zwijnsbergen (20)
Product: universele shampoodoseerdop
Doelbedrag: 85.000 euro
Platform: CrowdAboutNow
Reward-based campagne

‘W

at wij hebben bedacht is echt een gat in de
markt: een doseerdop die je op elke shampoofles kunt zetten om zo te zorgen dat je niet te veel
shampoo gebruikt. Met name vrouwen pakken vaak
te veel shampoo, wat niet alleen slecht is voor je haar,
maar ook voor het milieu. Die dop zorgt voor een vaste
dosering, wat dus veel handiger is. De doseerdop is
gemaakt voor drie typen vrouwen: de jonge vrouw,
die wij een ‘modepopje’ noemen: die wil onze dop
gebruiken omdat te veel shampoo slecht is voor haar
haar, en dat wil ze natuurlijk niet. Het tweede type is
de huisvrouw, die juist wil besparen op uitgaven en de
doseerdop koopt vanwege het financiële voordeel en
als laatste is er de carrièrevrouw, die zich misschien ook
wel bezighoudt met het milieuaspect. Op die manier
hebben we onze doelgroep goed in beeld, wat weer
handig is voor de crowdfundingscampagne.
Voor het project moesten we natuurlijk ook inventariseren wat we precies aan kosten zouden maken.
Dat bleek nog behoorlijk hoog te zijn: we zullen in totaal zo’n 85.000 euro moeten ophalen om de doppen
daadwerkelijk te kunnen maken. Dat ligt niet zozeer
aan de dop zelf, die is gewoon van kunststof, maar het
concept achter de dop is wel lastig om te maken. En
de matrijzen waarin de mallen worden gemaakt voor
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die dop, díe zijn pas duur. Al die informatie was voor
ons best schrikken.
We realiseren ons dus ook dat we grotere investeerders nodig zullen hebben om dit plan te realiseren. Als
we dat voor elkaar willen krijgen, moeten we ons niet
alleen richten op crowdfunden, maar moeten we bijvoorbeeld ook samples aanbieden in supermarkten en
echte reclames ontwikkelen. Daar gaat ook nogal wat
geld in zitten, en dat hebben we momenteel niet.
Voor nu gebruiken we het dus als schoolproject en
blijft het even op de plank liggen. Het plan is echter
al helemaal uitgedacht. Als platform kiezen we voor
CrowdAboutNow, omdat het nationaal is. We kunnen
het ons niet veroorloven die doppen naar het buitenland
te verzenden, dan ben je meer geld kwijt dan je ophaalt.
Als systeem kiezen we voor reward-based: vanaf een
donatie van 15 euro krijg je een of twee doseerdoppen
thuisgestuurd. Bij hogere donaties kunnen mensen ook
kaartjes winnen voor de Huishoudbeurs, bijvoorbeeld.
Andere mensen die een nieuw product op de markt
willen brengen en zo willen financieren moeten zich
eerst afvragen hoeveel het gaat kosten. Wij hebben
hulp gehad van bekenden, dus als je mensen met
vakkennis in je netwerk hebt zitten, ben je al een heel
eind verder.’
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‘Tien weken is niet genoeg’
Jesse Gerritsen (21), Niels Kaspers (21) & Jeroen Mulder (21)
Product: ReCup
Doelbedrag: 20.000 euro
Platform: OnePlanetCrowd
Reward-based & lending-based campagne

‘H

et woord ReCup moet wel met twee hoofdletters, anders krijg je het Vlaamse woord ‘recup’,
wat heel wat anders betekent. We zijn eigenlijk het
langst bezig geweest met het verzinnen van die naam.
Het product zelf was binnen no-time verzonnen: per
dag drinken we gemiddeld vijf of zes koppen koffie,
en de plastic bekertjes gooien we weg. Terwijl daar
juist waardevolle grondstoffen in zitten die we op die
manier niet meer kunnen hergebruiken.
Dat moest anders, vonden wij. Daarom hebben we
een warmhoudring verzonnen die gepersonaliseerd
kan worden. Die ring doe je om je koffiebeker en zo
kun je je plastic bekertje makkelijker hergebruiken. Het
concept is niet alleen een fysiek ontwerp, maar ook
een movement: we willen bij mensen het bewustzijn
creëren dat we op dagelijkse basis ontzettend veel
weggooien. Ons idee draagt bij aan de circulaire economie, omdat we verspilling tegenaan. Eigenlijk is dat
het belangrijkste van ons hele idee.
We hebben het extra lastig met ons idee omdat
we werken volgens een business-to-businessstrategie:
particulieren kopen die ReCup niet bij ons, maar
bedrijven. Het crowdfunden wordt daardoor een
stapje ingewikkelder, want gewone mensen gaan geen
donaties doen voor producten die ze misschien nooit
kunnen ontvangen.
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Door dit project hebben we echt geleerd dat we
niets moesten overhaasten. We zijn enthousiast over
ons plan en willen het doorzetten, maar dan is in
tien weken alles leren over crowdfunden niet genoeg.
Natuurlijk is het een mooie kans dat we dit via de HvA
kunnen leren en opzetten, maar wij moeten daardoor
wel gewoon school ernaast doen en kunnen ons hier
niet fulltime op storten.
We doen het daarom nog even rustig aan, maar we
willen uiteindelijk wel live gaan. Onze campagne wordt
gelanceerd op het platform OnePlanetCrowd. Dat is
een bewuste keuze: het platform is transparant en
gericht op mensen die zich bezighouden met duurzaamheid. Ons product past mooi in dat plaatje en
hun werkwijze lijkt op onze strategie: we willen ook aan
open bedrijfsvoering doen en we nemen dit serieus, dus
we hopen daar de benodigde 20.000 euro op te halen.
Onze campagne combineert het reward systeem
met de mogelijkheid tot het afsluiten van een lening.
Met dat laatste zijn we zuinig, want als het product
flopt, willen we niet vastzitten aan zo’n gigantisch
geldbedrag waar je nog rente over moet betalen. De
Cups zijn biologisch afbreekbaar, dus bedrijven mogen
zelf kiezen op welke manier ze het product willen hergebruiken. Voor ons is nu het belangrijkste dat we dit allemaal in een
goed, helder verhaal kunnen
vertellen. Dan halen we
die bedrijven hopelijk
over überhaupt
in ons te investeren.’
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‘Alles ligt nog open’
Richard Kramer (21)
Product: GoodMapp
Doelbedrag: 3.000 - 5.000 euro
Platform: nog niet bekend
Campagnevorm: nog niet bekend

‘O

ns project is niet door onszelf bedacht, maar
we hebben het wel naar een hoger plan getild.
GoodMapp is bedoeld om de bewust kopende consument van nu een overzicht te bieden van alle duurzame winkels in de buurt. We hebben als doel uiteindelijk
alle bedrijven ter wereld in kaart te brengen, zodat
shoppers precies kunnen zien waar ze terecht kunnen.
Dat gaat dan op voor alle gebieden: niet alleen eten,
maar ook technologie, make-up en dergelijke.
Over ons plan van aanpak is nog wat onduidelijkheid. We hadden eerst het plan op 26 maart een
evenement te organiseren, een soort benefietfestival,
waar we investeerders en geïnteresseerde partijen voor
wilden uitnodigen om donaties te doen. Het platform
hadden we ook al gekozen:
OnePlanetCrowd, omdat
hun visie heel erg
strookt met ons
idee. We zijn na
overleg uiteindelijk van dit plan
afgestapt. Wat
we precies gaan
doen, weten we
nog niet, maar
het wordt in ieder
geval niet op 26
maart georganiseerd.
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Wel staan we deze week op FabCity met ons
project, waar we hopen wat mensen enthousiast te
maken. We willen in gesprek gaan met mensen en op
die manier de campagne alvast een zetje geven.
Ons doelbedrag is nog niet precies bepaald en
hangt heel erg af van hoeveel we zullen moeten
uitbesteden. Het liefst verzamelen we dus een team
om ons heen van specialisten, zodat de technische
kennis al in huis is. De ene developer levert echter
een app voor 5.000 euro, de ander geeft aan het al
voor 3.000 te kunnen doen. We zullen ons dus nog
goed moeten oriënteren voor we met een partij in
zee gaan.
Het oude plan ligt nu een beetje stil, maar we hebben allerlei vergaderingen gepland om een nieuw plan
te verzinnen en dat te gaan uitvoeren. Waarschijnlijk
maken we daarna nog wel een nieuw plan, maar we
zijn er wel echt serieus mee bezig. Ons doel is om eerst
de app op te zetten, dat is het belangrijkst. Investeerders vinden is echter lastig, omdat de app niet
echt inkomsten oplevert. Een verdienmodel bepalen is
dus cruciaal, maar het liefst doen we zaken met een
investeerder die onze visie deelt en vanuit die positie
wil meewerken.
De kans is groot dat we die investeerders alsnog via
crowdfunden proberen te zoeken, maar alles ligt nog
open. Het plan van aanpak is bijna rond, we zitten
klaar in de startblokken om te gaan beginnen.’
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DE EXPERT:
‘MAAK EEN MOOIE VIDEO’
Als iedereen tegenwoordig zelfstandig ondernemer moet
worden, kun je maar beter goed leren hoe je dat precies
moet doen. En een van de belangrijkste punten bij het
opstarten van een nieuw bedrijf is het startkapitaal.
Voorheen zocht de zzp’er naar investeerders, tegenwoordig wordt er online flink gecrowdfund. Reden voor de HvA
om haar studenten commerciële economie met de afstudeerrichting ondernemersschap het blok crowdfunden
aan te bieden. Daarmee is ze naar eigen zeggen de eerste
hogeschool in Nederland die dat doet.
Alle projecten werden beoordeeld door een deskundige jury, onder wie Ronald Kleverlaan, een zelfbenoemd
crowdfundingsexpert. Kleverlaan was er vanaf het begin
van het Nederlandse crowdfunden bij en heeft dus genoeg kennis om binnenkort een eigen traningsprogramma te lanceren, zodat anderen ook crowdfundingstrategen kunnen worden.
‘Crowdfunden is moeilijker dan je denkt,’ vertelt Kleverlaan. ‘Veel ondernemers denken: die campagne gaat wel
even viral. Maar zo zit het natuurlijk niet.’
Om een goede campagne op te zetten, moet je ten
eerste zorgen dat je al een netwerk of community hebt
opgebouwd. Iedereen heeft een netwerk van vrienden,
buren, collega’s en familie: daar kun je beginnen met het
opbouwen van naamsbekendheid. Wat is je verhaal, wat
wil je doelgroep horen, waarom zouden mensen bij jou
moeten investeren? ‘Daar hoort ook een tegenprestatie
bij,’ weet Kleverlaan. ‘En ook hier gaan ondernemers de
mist in. Ze steken energie in de campagne, maar werken
de follow-up niet goed uit, waardoor het alsnog in elkaar
zakt.’ Het advies is simpel: als je mensen een product
hebt beloofd, lever dat dan.
Bovendien moet het juiste platform gekozen worden: een
lastige opgave in een oerwoud van meer dan honderdvijftig aanbieders. ‘Steek daar moeite in,’ adviseert Kleverlaan. ‘Maak een mooie video, zorg dat je directe netwerk
je als eerste sponsort. Mensen die op een lege crowdfundingpagina belanden, gaan weg en komen nooit meer
terug.’ Pas als je al je persoonlijke contacten benaderd
hebt, kun je social media gaan gebruiken.
De truc is volgens Kleverlaan om van tevoren een duidelijk plan van aanpak te hebben: in het wilde weg een
campagne opstarten zorgt vaak voor teleurstellingen. In
de nabije toekomst wil Kleverlaan een trainingsmethode
ontwikkelen om mensen hiermee te helpen. Wie weet
kunnen de HvA-ondernemers van nu hun opvolgers dan
wel wat nuttige tips bijbrengen.
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STAGE
Patricia
van Buuren (48)

Studie Lerarenopleiding wiskunde,
deeltijd (HvA)
Stage Tabor College Werenfridus in
Hoorn
Verdiensten geen
Sterren *****
‘Op de school waar ik stage loop wordt
tweetalig onderwijs gegeven. Zelf geef
ik nog geen les in het Engels, voorlopig
kijk ik bij die lessen alleen nog even mee.
Ik denk wel dat ik het later zou kunnen,
maar daarvoor moet ik eerst oefenen
met klassenmanagement én Engels. Ik
moet nu al op zoveel dingen letten! Dat
vind ik ook het moeilijkste: ik moet zowel
de didactische kant – hoe ik uitleg – leren
als hoe ik het gedrag van leerlingen in de
gewenste richting stuur. Daar heb ik ook
nog bijna geen les over gehad. Ik merk
dat ik de verschillende rollen als docent
best lastig vind te combineren. Als ik
één keer iemand op de gang zet, zit ik
meteen in die strenge rol. Dan vergeet ik
soms om nog wat aardigs te zeggen.
Ik ben nog steeds een beetje op zoek
naar mijn eigen manier van lesgeven.
Nu probeer ik nog veel na te doen van
wat ik zie bij mijn stagebegeleidster.
Ik geef les aan een 2 havo-klas. In het
begin waren ze heel braaf, nu zoeken
ze wel de grenzen op. Ik heb er bewust
voor gekozen om een havo- of vwo-klas
les te geven; op het vmbo denk ik dat ik
het nog moeilijker zou vinden om orde
te bewaren. En dit is wiskundig ook meer
een uitdaging.’ ↙ Maaike Kooijman
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Bij de les
Hoorcollege PPLE jaar 1:
Integrative Seminar I: Human
Rights Politics door gastdocent
Mariëtte van Huijstee,
dinsdag 26 januari, 15.00 uur,
Oudemanhuispoort (UvA)

Mannen: 19
Vrouwen: 20
Brillen: 8
Laatkomers: 4
Scrabblewoorden: corporate
liability, sustainable supply chains,
human rights due diligence

tekst en foto’s Fabienne Meijer

‘G

eef deze even door naar
achteren!’ Een dikke stapel
papier gaat van hand
tot hand. QUIZ, staat er met grote
letters boven. ‘Het is hier zo klein! I
can barely move,’ klaagt een meisje
tegen haar vriendin. ‘Het is net als op

Vincent Stoop

18, bachelor PPLE
‘Ik vond het een goed en interessant college, dat is toch altijd
even afwachten bij gastdocenten. Wel vond ik het blok dat we
hiervoor hadden leuker. Dit vak
heeft potentie, maar is nog niet
zo goed uitgewerkt.’
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de middelbare school!’
Engels en Nederlands wordt hier
continu door elkaar gesproken, maar
de Nederlandse studenten hebben
geen moeite met schakelen. Voor
deze eerstejaars van PPLE (Political
Science, Psychology, Law, Economics)
zal vandaag gastdocent Mariëtte
van Huijstee een college geven over
de politiek van mensenrechten. Ze
steekt meteen van wal met een
lange autobiografie: gestudeerd
aan de UvA, nu werkzaam voor
een organisatie die onderzoek doet
naar de mensenrechtenschendingen
bij bedrijven.
‘I see many Apple computers
here.’ De studenten grijnzen een
beetje schaapachtig. ‘Did you know
people actually jump off buildings
in the factories where they make
those computers?’
Het wordt een confronterend,
maar voornamelijk passief gevolgd
college. Het kan liggen aan het feit
dat Engels niet de moedertaal van
Huijstee is, daarnaast lijkt ze haar

Hugo Schiffers

18, bachelor PPLE
‘We hebben hiervoor al een college over mensenrechten gehad,
dus ik herken veel van wat ze
zegt. De quiz was wel moeilijk.
Maar die was volgens mij vooral
bedoeld om het college interessanter te maken.’

vakkennis niet te kunnen combineren
met even veel inhoudelijk enthousiasme. Met haar handen in haar zakken
staat ze achter het bureau en klikt
door de sheets. ‘I see people are yawning, but these UN principles were a
real leap forward,’ benadrukt ze.
Het rumoer begint pas als Huijstee eindelijk aan de quiz toekomt.
De studenten moeten situaties bekijken en beoordelen of het bedrijf waar
de vraag over gaat de mensenrechten schendt, eraan bijdraagt, eraan
verbonden is of er juist helemaal
niets mee te maken heeft.
‘Je kan niet goedpraten wat je
nu zegt, hoor.’ Een meisje stoot de
jongen naast haar aan. ‘Zij funden
dat bedrijf voor zeventien miljoen!
Dan kun je niet zeggen dat je niets
met hun mensenrechtenschending te
maken hebt.’
Als Huijstee ten slotte haar take
home messages presenteert, pakken
de studenten alvast in. Inderdaad,
net de middelbare school. ↙

Caspar Price Halfslund

23, bachelor PPLE
‘Deze studie is lastig, ook vanwege de hoeveelheid werk. Dit
vak is wel het leukste tot nu toe.
Het is interessant om te zien hoe
internationaal met mensenrechten wordt omgegaan.’
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HADJAR
BENMILOUD
Niemand zegt nee
tegen DMT
E

r broeit iets en we snakken naar iets, en we hebben geen idee wat we
geloven, maar wel ‘iets’. Van feminisme tot voeding tot psychedelica;
we stellen eindelijk weer eens vragen over dingen die lang vanzelfsprekend waren. Maar wat normaal en gezond gevonden wordt, kan voor de
één doodgewoon en voor de ander een doodzonde zijn.
Zo’n lastig onderwerp is DMT, het chemische stofje dat ervoor zorgt
dat je dingen ziet wanneer je droomt, doodgaat of het plantenbrouwsel
ayahuasca neemt. Omdat ik dol ben op revolutionaire dingetjes, om de
hoek van de universiteit woon en blijkbaar een bepaald imago heb, word
ik de laatste tijd wekelijks gevraagd om DMT, het rookbare goedje dat er
binnen een paar seconden voor zorgt dat je naar aliens aan de andere
kant van het universum schiet en na een kwartier weer verlicht terugkomt, of zoiets.
Ik weet er niets van, maar het lijkt me persoonlijk een heel slecht
idee om maar een kwartier uit te trekken voor een reisje naar de andere
kant van het universum. Ik zit liever op zaterdagavond in witte gewaden
rustig thee te drinken dan keihard te trippen in de club. En steeds meer
leeftijdsgenoten met mij: in
de rituelen kom ik denkers
en doeners tegen uit heel hip
en hipster amsterdam. Maar
paradoxaal genoeg is zoiets
een veel groter taboe: voorzichtig aan jezelf werken met
drugs wordt door de oudere
generatie enger gevonden dan
‘even keihard trippen’.
Daarom wordt er niet genoeg naar verstandige toepassingen gekeken. Net zoals gezond leven voor hen betekent dat je weinig calorieën
eet en bij vrienden indruk maakt met designspullen. Vind je het gek dat
we het tegenovergestelde doen van wat ze zeggen?
Dus eh… doe vooral dat alienreisje en hou mij erbuiten. Maar psst,
voor de hoognodige betrouwbare, therapeutische informatie over dat
vreselijke ayahuasca mogen jullie me altijd porren. ↙

Doe vooral dat alienreisje en
hou mij erbuiten
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International

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

FREE HIGHER
EDUCATION:
A FANTASY OR
A HUMAN RIGHT?
text Willem van Ewijk and Nina Schuyffel
photo Daniël Rommens

Student activists think it’s about time the Dutch government
makes higher education free for all. By abolishing tuition fees, the
government would fulfil a promise it made fifty years ago, and follow
the example of many European states.
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Jarmo Berkhout (Humanities Rally, l) at a student protest in Amsterdam last year

‘W

e cite Germany as an example for so many
things, why wouldn’t we do so now?’ Teun
Dominicus asks. The political science student
and activist with the Maagdenhuis occupation group, De
Nieuwe Universiteit is in favour of the newest idea in town:
free higher education.
And maybe there’s hope. The Dutch government announced last month that it would start experimenting with a plan
in which students need
only to pay for each course
they’re enrolled in, instead
of paying the fixed amount
of 1900 euros a year. The
national pilot will include
1,000 students at the UvA
and HvA, and will start in the next academic year. In a debate
on this issue last week, however, organised by ASVA, Amsterdam’s student union, student activists didn’t show much
support for the idea, calling for the university to abolish tuition
fees all together. ‘It’s a step we need to take,’ Dominicus says.
Germany did it: Lower Saxony abolished all tuition fees in
October 2014. The state’s move came after six other German

‘Länder’ already decided to abolish their annual tuition fees
for university students the year before. Now the country has
finally been reconciled with its constitutional tradition of
tuition-free, higher education. But it, too, travelled a twisted
road. After Germany’s reunification in 1990, politicians argued
for the introduction of tuition fees. Their biggest obstacle,
however, was that these were banned by a federal law, on top
of which some German state’s constitutions’ guaranteed free
education. But with a 2005
ruling by the constitutional court in Karlsruhe
declaring that moderate
fees, when coupled with
moderate loans, would still
uphold these constitutional
rights, Germany started to experiment.
‘It took them a while to introduce the fees, but then they
decided to abolish them anyway,’ Berkhout says, ‘because it
didn’t work.’ In fact, states started to abolish their tuition fees
after a wave of protests spread over the country. Students occupied university buildings in Hessen, and in Hamburg, students
simply refused to pay. A protest group in Bavaria collected 1.35

‘In Hamburg, students simply
refused to pay’
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million signatures for the abolition of tuition fees, forcing the
prime minister to abolish them a few days later. The student
protests in Germany echoed those of Québec a few years ago,
where mass student protests halted the proposed raise of tuition fees. Why are students so sensitive to this issue?

Free is the standard in Europe
‘This is not a “free beers for all” issue,’ Berkhout says, ‘it deals
with the fundamental question of how best to spread wealth.’
‘The idea that higher education should be accessible for all is
not an idle wish, it is a social right,’ Teun Dominicus emphasises, referring to the International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights, a treaty to which 164 countries,
including the Netherlands, are a party. The Covenant calls for
‘the progressive introduction’ of free higher education since
its introduction in 1966. According to Berkhout, fifty years
later, it is pretty much the standard in continental Europe.
‘The Germans have abolished tuition fees, students don’t pay
in Austria, and in France,
higher education is almost
free.’ These may be good
examples, but in no country
is the situation as ideal as
in Denmark: ‘There it’s not
only free, but students even
receive a grant,’ Berkhout
says. Does Berkhout have an opinion on how free higher education should be introduced in the Netherlands? ‘No, I don’t.’
Isn’t that the first thing one should consider? ‘It is a principal
point,’ Berkhout says, ‘we shouldn’t consider education only as
an investment in yourself, it is an investment in society.’
Dutch national student union LSVB thinks that the
abolition of tuition fees would cost 2 billion euros. ‘Free higher
education is the ideal situation, but you cannot change the
system from one day to the next,’ its chairman Stefan Wirken
says. That’s not so big an amount Dominicus and Berkhout
counter. Dominicus: ‘Certainly not when you compare it to a
GDP of 650 billion euros.’ Dominicus casually suggests asking
businesses for an extra contribution because they benefit
from the higher educated, or to use gas revenues. Or… look at
Sweden, another country where universities are tuition-free.
According to the OECD report, Education at a Glance, the
Swedish government pays 10,589 euros per student per year,
whereas the Dutch pay 12,505 euros per year. ‘Are the Swedish
more efficient?’ Aleid Truijens, a columnist for Dutch newspaper de Volkskrant asked recently. ‘There are so many different
ways countries can do this. Let’s study these to identify best
practices and then implement them to abolish tuition fees in
the Netherlands,’ Teun Dominicus concludes.

greatly across Europe. According to EU education agency
EACEA the highest tuition fees are paid in England (around
10,000 euros), which is also one of the most expensive countries
to live in. Relatively high fees are also paid in Spain (up to 4000
euros), Ireland (up to 6000 euros), Switzerland (5000 euros)
and the Netherlands (1900 euros). ‘Cheaper’ countries include
Belgium (up to 620 euros for the Flemish community) and
France (up to 260 euros). Estonia links fees to study performance: only students who do not achieve the required number
of credits each year have to pay. Fees are similarly linked to
poor performance in countries including the Czech Republic,
Croatia, Hungary, Austria, Poland and Slovakia.
In some countries, students are not required to pay for their
studies at all, apart from a one-off administration or registration fee. This is the case in Cyprus, Denmark, Greece, Malta,
Slovenia, Finland, Sweden, Scotland, Norway and Germany.
Germany abolished its tuition fees in 2014, although students
who fail to stay on track are still charged in a few Länder (up
to 500 euros per semester).
Also, students are required to pay a contribution,
varying from 50 to 300
euros each semester, so one
can’t call studying in Germany entirely free…
In Norway, only a
small contribution is required (between 40 and 80 euros per
semester). In exchange, students get a free travel card that also
provides them with free health insurance. Students in Sweden
are entitled to a subsidy of 70 euros per week to support
themselves. If they need more, a loan is available, which they
are required to pay back at the end of their studies. England
made dramatic changes to its higher education system in 2012.
Now, fees are not paid immediately, but on graduation and
only when the students’ earnings exceed a defined threshold
– a unique model in Europe. In Scotland, however, students
are charged no tuition fee at all, thanks to a subsidy from the
Student Awards Agency for Scotland (SAAS).
Almost every country in Europe, except Iceland and Turkey, provide loans and grants. In Cyprus, Denmark and Malta
all students get a grant; in Finland, Norway and Denmark,
only some of them. The Netherlands used to have a basisbeurs
for every student. But since September 2015 that grant is no
longer available and students need to request a loan.
Only time will tell what will happen in the Netherlands
but for now, let’s be grateful there are people whose memories
reach back to promises made 50 years ago. ↙

‘This is not a “free beers
for all” issue’

No tuition fees?
The numbers surrounding tuition fees, grants and loans vary
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Opinions, questions, suggestions, or want to share your
‘Keys to the city’? Email willem@folia.nl.
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Keys to
the city
ZAHIA SIAB

(22, MA Literature &
Culture, UvA)
From: London, England
Favourite haunt ‘I often go to the Meevaart, a community centre in Amsterdam-Oost. There’s always something going on! I help organise a language café, they have
comedy nights, and there’s even a community kitchen where you can eat
a delicious meal cooked by locals for only a few euros. I love practicing my
Dutch with the regulars; it really makes me feel like part of the community.’

Lunch spot ‘Singel 404 and Bagels & Beans are my favourite lunch spots. Singel 404
does an amazing iced coffee, which is perfect for the summer. And other
than their yummy bagels, Bagels & Beans have a great tea selection. Bonus:
they give you chocolate coffee beans
on the side.’

Great outdoors ‘I really like going for a stroll in Ooster-

‘Very frustrating: the
Dutch can’t queue!’

park, particularly when the weather’s
nice. It’s a lovely green space with some very interesting statues. There’s just
so much to look at!’

Hidden treasure ‘Museum Vrolik is a fascinating place, filled with curiosities. Their collection
contains a range of diseased skeletons and examples of congenital birth
defects. Be warned though, this place is not for the fainthearted!’

Shopping ‘When I want to be by myself, I go book hunting. There’s a book market
on Spui every Friday, where I like to spend several hours looking for literary
treasures. I then usually pop into the American Book Centre to browse their
amazing graphic novel section.’

Crazy Dutch ‘Something I don’t think I could ever get used to, no matter how long I live
here, is the inability for Dutch people to queue! This confuses and frustrates
me more than you could possibly imagine.’

Sunday morning hangout ‘A museum! As a fan of Dutch art, I absolutely adore the Rijksmuseum; the
building itself is like a giant work of art! I also really enjoy the exhibitions at
the Hermitage and the culturally diverse Tropenmuseum.’ ↙
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Op de tong

RAMEN
Zoals een groot deel
van de Japanse cultuur en cuisine is de
heersende gedachte
dat ook ramen oorspronkelijk afkomstig
is uit China, hoewel Japanse chauvinisten
dat ontkennen. Sinds in 1910 het eerste
ramenrestaurant opende zijn de noedels
in soep uitgegroeid tot het icoon van de
Japanse keuken. De stad Yokohama heeft
sinds 1994 zelfs een ramenmuseum.

TONKOTSU
In Europa wordt
het nauwelijks
gedaan, maar
in Japan zijn ze dol op het trekken van varkensbouillon. Dat doet men door dagenlang
varkensbotten, -vet en -collageen op een
hoog vuur te laten koken totdat een ondoorzichtige, dikke en vette bouillon ontstaat
die iets weg heeft van zoute melk. Tonkotsu
ramen wordt vooral gegeten op Kyushu, het
op twee na grootste eiland van Japan.

GYOZA
Gyoza is de verjapaniseerde versie
van Chinese jiaozi:
dumplings met vlees of
groenten. De Japanse dumplings worden
gekenmerkt door een heftige knoflooksmaak en worden geserveerd met een
mengsel van ingedikte sojasaus, sesamolie en rijstazijn. Vaak worden de dumplings deels gestoomd en deels gebakken.

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

Fou Fow Ramen
Elandsgracht 2
Terwijl de sushivreetschuren als shiitakes uit de grond schieten, is het
in Amsterdam goed zoeken naar het meest iconische gerecht uit de
Japanse cuisine. Ramen, soep met noedels, is namelijk meer dan dat
plastic bakje met gedroogde meelslierten waar je kokend water in gooit
als je geen zin hebt om te koken; ramen is in Japan cultuurgoed. Dat
is aan de inrichting van Fou Fow niet te zien. Enkel de stokjes op tafel
verraden dat hier geen quinoa of willekeurig ander hipstervoedsel wordt
geserveerd.

N

a een minuut of vijf komt de nogal lakse bediening de kaart brengen,
waarvan we drie kleine gerechten kiezen. De huisgepickelde komkommer
(€ 4,-) is weliswaar friszuur, maar verder wat flauw van smaak. Dat kan niet
gezegd worden van de plakkerig gegrilde miso-zalm (€ 5,-), die erg lekker is,
net als de huisgemaakte gyoza (dumplings, € 6,-), die wel wat aan de vettige
kant zijn.
Belangrijker dan de bijgerechten zijn de ramen waar we voor zijn gekomen:
de tarwenoedels in romige varkensbouillon (tonkotsu ramen; € 12,50) en in
zoute misosoep (miso ramen; € 13,50). In die soep zitten naast de noedels
ook een in sojasaus geweekt zachtgekookt ei, kombu-zeewier, taugé, bosui
spinazie en chashu. Die chashu, langzaam gekookt buikspek, is perfect zacht
en past net zoals het ei erg goed bij de heftige varkenssmaak van de tonkotsu
ramen. De misosoep is lichter en naar onze smaak net een tikkeltje te zout,
maar slurpt even lekker weg. En hoewel hij het als comfort food met een vingerbreedte aflegt tegen de romige tonkotsu-variant, is ook de misosoep een
ideaal middel om aan deze regenachtige februari te ontsnappen. ↙

tekst Martijn d’Hamecourt foto Daniël Rommens
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Parketsecretaris

I

k heb veel mazzel gehad met
mijn huidige plek. Het OM
zat qua vacatures jarenlang
op slot dus toen het ineens wél
iemand zocht, heb ik meteen
gereageerd. Ik solliciteerde op
een landelijke vacature maar mijn
sollicitatie werd direct doorgestuurd
naar Haarlem, waar op dat moment
ook een vacature open stond en ook
nog eens voor een leukere functie.
Het heeft wel even geduurd
voordat ik een baan had in mijn
vakgebied. Er zijn veel afgestudeerde
strafrechtjuristen en de banen liggen
niet voor het oprapen. Tijdens mijn
studie heb ik twee keer stage gelopen, waarvan een keer onbetaald. Ik
heb naast mijn studie altijd gewerkt
en had het geluk dat mijn ouders me
financieel konden bijstaan. Ik ben in
juni 2014 afgestudeerd maar besloot
eerst een lange zomer vrij te nemen.
Daarna heb ik even op oproepbasis
als buitengriffier gewerkt voordat ik
in juni vorig jaar bij het OM in Haarlem begon.
Het bevalt me uitstekend. Ik doe
veel zogeheten z.s.m.-diensten,
waarbij we zaken zo spoedig mogelijk proberen af te ronden. Het gaat
vaak om mensen die net zijn opgepakt. De politie mag verdachten in
eerste instantie zes uur vasthouden
voor verhoor en in die tijd proberen
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‘Ik combineer
juridisch
uitpluiswerk
en
gevoelsmatig
mensenwerk’
Naam Eva Vrijlandt
Leeftijd 29
Studie Strafrecht (UvA)
Afgestudeerd juni 2014
Werkt bij het Openbaar
Ministerie in Haarlem als
parketsecretaris
Salaris zo’n 2400 euro
bruto

we de zaak rond te krijgen: is er
een slachtoffer? Zijn er getuigen of camerabeelden? Wat
zegt de verdachte tijdens het
verhoor? Daarna zetten we alles
op een rij en besluiten we of de verdachte bijvoorbeeld een boete krijgt
of voor de rechter moet verschijnen.
Het is altijd maatwerk, dat
maakt het zo leuk. De combinatie
van juridisch uitpluiswerk – wat is
er precies gebeurd, is er voldoende
bewijs? – en gevoelsmatig mensenwerk. We kijken niet alleen naar de
droge feiten maar ook naar de dader
zelf en naar de omstandigheden. Als
een verdachte bijvoorbeeld verslaafd
is of psychische problemen heeft,
vraagt dat eerder om hulpverlening
dan om straf.
We krijgen hier ook wel eens
hilarische zaken. Een winkeldief
bijvoorbeeld die het prijsetiketje van
een goedkoper product op een trui
had bevestigd, maar over het hoofd
had gezien dat die trui voor de halve
prijs was. Uiteindelijk had hij dus juist
méér betaald. Dubbele pech voor
hem, want hij kreeg ook nog een
boete voor oplichting. ↙ Steffi Weber
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