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DEMONSTREER MEE OP 14 MAART!
De huur in Amsterdam wordt hoger en hoger. Huren wordt zo onbetaalbaar.
Deze huurexplosie moet gestopt worden! Kom in actie en demonstreer
mee op 14 maart vanaf 14:00 uur op J.D. Meijerplein of kom naar de
slotmanifestatie 15:00 uur op de Dam.
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Tweeëneenhalf uur: zo lang vergaderde
de Centrale Medezeggenschapsraad van
de HvA vorige week. De agenda was dan
ook belangrijk: de breed gedragen eis op
de UvA voor meer inspraak, de dagenlange bezetting van het Maagdenhuis en de
toezegging van het CvB om een studentlid op te nemen. Dat de CMR heel wat te
bespreken had was duidelijk.
Het gebrek aan zeggingskracht van de
uitkomst was vervolgens stuitend. Na
afloop stelde de raad slechts de kwestie
‘besproken’ te hebben en de ontwikkelingen te blijven volgen. Net als de rest
van Nederland, waarschijnlijk. Maar je
kunt je afvragen of je van de CMR van
de hogeschool, die nota bene valt onder
hetzelfde bestuur dat zo zwaar onder
vuur ligt, niet wat meer mag verwachten.
Je zou haast denken dat er aan de HvA
niks te klagen valt. Dat alles de afgelopen
jaren in perfecte harmonie is verlopen
en er geen reden is kritisch te kijken
naar de bestuurscultuur en het rendementsdenken. Niks is minder waar. Ook
de hogeschool is verstrikt geraakt in
grootschalige vastgoedprojecten. Flexcontracten zijn er misschien wel meer
dan op de universiteit. En wat te denken
van de ingrijpende reorganisatie bij het
Domein Economie & Management, of de
consequent dalende waardering in de
Nationale Studenten Enquête?
Niemand verwacht dat de CMR zich op
een matrasje in het Maagdenhuis nestelt.
Maar de nietszeggende opmerking dat
de raad ‘de onrust volgt’ is wel bijzonder
onbevredigend. Als de verhouding met
hetzelfde CvB aan de HvA zo goed is,
dan had de raad op z’n minst moeten
uitleggen hoe dat zo is gekomen, onderbouwd met een lijst van voorbeelden. Dit
was voor de CMR dé kans om eindelijk
de eigen relevantie aan de hele HvA- én
UvA-gemeenschap te tonen. Die hebben
ze vooralsnog gigantisch laten liggen. lll
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De week

W

e moesten er even op wachten. Tot een onderbouwde
reactie komen kost nu
eenmaal tijd. Dus dat de HvAmedezeggenschap een weekje wachtte voor
zich in het debat over inspraak te mengen: heel
begrijpelijk. En het viel niet tegen. Opeens
zie je dan de meerwaarde van zo’n fusie. Dat
de hogeschool een geheel eigen ervaring kan
delen. Dat ze concrete suggesties heeft voor
de omgang met het CvB. Ontzettend bedankt,
vrienden van de CMR. De revolutie was zonder
jullie niet hetzelfde geweest!
Het CvB was ondertussen plotseling heel blij
nog niet al zijn gebouwen in de binnenstad
verkocht te hebben. Als heuse Heimatvertriebenen vonden ze goddank nog een veilig
werkplekje op het Binnengasthuis. Over dat
UvA-vastgoed is trouwens nog heel wat te
doen. Het Parool bracht een wel heel radicaal
verhaal over een volledige vastgoeduitverkoop. Niet helemaal waar, maar ook de UvAcommunicatieafdeling bleek in haar reactie
de zaken niet meer helemaal op een rijtje te
hebben. En zo rijst er zoetjesaan wel een heel
beangstigend beeld: er is inmiddels helemaal
niemand meer die weet welke gebouwen nog
wel of niet meer van de UvA zijn.
Zelfs CvB-lid Hans Amman blijft maar roepen
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Flexwerken

Het betrekken van hun nieuwe werkplek
is stiekem overigens ook protest. Het CvB
zit precies op de plek die ze eerder had
aangeboden aan de Bungehuisbezetters.
Jullie pikken onze werkplek in? Dan kunnen jullie ook fluiten naar die nieuwe ‘popupdebatlocatie’! Een keihard, muisstil,
onopgemerkt protest, maar hé: je moet
ergens beginnen. foto – Daniël Rommens

dat hij toch echt (maar écht!) geen vastgoedmagnaat is. De beladen term ‘verwarde man’
zouden we niet durven gebruiken, maar een
tikje compulsief wordt het inmiddels wel. En
nu begrijpen we het eindelijk. Ook hij heeft gewoon geen flauw benul meer wat hij eigenlijk
bezit! Je houdt dan toch je hart vast. Die man
kan zomaar het gebouw aan de Sarphatistraat
102 binnenlopen, in de vaste overtuiging dat
het nog tot ons tafelzilver behoort. Of plotseling verhuisdozen laten bezorgen op de Oudemanhuispoort. Hadden we dat niet verkocht
aan Golden Tulip?
Sowieso lijkt het flexwerken het CvB langzaam wel op te breken. Deze week lieten ze
weten dat het allocatiemodel, dus hoe het
geld over faculteiten wordt verdeeld, niet tot

de hoofdlijnen van de begroting behoort. En
dus heeft de medezeggenschap er niets over
te zeggen. Een sterk staaltje logica, maar wij
verheugen ons vooral op de mogelijkheden
die wél resten. Juist: de manier waarop het
geld over het CvB zelf wordt verdeeld! Aan
die knoppen kunnen draaien, dat is natuurlijk
veel leuker. Plotseling zit Louise een maandje
op bijstandsniveau, terwijl Dymph zwemt in
het geld. De conflicten die dan ontstaan, daar
kan men pas echt garen bij spinnen. Verdeel
het CvB en heers, dat lijkt ons op dit moment
de verstandigste tactiek voor de medezeggenschap! lll Clara van de Wiel

– 6 maart 2015

tweet van
de week
Arzu Aslan
@rzuaslan
Hahaha! Net 2 seksende mensen betrapt.
#Maagdenhuis

Folia Magazine
09-03-15 20:11

Het moment

Het maandagmiddagdebat tussen het CvB en de muitende studenten en medewerkers van de Nieuwe Universiteit, Humanities Rally en
Rethink UvA kreeg afgelopen maandag onverwacht een andere toon en inhoud. Presentator Yoeri Albrecht werd weggestuurd en vervangen
door politicologiestudent Sarah van Ierlant. Er ontstond een Engelstalige sit-in met vragen, statements en temperature checks. Het debat
leverde weinig meer op dan de uitwisseling van standpunten tussen het CvB en de opstandelingen. Bestuurders deden overigens niet mee aan
de sit-in: ze bleven op hun stoel zitten. tekst – Dirk Wolthekker / foto – Daniël Rommens

Navraag Anna Schutte
Naast de Provinciale Statenverkiezingen zijn er op 18 maart ook de waterschapsverkiezingen. UvA-student Anna Schutte (23)
stelt zich als jongste kandidaat verkiesbaar voor de grootste partij: Water Natuurlijk.

Je bent verkiesbaar voor de waterschappen.
Wat houdt dat in?
‘De waterschappen gaan, heel simpel, over
water: van drinkwater en afvalwaterzuivering
tot oppervlaktewaterbeheer en peilbeheer in
poldergebieden. Aan de verkiezingen doen dertien partijen mee. Het waterschap waar ik me
verkiesbaar voor heb gesteld is Amstel, Gooi en
Vecht, een gebied dat zowel Noord-Holland als
delen van Utrecht en Zuid-Holland beslaat.’
Dat klinkt allemaal een beetje saai.
‘Haha ja, dat snap ik wel. Ik merk ook dat het

moeilijk is om medestudenten voor dit onderwerp
te enthousiasmeren. Maar toch probeer ik het,
want het is een thema dat ons allemaal aangaat.’

blauwalg. Dankzij mijn studie Future Planet
Studies weet ik bovendien dat water essentieel is voor een duurzame toekomst.’

Waarom zijn waterschappen belangrijk?
‘Zonder waterschappen zou er veel minder
veiligheid zijn. Grote gebieden zouden onder
water staan. Hoewel je er misschien niet veel
van merkt, wordt er dus hard gewerkt om
Nederland droog te houden. Daarnaast zorgen
de waterschappen ervoor dat water schoon
en leefbaar blijft, zodat je in natuurlijke gebieden bijvoorbeeld veilig kunt zwemmen, zonder

Dus we moeten op 18 maart allemaal naar de
stembus?
‘Zeker. Als je op mij stemt, komt er hopelijk
een jonge vertegenwoordiger in het waterschap die zal nadenken over de belangen
van studenten en stedelingen. Ik zal vooral
inzetten op duurzaamheid, bijvoorbeeld door
energie uit de afvalstoffen van water weer te
hergebruiken.’ lll Nina Schuyffel
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agenda wo 11 - di 17 mrt

www.crea.uva.nl

di

lezing - gratis

20:30

za

20:00

vr

20:00

12 de kunst van het spreken
13 14 goedkoop cabaret
17 russian economy

do

cabaret - € 6 / € 9

debate - free / € 5

Scherp debat, theater, repetitiestudio of fotocursus. Als student
kun je nergens in Amsterdam beter terecht dan bij CREA!

Op eigen benen staan.
Daar tekent zij voor.
Het Liliane Fonds helpt haar met protheses en revalidatie.
Helpt u mee? Lilianefonds.nl

www.dier.nu
FLoor
FLOOR en Studievereniging BSKA organiseren:

VERKIEZINGSDEBAT
PRoVINcIAlE STATEN 2015
donderdag 12 maart, 16.30-18.00 uur, kohnstammhuis

Wat ga jij stemmen op 18 maart? Benieuwd wat precies het verschil is met andere
verkiezingen en waarom de aankomende Provinciale Staten juist zo belangrijk zijn?
Kom dan naar ons verkiezingsdebat!
• Alexander Rinnooy Kan (kandidaat Eerste Kamer D66)
• Marijke Vos (Eerste Kamer Groenlinks)
• Wopke Hoekstra (Eerste Kamer CDA)
• Joke Geldhof (lijsttrekker Noord Holland D66)
• Elisabeth Post (lijsttrekker Noord Holland VVD)
• Tjeerd Talsma (lijsttrekker Noord Holland PvdA)
• Remine Alberts (lijsttrekker Noord Jolland SP)
• Vera Dalm (nummer 2 GroenLinks)
• Jitske Haagsma (nummer 2 CDA)

debat
leider
NoS p
resen
tator
Joost
Karho
f

AANmElDEN EN INfo www.hVA.Nl/flooR

MEET & SHARE | DEBAT | CULTUUR
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Minidemocratie
in het Maagdenhuis
Als je een democratischer bestuur eist moet je zelf het goede voorbeeld geven, vinden de
Maagdenhuisbezetters. Dus zijn er geen leiders. ‘Maar er zijn altijd mensen die door hun
intelligentie meer invloed hebben.’ tekst – Carlijn Schepers / foto’s – Daniël Rommens

‘G

.A., everyone! G.A.!’ Een
bezetter in Che Guevara-shirt
roept het handjevol bezetters
en nieuwsgierigen dat rondhangt in de hal van het Maagdenhuis op naar
de tweede etage te komen. Een klein groepje
loopt mee. Via de trappen, de liften zijn buiten
dienst. Aangezien de voertaal van de bezetters Engels is, worden vergaderingen general
assemblies, of kortweg G.A.’s, genoemd. Er zijn
er twee per dag. De locatie is niet de grote hal
beneden, maar kamer 2.22 – gewoonlijk een
werkkamer van medewerkers. ‘Vanwege de
akoestiek en om elkaar in de ogen te kunnen
kijken,’ zegt bezetter Sebastiaan.
In kamer 2.22 is het nog donker, ondanks het
middaguur. Er ligt zelfs nog een bezetter te slapen. Hij wordt gewekt en de lamellen gaan open.
Zonnestralen lichten het dwarrelende stof op.
Schoonmakers zijn hier duidelijk al een tijd niet
meer geweest. Posters hangen op de kop. Op de
tafel staat een aangebroken pot pindakaas, zonder deksel. Ernaast een tube ketchup, kauwgom
en lege flessen wijn, bier, maar ook appelsap. Er
is een papier op de deur geplakt met in kriebelig
handschrift: ‘Wij zijn geen criminelen. Blijf van
de spullen van de medewerkers af.’
Consensus
Als de stoelen in een kring zijn gezet en er met
trommels meer bezetters zijn geroepen, kan de

vergadering beginnen. De jassen gaan uit, want
in tegenstelling tot bij de Bungehuisbezetting
doet de verwarming het hier nog wel. Bezetter
Maarten biedt aan facilitator te zijn en gaat met
een stift in de aanslag naast de flipover staan.
Zijn taak is de spreektijd verdelen en de vergadering in goede banen leiden. Iedereen heeft
een stem en besprekingen gaan door totdat er
consensus is bereikt. Geen wonder dat ze zo
lang duren – vaak wel vier uur.
De ochtendvergadering wordt minder druk

De vergaderingen zijn
voor iedereen open;
vandaag is er een Poolse
backpacker aangeschoven
bezocht dan die in de avond, ook omdat die
laatste bijeenkomst tot in de kleine uurtjes
doorgaat. In principe zijn de vergaderingen
voor iedereen open, vandaag is er bijvoorbeeld een Poolse backpacker aangeschoven.
Zoals een van de bezetters eerder uitlegde:
‘Wij willen meer transparantie van het bestuur,
dan kunnen we het niet maken zelf niet transparant te zijn.’
Dat niet iedereen die mening deelt, blijkt als
er over mijn aanwezigheid als journalist toch
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echt gestemd moet worden. ‘De media’ word
ik genoemd en daar heeft de groep niet altijd
positieve ervaringen mee. Gelukkig vliegt het
grootste deel van de handen de lucht in en
mag ik blijven. Sebastiaan legde eerder al uit
dat de media altijd een issue zijn. ‘Je hebt ze
nodig, maar we willen tegelijkertijd dat mensen
alles kunnen zeggen wat ze willen en geen
“mediapraatje” houden.’
Temperature check
Maarten begint met een uitleg van de handgebaren – cruciaal voor een soepel verloop van
de vergaderingen en daarmee het democratische systeem van de Maagdenhuisbezetters.
Ze zijn overgenomen van de Occupybeweging.
De belangrijkste regel: geen applaus, want dat
houdt op. In plaats daarvan schud je je handen
in de lucht. Dit gebaar wordt ook gebruikt
bij de temperature check: ben je het met de
stelling eens, dan schud je je handen boven
je hoofd, bij neutraal schud je ze voor je en
bij oneens houd je ze naar beneden. Voor
een technical point – over de gang van zaken,
niet de inhoud – maak je een T. Je steekt één
vinger in de lucht als je wat wilt zeggen en
twee handen als je een kort punt hebt – dan
krijg je voorrang. Er is zelfs een gebaar voor
als iemand vervelend is: dan maak je een
soort hanenkam. Want haantjesgedrag wordt
niet getolereerd.
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Voor ze beginnen, wil een bezetter in roze
pyjamabroek met hartjes zeker weten of er
geen infiltranten zijn. ‘Are you from the police?’
vraagt hij uiterst serieus aan de nieuwkomers.
Nadat hij heeft vastgesteld dat de kust veilig
is, kan de vergadering beginnen. Deze verloopt
gestructureerd. Eerst benoemt Maarten
een notulist, dan vraagt hij om updates en
mag iedereen agendapunten inbrengen, die
vervolgens een voor een worden besproken.
Na ieder punt geeft de notulist een samenvatting. Als er bepaalde onderwerpen te lang of
te complex zijn voor de algemene vergadering
worden ze later besproken in de working
groups: strategy, safety, program, information,
cleaning, essay, outreach en wellness – die
laatste zorgt bijvoorbeeld dat iedereen goed
eet en slaapt. In deze groepen zijn de verantwoordelijkheden van de bezetters verdeeld.
Hoewel je misschien anders zou verwachten
van activistische studenten, verlopen de discussies zonder stemverheffingen of mensen die
door elkaar heen praten. Er zegt zelfs iemand
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verschrikt ‘sorry’, nadat hij uit enthousiasme
voor zijn beurt sprak. Als iemand zich niet aan
de regels houdt, wordt diegene daarop gewe-

Een bezetter in roze
pyjamabroek wil weten
of er infiltranten zijn
zen. Bovendien worden taken niet toegewezen,
maar verdeeld op basis van vrijwilligheid.
Witte heteromannen
Toch zijn er, net als in een democratische
samenleving, altijd mensen die meer aan het
woord zijn dan anderen. Van de twintig aanwezigen vandaag, voeren er ongeveer vijf de boventoon. ‘We zijn horizontaal georganiseerd, maar
er zijn altijd mensen die door hun intelligentie
meer invloed hebben: zij kunnen beter verwoorden wat ze willen zeggen. Maar er is geen hiërarchie,’ vertelde bezetter Gijs bij mijn eerdere

bezoek aan de mediaroom. Op sociale media en
ook nu in de vergadering is er wel kritiek op het
feit dat er ‘alleen witte heteromannen aan het
woord komen’. Geopperd wordt meer vrouwelijke bezetters aan te moedigen facilitator te
worden. ‘But maybe they’re too shy?’
Het hele proces heeft als doel als groep
één stem te krijgen. Maar die wordt naar
de buitenwereld nog niet verwoord door
één persoon. ‘Dat is juist goed, verwarring
over wie de leider is,’ zegt een bezetter.
Toch blijkt dat later tijdens de vergadering
een probleem, als er kritiek wordt geuit op
Gunnar de Haan, voorzitter van de FGw-studentenraad, die in de talkshow Pauw leek op
te treden als afgevaardigde van de bezetters.
‘Laten we hem bellen om te vragen of hij
de media in het vervolg doorstuurt naar de
échte bezetters!’
Het streven naar consensus gaat ver: ook
over de bierconsumptie en hoe laat ze elkaar
’s ochtends moeten wekken wordt gediscussieerd. ‘We should limit the amount of beers
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inside the Maagdenhuis and drunk people
during the nights,’ stelt Maarten voor. ‘And
we could start the same time the whole country does, instead of twelve in the afternoon.’
Een ander oppert: ‘There should be places
where people can’t be drunk, like the infodesk.’ De meningen zijn verdeeld. Sommigen
vinden het ieders eigen verantwoordelijkheid
hoeveel hij drinkt en hoe laat hij opstaat.
Anderen zijn bang te worden gezien als party
people en één jongen vindt het sowieso wel
meevallen: ‘It isn’t thát bad. There’s only been
one person that’s kicked out of the building.’
Als oplossing wordt een briefjessysteem
voorgesteld waarop je schrijft of je wel of
niet gewekt wil worden en hoe laat. ‘But why
can’t people set their own alarms?’ zegt een
bezetter licht verontwaardigd. Over één ding
is de groep unaniem, blijkt na een temperature check: ‘We should stop buying beer with
money from donations.’
Ook dreigen de studenten verstrikt te raken
in hun systeem van working groups. ‘I would

like to have a transition working group to
discuss longterm changes,’ wordt tijdens de
vergadering voorgesteld. ‘That belongs to

‘We should stop buying
beer with money from
donations’
the strategy group,’ antwoordt een ander. Hij
is het er niet mee eens. ‘But we could make
a subgroup within strategy?’ Er ontstaat
verwarring over de hoeveelheid werkgroepen en hoe sommige elkaar overlappen. De
jongen in het Che Guevara-shirt ziet door de
bomen het bos niet meer en stelt voor bij de
groepsindeling op het informatiebord in de
hal ook nieuwe groepen te vermelden en hoe
laat bijeenkomsten zijn, zodat mensen zich
kunnen aansluiten.
Een bezetter – die zoals velen niet met naam
genoemd wil worden – vertelt me tussen de
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bedrijven door dat er meer irritaties ontstaan naarmate de bezetting langer duurt.
‘Dat krijg je met weinig slaap, lange dagen en
vergaderingen waarin je veel geduld moet
opbrengen. Dan zie je weleens gezichten
vertrekken.’ Dat de bezetting zijn tol begint
de eisen blijkt ook tijdens deze bijeenkomst.
Een student doet nog vlug een dutje: ze
heeft al 27 uur niet geslapen. En halverwege
de vergadering veert de jongen met de
hartjesbroek ineens op. ‘Welke dag is het
vandaag eigenlijk?’
Aan het einde komt mijn aanwezigheid weer
ter sprake als een bezetter binnenkomt
met een boodschap voor de groep. Na een
korte discussie wordt besloten dat ik mag
blijven, mits ik de informatie – die overigens
niet publicatiewaardig is – niet verkondig.
Na de vergadering komt de boodschapper
naar me toe om het nogmaals te benadrukken. ‘Waag het eens op te schrijven wat ik
zojuist heb gezegd! Ik kom je opzoeken en
maak je kapot!’ lll
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Waar blijft de Nieuwe Hogeschool?
Terwijl het op de Nederlandse universiteiten over weinig anders meer lijkt te gaan dan
de bezetting van het Maagdenhuis, blijft het op de hogescholen opvallend stil. Hoe komt dat?
En is het erg? tekst – Nina Schuyffel / illustratie – Joost Dekkers

D

insdagmiddag, één uur. Op de
vierde verdieping van het Benno
Premselahuis in Amsterdam bereiden vier studenten zich voor op
een presentatie. Ze discussiëren over PowerPoint of Prezi, wie begint en wie afsluit en of
alle deelvragen wel zijn beantwoord. Als het
even stilvalt, richt een van hen zich achter zijn
laptop op en vraagt: ‘Hé, zijn jullie eigenlijk al in
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het Maagdenhuis geweest?’ Gemompel. ‘Nee,’
zucht een meisje. ‘Ik weet eigenlijk niet zo
goed wat ik daar moet. Maar misschien neem
ik later deze week nog wel een kijkje.’
Het is typerend voor de afwachtende houding
van HvA-studenten in het huidige onderwijsdebat. En misschien wel van hbo-studenten in
het algemeen. Al weken eisen de actievoerders van het Maagdenhuis meer inspraak,

meer democratie, minder rendementsdenken
en minder marktwerking: thema’s die ook de
hogescholen aangaan. Maar terwijl steeds
meer universiteiten zich aansluiten bij de
Nieuwe Universiteit, blijft het in hbo-land
opvallend stil.
‘De discussie in Amsterdam wordt wel gevolgd,’ zegt Kelvin Zomer van de Vereniging
Must voor studenten aan de Hogeschool
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Utrecht, ‘maar het is niet zo dat studenten zich
gaan organiseren.’ Dat wat de bezetters van
het Maagdenhuis willen, is op de hogeschool
niet van toepassing, zo klinkt de tendens na
een rondgang. De protesten ontkomen daardoor maar moeizaam aan het stempel van een
‘academische lente’.
Leden van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA vergaderden vorige
week zelfs 2,5 uur over de vraag of zij überhaupt op de bezetting moesten reageren. De
discussie leidde tot niets. Of nou ja, tot een
zeer algemeen persbericht zonder eensgezind
standpunt. En dat terwijl de genomen beslissingen wel degelijk invloed hebben op de HvA,
dat is verenigd onder hetzelfde College van
Bestuur (CvB) als de UvA.
Amstelcampus
De bezetters kregen twee weken geleden al te
horen dat een UvA-student mocht toetreden
tot het CvB. Maar hoe zit het met de studenten van de HvA? Wie behartigt hun belangen?
Vragen daarover aan rector Huib de Jong

‘Hbo’ers gedragen zich
als consumenten die
onderwijs afnemen’
worden gepareerd met de toezegging dat
‘ieder verbetervoorstel’ ter ‘modernisering van
het onderwijs’ bespreekbaar is.
En dat is dat. Geen weerwoord, geen protest,
alleen tevreden geknik. Het lijkt bijna of het
de hbo-studenten minder interesseert wat er
boven hun hoofden gebeurt.
Dat komt deels omdat ze niet weten waar de
protesten over gaan, zo bleek vorige week uit
het studieverenigingenoverleg van de Asva
Studentenunie in Amsterdam. ‘Veel HvAstudenten hebben het idee dat de acties nog
steeds betrekking hebben op de geesteswetenschappen en het verdwijnen van kleine talen,’ zegt Asva-voorzitter Noeri van den Berg.
‘Wij hebben ze uitgelegd dat de problemen
veel breder zijn. De afschaffing van taalstudies is slechts een voorbeeld van de manier
waarop beslissingen worden genomen.’
De Asva heeft dan ook alle HvA-studenten
aangespoord naar het Maagdenhuis te gaan.
Ook op de HvA is ruimte voor meer inspraak
en kunnen studenten beter worden betrokken
bij de besluitvorming, vindt Van den Berg. Als

voorbeeld noemt hij de komst van het nieuwe
café op de Amstelcampus. ‘Dat is bij uitstek
iets waar studenten over mee zouden moeten
praten: zij moeten uiteindelijk gebruikmaken
van zulke faciliteiten.’
Whatsappgroep
Sommige thema’s zijn bovendien inmiddels het
niveau van individuele instellingen ontstegen
en hebben een landelijk karakter gekregen.
Vooral het rendementsdenken – nu al hét
woord van 2015 – kreeg veel aandacht deze
week. Grof gezegd geldt dat hoe meer studenten soepel door hun studie heen rollen, hoe
meer geld een universiteit of hogeschool ontvangt. Dit heeft volgens de actievoerders tot
gevolg dat bestuurders zich meer richten op
winstmaximalisatie dan op goed onderwijs, wat
weer ten koste gaat van de kwaliteit. Studenten worden zo snel mogelijk door hun studie
gejaagd met maatregelen als een bindend
studieadvies en selectie aan de poort, terwijl
ze minder tijd hebben om zich op andere
gebieden te ontplooien. Wel Ausbildung, maar
geen Bildung – iets waar niet alleen universitaire, maar ook hbo-studenten zich druk over
zouden kunnen maken.
En inderdaad, heel even leek het erop dat
hogescholen in heel Nederland zich zouden
roeren in de discussie. Pieter Claeys, CMRsecretaris van de HvA, riep vorige week een
whatsappgroep in het leven, om ‘verder na
te denken’ over de ‘rol van hogescholen’ het
protest. Ook het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM), dat medezeggenschap
op hogescholen probeert te verbeteren,
spoorde hbo’ers aan zich te verenigen. Maar
verder dan wat losse kreten en een spandoek
in het Maagdenhuis om de UvA-studenten te
steunen, is het tot dusver nog niet gekomen.
Niet hun zaak
Waarom komen de hbo-studenten niet in
opstand? Waar is hún frustratie, hún anarchie,
hún wanorde, hun boosheid? Waar blijft, met
andere woorden, de Nieuwe Hogeschool?
Volgens Esther Dijkstra, fractievoorzitter van
de Hanze Studentenbelangen Vereniging
(HSV) in Groningen, leeft de bezetting vooral
bij medezeggenschapsraden en niet onder
individuele studenten. ‘Het is een perfect momentum voor bestaande commissies om eens
kritisch naar de eigen instelling te kijken. Meer
democratie en inspraak: daar is niemand het
mee oneens. En hoewel de medezeggenschap
op de Hanzehogeschool goed geregeld is, kan
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het natuurlijk altijd beter. Daarom is het goed
de dialoog met het college aan te gaan.’ Maar
studenten mengen zich zelf niet echt in het
debat, merkt ze. ‘Zij vinden het niet hun zaak.’
Theo de Wit, CMR-voorzitter van de
Hogeschool Arnhem en Nijmegen, herkent
dat beeld. ‘Hbo-studenten zijn met andere
dingen bezig’, zegt hij. ‘Ze gedragen zich als
consumenten die onderwijs afnemen en
verder niets.’ Volgens De Wit is dat meteen
het grootste probleem op hogescholen.
‘Studenten hebben te weinig het gevoel
dat het onderwijs van hen is. Terwijl zij óók
kunnen meebeslissen, bijvoorbeeld over
nieuwe masteropleidingen of de invulling van
het vakkenpakket.’
Emancipatieslag
Nu valt tegen de afkeer van het rendementsdenken ook wel wat in te brengen. Dat
studenten snel moeten afstuderen is niet per
definitie een slechte zaak. Zelfontplooiing,
academische ontwikkeling en intellectuele
vorming zijn van oudsher meer aan de orde

‘Het actievoeren hebben
hbo-studenten veel
minder van huis uit
meegekregen’
bij universitaire studenten dan bij hbo’ers, die
er vooral bij gebaat zijn hun studie zo snel
mogelijk af te ronden en in de praktijk aan het
werk te gaan.
Toch is dat volgens onderwijs- en cultuursocioloog Isabelle Diepstraten niet de reden
dat hbo’ers zich niet mengen in de discussie.
‘Je moet niet vergeten dat het onderwijs de
afgelopen decennia een enorme emancipatieslag heeft gemaakt’, zegt zij. ‘Op het hbo zitten
tegenwoordig veel studenten uit lagere milieus. Zij hebben het actievoeren veel minder
van huis uit meegekregen: hun ouders zijn niet
bekend met het studentenleven. Het protest
in het Maagdenhuis past ook in een lange
traditie van studenten aan universiteiten die
zich verenigen en voor zichzelf opkomen, die
lange traditie kennen hogescholen niet. Maar
dat het rendementsdenken in het hbo niet erg
zou zijn, is geen argument. Bij uitstek deze studenten hebben tijd nodig zichzelf academisch
te ontwikkelen, juist omdat ze met die vorming
niet zijn opgegroeid.’ lll
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Lunchen met...

Op de man af
Ze leeft gewoon haar eigen leven en trekt zich weinig van anderen aan. Dat kun je hippie noemen,
maar zelf houdt Lisa de Vries het liever op raar-normaal. tekst en foto’s – Daniël Rommens
Lisa de Vries (21)
Lerarenopleiding Engels, HvA
Theo Thijssenhuis, vrijdag 6 maart, 13.15-13.45 uur

L

unchen met een kiwi en een bescheiden bakje vermicellisoep, dat is
normaal gesproken niet aan Lisa de
Vries besteed. Ze maakt altijd haar
eigen, rijk belegde boterhammen, maar deze
week was ze ziek en ze heeft nog geen trek in
haar eigen sandwiches. ‘Soep en brood was
het idee, maar de laatst overgebleven broodjes
zagen er zo onsmakelijk uit dat ik er maar een
kiwi bij gekocht heb,’ vertelt Lisa bij de kassa.
‘Negenenzeventig cent,’ moppert de kassadame van Eurest.

Mislukt
Lisa studeert om leraar Engels te worden
en komt net van een mislukte training voor
het gebruik van digiborden in het onderwijs.
‘Het was heel zielig voor de docent, want het
digibord deed het niet! Bovendien ben ik heel
technisch, dus had ik zo’n training eigenlijk niet
nodig. Ik test alles altijd zelf uit en als ik het
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niet snap dan heb ik altijd Google nog om het
op te zoeken,’ vertelt Lisa.
Los van het digibord-debacle is Lisa redelijk
tevreden over haar opleiding. Zoals zovelen
vindt ze wel dat de roostermakers van de HvA

‘Het leek me wel wat om
in mensen te snijden en
te onderzoeken waarom
ze dood zijn gegaan’
er soms een potje van maken, maar dat deert
haar niet. ‘Zo is er binnenkort een tentamen
voor het vak drama, dat precies samenvalt met
een herkansing uit het eerste jaar. Daar ga ik
dan niet over lopen protesteren of zo, ik stuur
gewoon een mailtje dat het niet zo handig
is en dan wordt het wel opgelost,’ vertelt ze

pragmatisch. ‘Ik leef hier tussen de obstakels
door en zorg gewoon dat ik mijn opleiding zo
goed mogelijk doorloop. Wat zou ik me druk
gaan maken over van alles en nog wat? Ik kan
mijn energie beter gebruiken om mijn propedeuse eens te halen.’
Lijkschouwing
Dat ze Engels is gaan studeren lag voor de hand,
haar halve familie spreekt Engels. ‘Mijn opa en
oma van moederskant verhuisden naar NieuwZeeland, waar mijn moeder geboren is en zij is
uiteindelijk weer naar Nederland gekomen.’ Of
ze het leraarschap als een roeping ziet? ‘Nee,
maar ze zeggen altijd dat je van je hobby je werk
moet maken. Nou, daar ben ik het dus niet mee
eens. Je werk levert allemaal stress op en zo en
je moet juist je hobby’s hebben om dat te ontvluchten.’ Eigenlijk wilde ze vroeger iets doen
met lijkschouwing. ‘Het leek me wel wat om een
beetje in mensen te snijden en te onderzoeken
waarom ze dood zijn gegaan.’
Lisa is hobbykok en ze verbouwt haar eigen
kruiden in de achtertuin van haar ouders.
Het liefst kookt ze pasta. Ze heeft een eigen
recept met tomaten, gehakt, spek, rode wijn
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en wortels. Bolognese? ‘Nee, hoewel het er
erg op lijkt is het net anders.’
Mensen noemen Lisa weleens een hippie. ‘Ja,
omdat ik met m’n plantjes bezig ben en altijd
alleen maar verse producten wil eten.’ Dat ze
anders is dan de duizenden Lisa de Vriesen
die in Nederland rondlopen, erkent ze: ‘Ik vind
mezelf niet echt een hippie, maar ik ben een
beetje raar-normaal. Ja, hoe zeg je dat? Ik leef

gewoon mijn eigen leven en ik trek me niet zoveel van anderen aan. Veel mensen doen ook
zo kinderachtig. Ze zeggen niet direct tegen
mensen wat ze vinden, maar praten een beetje
achter elkaars rug om. Ik houd van duidelijkheid en eerlijkheid. Als ik geen vrienden met
iemand, ben dan zeg ik dat op de man af.’
Dansambities
Na de laatste hap vermicelli is het tijd voor het
portret dat bij deze rubriek hoort. Lisa gaat
kaarsrecht op haar stoel zitten en kijkt fier de
camera in. ‘Ja, ik heb elf jaar op ballet gezeten,
dus ik heb een heel rechte rug.’ Toen ze op het
punt stond om te besluiten of ze naar de balletacademie ging, kreeg ze een knieblessure
en een ontstoken gewricht in haar voet. Dat
zette een streep door haar dansambities. ‘Ik
ging van blessure naar operatie naar nog een
operatie.’ Lisa heeft nog even op hiphopdans
gezeten, maar ook dat heeft ze niet kunnen
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volhouden. Af en toe gaat ze nog wel naar een
losse dansles.
‘Nu ga ik terug naar mijn studievrienden.
Die vroegen net al “wat ga jij nou weer
doen?”.’ Lisa moet zich nog voorbereiden
op het laatste vak van vandaag. ‘We zitten
hier altijd tot vijf uur op vrijdag,’ verzucht
ze. En dan moet ze ook nog helemaal terug
naar Heerhugowaard. lll
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Heeft een universiteit recht
op zelfbeschikking?
Autonomie voor de universiteit: het is een van de centrale eisen van de Bunge- en Maagdenhuisbezetters. Maar wat bedoelen ze daarmee? En waarom zou een universiteit autonoom mogen en
moeten zijn? tekst - Clara van de Wiel / illustratie - Joost Dekkers

‘O

ns Maagdenhuis’. Het waren
waarschijnlijk de woorden
die de meeste ergernis wekten, toen Louise Gunning
op woensdagavond 18 februari het woord nam
in een bomvolle Maagdenhuishal. Hoezo van
jullie, kaatsten studenten terug, nog verbaasd
hoe eenvoudig ze ineens ook echt in het gebouw stonden. Als wij de universiteit zijn, dan
is dit evengoed ons Maagdenhuis!
Iedereens Maagdenhuis. Na twee weken bezetting lijkt het al haast een vanzelfsprekendheid: het gebouw is van de hele gemeenschap.
En die academische gemeenschap bepaalt
zelf wel hoe ze zich organiseert. Het is vanaf
het begin van de bezettingen zelfs een van de
expliciete eisen van actiegroep De Nieuwe
Universiteit: de universiteit moet weer autonoom zijn, en dus haar eigen regels bepalen.
Maar wat wordt met die autonomie eigenlijk
bedoeld? En waarom zou een universiteit
eigenlijk recht hebben op autonomie?
Gebrek aan visie
Die roep om autonomie was ook wat UvAhoogleraar filosofie Huub Dijstelbloem ter
discussie stelde in zijn eerste reactie op de
bezettingen. Autonomie is nooit absoluut en
mag in geen geval tot isolationisme leiden,
schreef hij. Juist op dit moment ligt de bal
bij universiteiten – niet alleen om die eigen
autonomie te verdedigen, maar vooral om hun
plek in de samenleving opnieuw te definiëren.
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Het kwam overeen met de kritiek die ook de
Rotterdamse socioloog Willem Schinkel uitte
in zijn reactie op de eisen. Dat studenten in
opstand kwamen is prachtig, schreef hij. Maar
tegelijk dreigen ze in dezelfde valkuil te vallen
als wat ze de ‘oude universiteit’ verwijten. Die
zo gewenste autonomie, schreef Schinkel, kan
eenvoudig samenvallen met arrogantie: het
idee recht te hebben op een zak geld om naar
eigen inzicht te kunnen besteden. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend voor de Amsterdamse
witte middenklasse, maar getuigt tegelijk van
een totaal gebrek aan visie op de bredere

‘Strikte autonomie van
universiteiten, dat is
op z’n slechtst de
ivoren toren’
wereld waarin de universiteit zich bevindt.
Zonder daar eerst over nagedacht te hebben
kun je democratiseren wat je wil: meer dan
navelstaarderij wordt het niet.
Zeggenschap
Is autonomie voor de universiteit inderdaad
vooral academische arrogantie? Hoogleraar
politieke geschiedenis Mieke Aerts herkende
zich in de kritiek van Schinkel, schreef ze in
een eerste reactie. ‘Strikte autonomie van

de universiteiten, dat is op z’n slechtst de
ivoren toren, en op z’n best professionals
die het onder elkaar allemaal wel denken te
kunnen regelen,’ licht ze toe. ‘Beide moet je
niet willen.’ Toch hoopt ze dat juist de huidige
discussie daar uiteindelijk een goede repliek
op heeft. ‘Dat universiteiten en de wereld
innig met elkaar verbonden zijn, dat is een feit.
Het is niet erg, en trouwens ook nooit anders
geweest. Maar juist als studenten en docenten
meer zeggenschap over de inrichting van de
eigen academie krijgen, kunnen ze ook hun rol
in de samenleving beter definiëren. Uiteindelijk leidt precies dat tot een houding waarbij
de verhouding tot de buitenwereld vanzelfsprekender is.’
Autonomie is dus niet je terugtrekken, maar
juist betrokkenheid, vindt ook hoogleraar
filosofie Yolande Jansen. Op filosofenblog Bij
Nader Inzien schreef ze een reactie op de kritiek van Dijstelbloem en Schinkel. ‘Autonomie
gaat in dit geval over zeggenschap,’ legt ze uit.
‘Dat mensen die het werk doen zelf kunnen
bepalen hoe ze dat werk het beste kunnen
doen. Misschien kunnen we de eis daarom
beter ‘professionele autonomie’ noemen:
inspraak over de dagelijkse gang van zaken op
de universiteiten.’
Echte autonomie brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee, vindt Aerts. ‘Ik hoor sommige mensen nu roepen om referenda. Maar dat
is natuurlijk alleen wat met een modern woord
de outputkant heet. Terwijl de inputkant veel
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belangrijker is. Welke dingen worden er op
de agenda gezet? Hoe zorg je dat mensen
voldoende op de hoogte zijn, zodat ze een afgewogen beslissing kunnen nemen? Dat is veel
crucialer dan dat je op het laatste moment
ergens ja of nee op mag zeggen. En het vereist
echte betrokkenheid.’
Verantwoording
Zeggenschap, inspraak, democratie: het lijken
inmiddels vanzelfsprekende eisen te zijn. Maar
over wiens democratie hebben we het eigenlijk,
kun je je ook afvragen. Met hetzelfde argument
kun je betogen dat de politiek in Den Haag, die
immers door heel Nederland democratisch is
verkozen, uiteindelijk zeggenschap moet hebben over het beleid aan universiteiten. ‘Natuurlijk moet je verantwoording afleggen over waar
je dat geld aan uitgeeft,’ reageert Aerts. ‘Maar
het zou bizar zijn als we over elk dubbeltje aan
elk Tweede Kamerlid moeten uitleggen hoe het
wordt besteed. Verantwoording zit er voor mij
in dat je aan mensen uitlegt wat je aan het doen
bent. Inderdaad: daar slagen we niet altijd even
goed in. Maar er moet vooral meer waardering
komen voor wetenschappers die het wel doen.

Carrièreperspectieven zijn nu vaak gebaseerd
op hoeveel geld je binnenhaalt. Terwijl hoe je
jezelf kunt legitimeren naar buiten ook cruciaal is.’
Verantwoording afleggen spreekt vanzelf, vindt
ook Jansen. ‘Maar volgens mij is er niemand

‘Echte autonomie
brengt ook
verantwoordelijkheid
met zich mee’
die dat betwist. Er zijn maar heel weinig
mensen die zeggen: ik ben onderzoeker, geef
me gewoon mijn geld. Het gaat erom: op welke
manieren neem je die verantwoordelijkheid en
draag je die uit? Volgens Schinkel zijn we daar
verschrikkelijk onzeker over. Maar dat geloof
ik juist niet. Om de geesteswetenschappen als
voorbeeld te nemen: een groot deel van de leraren, publieke intellectuelen, beleidsmakers,
diplomaten en journalisten van de toekomst
komt hier vandaan. Daar hebben we een
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duidelijke publieke functie, namelijk mensen
opleiden die kritisch kunnen nadenken en die
hun kennis van talen, culturen, geschiedenis en
filosofie kunnen overdragen. En die niet alleen
reageren op wat het publiek aandraagt, maar
ook radicaal nieuwe visies ontwikkelen. Een
autonome universiteit: dat betekent vooral
een plek waar dat soort volstrekt onafhankelijke ideeën kan groeien, om uiteindelijk iets
bij te kunnen dragen aan het maatschappelijk
debat. En dan is een zekere mate van onafhankelijkheid nodig van hoe de maatschappij zelf
haar problemen definieert.’
Geeft de huidige discussie daarmee handvaten voor zo’n nieuwe, in de samenleving
ingebedde vorm van autonomie? Aerts hoopt
van wel. ‘Autonomie is op z’n best een soort
richtingaanwijzer: die kant moeten we op.
En er lijkt nu meer discussie te komen wie
waarover beslist. Maar dat bereik je niet in één
keer: dat moet constant opnieuw gebeuren.
Soms blijkt dat je daar een betere structuur
voor kunt verzinnen. Het is geen eindstation.
Die discussie moeten we blijven voeren: zowel
in het Maagdenhuis en de rest van de universiteit, als daarbuiten.’ lll
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Opinie
De FGw heeft het heel erg goed
De Faculteit der Geesteswetenschappen krijgt eerder te veel dan te weinig geld,
stelt Sander van Triest. illustratie – Marc Kolle

D

e bezetting van het Bungehuis en
het Maagdenhuis wordt door de
betrokkenen gezien als een actie
‘tegen het rendementsdenken’,
en ‘voor inspraak’, en ‘tegen de regenten’. Ik
lees hierin dat de actievoerders niet beseffen
hoe goed ze het hebben.
De acties zijn begonnen bij de Faculteit
der Geesteswetenschappen. Daar is sprake
van een reorganisatie. De suggestie die
door actievoerders wordt gewekt is dat de
FGw onevenredig hard wordt aangepakt,
en achtergesteld wordt bij het verdelen
van de universitaire middelen. Een schets
van de financiering en organisatie van het
UvA-onderwijs laat zien dat de situatie heel
anders ligt.
De overheid stelt aan iedere universiteit voor
elke student een bedrag beschikbaar om het
onderwijs aan die student te verzorgen. Dit
bedrag is gelijk voor studenten aan de FEB,
FdR, FGw en FMG. Daarnaast geeft de overheid meer financiering voor bèta-studenten,
en nog heel veel meer voor tandartsen en
dokters in opleiding. Dat leidt tot de volgende
kerngegevens over het onderwijs van de ‘gewone’ faculteiten van de UvA (exclusief tandheelkunde en geneeskunde). Ik constateer op
basis van deze gegevens het volgende:

weg bij het economie- en rechtenonderwijs, en
besteedt dit aan letteren- en cultuuronderwijs.
2. Opleidingen aan de FGw zijn veel kleiner
Een gemiddelde bacheloropleiding aan de FGw
helpt 44 studenten per jaar over de eindstreep
(het diplomacohort) . Dat zijn er bij de andere
drie niet-bètafaculteiten gemiddeld meer dan

100 per bacheloropleiding. Hebreeuws, waar
Folia recent naar verwees als waardevolle opleiding, heeft in 2012-13 precies 1 bachelordiploma
en 1 masterdiploma afgegeven. Is het echt reëel
om te eisen dat opleidingen met een uitstroom
van enkele studenten per jaar in de lucht gehouden worden? Ook als je weet dat dit ten koste
gaat van het onderwijs aan studenten in andere

1. Studenten aan de FGw worden veel beter
gefinancierd
Als er al studenten zijn die recht van klagen
hebben, zijn het de studenten van de FdR en
de FEB. Per student krijgt de FGw € 6900,- van
het CvB, en de FEB € 4800,-. Dat is 43 procent
meer per student. Pas bij een bezuinigingsdoelstelling van 30 procent wordt het financieringsniveau van de FEB bereikt. Ik zou als FGw’er
dus heel blij zijn met dit CvB: het haalt geld
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Van Aalten

Revolutie
opleidingen, ook die binnen de FGw zelf?
De actievoerders nemen een moreel superieur
standpunt in: het gaat niet om geld, maar om
kwaliteit en inspraak. Maar hoger onderwijs
is duur, en studenten betalen niet alle kosten
zelf. Het collegegeld in 2012-2013 bedroeg
€ 1771,- Dat betekent dat een student bij de

Een FGw-student is
geen zwakkere in de
samenleving
FEB in 2012-13 voor ongeveer € 3000,- werd
gesubsidieerd door het rijk, en bij de FGw
voor meer dan € 5000,-. De samenleving
behoort degenen die het niet op eigen kracht
kunnen redden te ondersteunen. Maar een
FGw-student is geen zwakkere in de samenleving, net zo min als elke andere UvA-student.
De situatie bij de FGw is zeker niet uniek in de
geschiedenis van de UvA. Zo heeft er in 2011
een forse reorganisatie plaatsgevonden bij

de FEB. Dat was geen prettige tijd binnen de
faculteit, en ik wens dat niemand toe, ook niet
de collega’s bij FGw. Maar ik heb in 2011 weinig
protest gehoord vanuit de rest van de UvA
toen de ontslagen bij de FEB vielen. En ik heb
op mijn beurt geen behoefte om mee te doen
aan een beweging die wel inspraak eist, maar
zich over de bijbehorende verantwoordelijkheden niet uitlaat.
Daarom het volgende voorstel: het CvB geeft
het overheidsgeld direct door aan de faculteiten, en die mogen zelf kiezen hoeveel opleidingen ze in welke vorm voor dat geld willen
aanbieden. Zo wordt de rol van het door de
actievoerders zo verfoeide CvB verkleind,
en kan men zelf kiezen om al dan niet rendementscijfers te hanteren. En anders stel
ik voor dat de actievoerders naar Den Haag
gaan om daar meer geld binnen te halen voor
de geesteswetenschappen. Maar doe dat niet
over de rug van studenten van andere UvAfaculteiten. lll
Sander van Triest is opleidingsdirecteur van de MSc
Accountancy & Control aan de FEB.

Faculteit

Ingeschreven
studenten

Onderwijsgeld
per student

Gemiddeld
diplomacohort BSc

Gemiddeld
diplomacohort MSc

FEB: Economie &
Bedrijfskunde

4.544

€ 4.800,-

106

88

FdR: Rechten

3.324

€ 5.170,-

152

64

FMG: Maatschappij &
Gedragswetenschappen

8.305

€ 6.860,-

138

46

FGw:
Geesteswetenschappen

6.923

€ 6.910,-

44

13

FNWI: Natuurkunde,
Wiskunde & Informatica

4.870

€ 7.720,-

41

22

Bron cijfers: ingeschreven studenten en onderwijsgeld Jaarverslag UvA 2013, diplomacijfers UvAdata. Alle cijfers betreﬀen
collegejaar 2012-2013. De faculteiten Geneeskunde en Tandheelkunde zijn buiten beschouwing gelaten.
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De toorts van rebellie en opstand op de universiteiten is nog niet gedoofd als ik dit schrijf. Vooralsnog
zie ik vanaf mijn post in het Benno Premselahuis
nog geen solidariteit van HvA-studenten met de
demonstranten. In het centrum breekt de Cubaanse revolutie los, hier is het gewoon Zwitserland. Wat
nu? Ik ben zoals u weet erg van opstand en verzet,
doorgaans worden zaken daar altijd beter van. Een
bezwaar van demonstrerende studenten en hoogleraren is het rendementsdenken van de onderwijsinstelling. Volgens mij mag de hele keet daar wel even
opgeschud worden. Het lijkt rancuneus en nogal
particulier dat ik de volgende anekdote met u deel,
alvast mijn excuses.
Ik heb nooit een universitaire studie afgerond. Ik
ben een klassieke hbo’er met werkervaring en een
portfolio vol cursussen en trainingen. Onlangs kreeg
ik een aantrekkelijke kans: ik mocht van mijn baas
een masteropleiding volgen. De HvA en de UvA
vormen één bestuur, dan zou er vast maatwerk te
verzinnen zijn voor een HvA-docent.
Althans, dat hoopte ik. Ons Centrum voor Nascholing biedt masters aan, maar die zijn allemaal
gericht op onderwijs, leiderschap en coaching. Ik
prefereerde echter culturele informatiewetenschap
(erfgoedstudies) aan de UvA. Toen begon de puzzel:
ik was maar een simpele HvA-docent! Een schakelprogramma zou ik moeten volgen. Fair enough,
maar hoe? Vele verzoekschriften, telefoontjes,
doorkiesmogelijkheden en kopieën verder kreeg ik
bericht dat het er voorlopig niet in zat: ‘De reden is
dat waarschijnlijk per september 2016 de masterprogramma’s van de faculteit grote veranderingen zullen
ondergaan (bijv. opgeheven en samengevoegd).’ Of
ik het in mei nog eens wilde proberen.
Ik heb me toen maar ingeschreven bij opleidingscentrum NCOI, van die foute commercial met
zo’n zakenman die met een polsstok tussen hoge
gebouwen loopt. Kort daarop brak de pleuris uit
bij de UvA. lll Thomas van Aalten
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Opinie
Contradicties en hypocrisie
Yernaz Ramautarsing hekelt het ‘economische analfabetisme’
en de expliciet linkse politieke agenda van de bezetters.

D

e Nieuwe Universiteit wil af van
het rendementsdenken en eist
baanzekerheid voor docenten en
medewerkers aan de UvA. Deze
studenten (gesteund door veel docenten) willen in feite van de universiteit een bubbel maken in onze maatschappij, gevrijwaard van de
noodzaak van economische overwegingen. De
boodschap die deze opstandelingen uitdragen
is dat geld de wortel van het kwaad is. Maar
hebben deze studenten zich ooit afgevraagd
wat de wortel van geld is?

Geld is de materiële concretisering van productie. Het toevoegen van waarde, zowel fysiek
als intellectueel. Geld is niet het product van
uitbuiting en ongelijkheid. Geld stelt mensen in
staat met anderen te handelen, gebaseerd op
het principe van waarde voor waarde.
Hypocrisie
De rebelse studenten willen waarde in ruil voor
non-waarde. Ze stellen zichzelf buiten de economische sfeer, op kosten van een ander. En
een ander laten opdraaien voor jouw kosten,

dat is pas uitbuiting. Van een gelijke behandeling is geen sprake. Deze flagrante hypocrisie
kan ons niet verbazen als we een blik werpen
op de spandoeken in het Maagdenhuis en op
de lezingen die er worden gegeven. Zo kon
men leren over de democratische elementen
in de politiek van Lenin, over waarom we afscheid moeten nemen van kapitalisme en hoe
de strijd met het neoliberalisme aan te binden.
Het deert de bezetters niet dat hun economische model is gebaseerd op het principe dat
de betaler niets mag bepalen maar juist de

Maak de hoogleraar weer leraar
Elke wetenschapper moet ook docent zijn, vindt Linda Duits.
Wie lesgeven ziet als een vervelend klusje, hoort niet thuis op de universiteit.

H

et begon met Rudolf, de sympathieke docent die vanaf de
eerste nachtelijke uurtjes in het
Bungehuis van de partij was.
Geleidelijk volgden er meer en inmiddels
bestaat naast de Nieuwe Universiteit van
studenten ook de beweging Rethink UvA van
docenten. Althans, zo noemen de studenten
hen; zij hebben het steevast over ‘docenten’.
De docenten daarentegen spreken van ‘staf’.
Dit verschil in taalgebruik is tekenend voor
een van de grote problemen waarmee de
universiteit kampt: een groeiende scheiding
tussen onderwijs en onderzoek.
Studenten kennen alleen de staf die zij te-
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genkomen en dat zijn vooral docenten. Dat ze
daarmee een deel van het wetenschappelijk
personeel missen, is voor hen moeilijk in te

Als je studenten eng
vindt, moet je een andere
baan zoeken. Dat geldt
ook voor Louise Gunning
schatten. Docenten zelf spotten die omissie
wel. Waar zij hoorcolleges voorbereiden en
tentamens opstellen, houdt een deel van hun

collega’s zich louter bezig met de ogenschijnlijk veel nobeler taak van onderzoek doen.
Een universitair docent (UD) heeft zowel onderwijs- als onderzoekstijd. Aan de UvA is die
verhouding doorgaans 60:40. Het onderwijs
is de laatste jaren veel intensiever geworden
en dat betekent meer nakijkwerk. Onderwijs is bovendien acuut: studenten worden
boos als je hun papers niet snel nakijkt. In de
praktijk is zo’n UD dus al snel tachtig procent
van zijn tijd kwijt aan lesgeven en alles dat
daarbij hoort. Dat is funest voor zijn carrière.
Academici worden immers beoordeeld op
hun wetenschappelijke output. Onderwijsprestaties spelen daarbij nauwelijks een rol.
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ontvanger het voor het zeggen heeft. In deze
omgekeerde wereld moeten de belastingbetalers de studenten eigenlijk dankbaar zijn dat
zij als hedendaagse alchemisten dat vuile geld
omzetten in iets waardevols. Maar waardevol
voor wie? De indruk is: vooral voor de rebellen zelf. De studenten willen dus wel de lusten
(subsidie) van het neoliberalisme, maar niet de
lasten (economisch waardevolle productie)

studenten blijft stijgen. In een markt worden
mensen juist niet als een nummer gezien. De
klant is koning. De oplossing ligt volgens de
Nieuwe Universiteit echter niet in meer marktwerking maar juist in meer overheidsbeleid,

De vrije markt wordt niet
voor het eerst aangewezen
als schuldige voor het
falen van de overheid

Contradicties
Nu is het waar dat deze protesten een aantal
legitieme klachten naar voren brengen. Maar
de kritiek op de massaliteit van een overheidssysteem doet wel vreemd aan, zeker gezien de
voorgestelde oplossing. Logge overheidsapparaten hebben al sinds mensenheugenis de neiging om mensen, dus ook studenten, als een
nummer te behandelen, zeker als het aantal

waaronder ‘gegarandeerde’ subsidies.
Veel studenten klagen terecht over de stijgende prijs van studies en de verslechterende
kwaliteit. Ook dit proces is zeer logisch. Diensten die door de overheid worden geleverd

Wil je het maken in de wetenschap, dan
moet je zo efficiënt mogelijk lesgeven. Niet
negatief opvallen is de norm. Het beste is om
een beurs binnen te halen. Dat verhoogt niet
alleen je status, maar betekent ook dat je
geld hebt om je onderwijs ‘af te kopen’. In die
term weerklinkt de smet die tegenwoordig
aan lesgeven kleeft – alsof docenten horigen
zijn die zichzelf kunnen bevrijden. Zo heeft
het competitieve beurssysteem een ongewenst bijeffect: academici die niet lesgeven.
Gek genoeg noemen we hen de meest succesvolle wetenschappers.
Hoe meer beurzen, hoe meer tijd voor onderzoek, hoe meer publicaties, hoe meer kans op

nog meer beurzen. Daarmee biedt het beurssysteem een schuilplek voor wetenschappers die onderwijs geven vervelend vinden.
Er is binnen de academie een aparte kaste
ontstaan die zich ongemakkelijk voelt onder
studenten. Bij niemand is dat zichtbaarder dan
bij Louise Gunning. Uit alles blijkt dat ze simpelweg niet gewend is om met jonge mensen
te praten. Voor de baas van een gemeenschap
die daar voor het grootste deel uit bestaat is
dat stuitend.
Binnen de wetenschap behoeft onderwijs
herwaardering in brede zin. Er moet een einde
komen aan de tweedeling tussen onderwijzers en onderzoekers. Docenten horen ook
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hebben de neiging in prijs te stijgen en in
kwaliteit te verminderen.
Nu is het kenmerk van marktwerking juist
een verhoging van kwaliteit en een verlaging
van prijzen, evenals een toename in keuzes.
Maar ook hier stellen de bezetters teleur. De
vrije markt wordt niet voor de eerste keer
aangewezen als schuldige voor het falen van
de overheid.
Deze meest recente studentenrebellie staat
bol van de contradicties en is hypocriet ten
top. Een economisch analfabetisme ligt er onder meer aan ten grondslag, in combinatie met
een expliciet linkse politieke agenda. Het is
het zoveelste spasme van linkse indoctrinatie.
Laten we hopen dat we getuige zijn van een
laatste stuiptrekking. lll
Yernaz Ramautarsing is student politicologie aan de UvA.

wetenschapper te zijn en wetenschappers ook
docent. Hoogleraren moeten verplicht worden
les te geven in het eerste jaar. Dat is geen vervelend klusje, maar een voorrecht. Je bent dan
namelijk het gezicht van een discipline.
Iedereen die meent een plek te hebben aan
de universiteit, heeft die niet als hij niet onder
studenten wil zijn. Als je studenten maar eng
en lastig vindt, is het tijd om een andere baan
te zoeken. Dat geldt voor Louise Gunning, en
dat geldt voor onderwijsschuwe academici. lll
Linda Duits is publicist. Ze geeft als freelancer les aan
verschillende universiteiten, waaronder de UvA. Als onderzoeker is ze verbonden aan de Universiteit Utrecht.
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Objectief
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Jongens waren het
Kijk ze zitten, de knappe koppen van de
wetenschap anno 1900. Deze ets toont
een vergadering van de afdeling natuurkunde van de Akademie, de voorganger
van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Tussen de hoge
heren zie je onder anderen Nobelprijswinnaars Johannes van der Waals (rechts
achter de middelste tafel) en Hendrik
Lorentz (zesde van links). Voor vrouwen was er lange tijd geen plaats bij dit
prestigieuze genootschap. Pas in 1950
werd scheikundige Carolina MacGillavry
als eerste vrouwelijke lid toegelaten tot
de afdeling natuurkunde, en in 1955 was
hoogleraar Keltisch Maartje Draak de
eerste bij de afdeling letterkunde.
Precies zestig jaar later krijgt de KNAW
nu voor het eerst een vrouwelijke president. UvA-hoogleraar vergelijkende mediastudies José van Dijck volgt 1 juni geneticus en arts Hans Clevers op, waarmee
ze na natuurkundige Robbert Dijkgraaf de
tweede zittende UvA-wetenschapper is
die het presidentsambt aanvaardt.
Van Dijck liet in een eerste reactie aan
Folia Web weten zich in te gaan zetten
voor meer vrouwen in de wetenschap. Te
beginnen bij de KNAW. Want hoewel de
vergaderzaal er niet meer zo uitziet als
hiernaast, vormen vrouwen nog altijd een
minderheid. Van Dijck: ‘Slechts negentien
procent van de leden van het KNAW-genootschap is vrouw. Dat moeten er echt
meer worden. Bij De Jonge Akademie ligt
het percentage gelukkig al op 47 procent,
maar ik wil nadrukkelijk een rolmodel zijn
voor meer vrouwen in de wetenschap.’
Naast vrouwen gaat de kersverse president zich richten op nog een ondergeschoven kindje in de wetenschap. De
financiering van geesteswetenschappen
staat onder druk, en daar wil neerlandica Van Dijck wat aan doen. ‘Uiteraard
vertegenwoordig ik in mijn nieuwe functie
alle wetenschappers, maar zeker ook
mijn eigen achterban,’ zegt ze. ‘Onderzoeksfinanciering is de afgelopen jaren
enorm achtergebleven, met name bij de
geesteswetenschappen. Daar is een hele
inhaalslag te maken.’ lll tekst – Yannick
Fritschy / foto – Fotoarchief KNAW
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De wetenschap
achter de ramen
Terwijl Amsterdam bordelen vervangt door yuppenboetiekjes, krijgen sekswerkers steun uit de hoek
van een ánder eeuwenoud Amsterdams instituut: de UvA. Socioloog Laurens Buijs (32) en student
politicologie Lyle Muns staan op de barricades voor de sekswerkers. De eerste als onderzoeker, de
tweede als woordvoerder van gloednieuwe sekswerkersvereniging Proud. tekst – Bob van Toor / foto’s – Bram Belloni

A

ls het aan de gemeente Amsterdam
ligt, moeten heel wat roodverlichte
ramen plaatsmaken voor hippe
winkels en luxe appartementen. De
sekswerkers trachten zich te wapenen tegen
deze gentrification, en krijgen daarbij hulp uit
academische hoek. Misschien wel de twee
belangrijkste academici op de rosse barricades zijn Lyle Muns (22, rechts op de foto) en
Laurens Buijs (32). Opgetogen schuiven ze aan
in café Mata Hari. Lyle is druk met de lancering
van Proud, de nieuwe belangenvereniging voor
sekswerkers waar hij als woordvoerder aan verbonden is. Alleen sekswerkers mogen lid worden:
Lyle werkt zelf sinds zijn negentiende als escort.
Laurens heeft net een lijvig j’accuse gepubliceerd
met collega-docent Linda Duits, met de boodschap die hij al tijden uitdraagt: de gemeente,
die met Project 1012 zegt de prostituees in dit
gebied te willen redden, is in feite bezig met
een vastgoedproject van miljoenen euro’s om de
gentrification van het gebied op weg te helpen.
Fascinatie met de Wallen
‘Deze buurt is een symbool, een monument
voor wat Nederland is,’ vindt Laurens. Als
socioloog richt hij zich op seksualiteit, stedelijke
politiek en de Nederlandse tradities van liberaal
denken. Zijn fascinatie met De Wallen is dan
ook niet onlogisch. ‘Zolang als er prostitutie
rond de Oude Kerk is, zo’n vijfhonderd jaar,
is er samenwerking geweest met die kerk en
de buurt. Dat gedoogbeleid is niet altijd goed

gegaan – er werden vrouwen vervolgd en in
de vrouwengevangenis in het Spinhuis gezet –
maar er was altijd een pragmatische insteek:
prostitutie is er. En we hadden er ook wat aan:
Amsterdam is toch een havenstad, die deze
service kan bieden.’
Lyle is is vorig jaar uit België naar Amsterdam
verhuisd om aan de UvA politicologie te studeren ‘Voor ik hier kwam had ik alleen op het
Belgische platteland als escort gewerkt. De
Wallen zijn een behoorlijk andere omgeving.
Gezellig zou ik het niet noemen: de peeskamers zijn betegeld en donker – dat zou ik
willen aanpassen als er meer ruimte komt voor
verstand. Maar ik zie wel dat sekswerkers hier
allerlei faciliteiten hebben die ik in België niet
had. Hier kan een sekswerker op de alarmknop drukken of de exploitant erbij halen, de
GGD komt regelmatig langs. Heel veilig.’
Project 1012
Door de ruiten van het café is geen rood lampje te zien. Als het aan de gemeente ligt, geldt
dat binnenkort voor het grootste gedeelte
van de Wallen. Met Project 1012, genoemd
naar het postcodegebied van het historische
centrum van de stad, tracht de gemeente
sinds 2007 de ‘verloedering’ van de Wallen
tegen te gaan. Stadsdeel Centrum en de
gemeente streven naar een grotere diversiteit
aan detailhandel en ‘economische opwaardering’ van het gebied. In werkelijkheid is dat
minder aanlokkelijk dan de gemeente doet

Folia Magazine
FOL_1511_23_02.indd 23

voorkomen, stellen Lyle en Laurens. ‘Project
1012 heeft het oude systeem op zijn kop gezet,’
zegt Laurens. ‘40 tot 50 procent van de ramen
gaat dicht. Dan denk ik: hoe kan dat?’ Gentrification en sekswerk hoeven elkaar niet uit
te sluiten, vindt hij. ‘Maar de filosofie dat je
sociale problemen in een buurt kunt oplossen
door rijke mensen erheen te lokken klopt maar
ten dele: huurprijzen zullen ook stijgen, en de
problemen verplaats je alleen maar. De helft
van de sekswerkers staat al op straat: niemand
weet waar zij naartoe gaan. De bordelen zouden weg moeten om het gebied beheersbaarder te maken, veiliger. Maar dan zouden ze de
bordelen moeten sluiten waarvan iedereen de
slechte reputatie kent, en dát doen ze niet; ze
sluiten de goed functionerende panden die ze
willen doorverkopen aan rijke investeerders.’
‘Die dames gaan niet allemaal thuis zitten
breien,’ zegt Lyle. ‘Die blijven werken, maar
op andere, minder veilige manieren. En als je
de markt krapper maakt worden de tarieven
moeilijker te controleren, en moeten sekswerkers meer klanten accepteren om de hogere
huren nog te kunnen opbrengen.’
Blije sekswerkers
In België werd Lyle beroemd toen hij als
negentienjarige uitkwam voor zijn werk als
escort. Hij nam ontslag als voorzitter van de
landelijke scholierenvakbond. In Amsterdam
is hij minstens even geëngageerd: behalve
voorzitter van GroenLinks-jongerenvereniging
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Dwars Amsterdam en student was hij nauw betrokken bij de oprichting van Proud, de nieuwe
belangenvereniging voor sekswerkers van exprositutee Mariska Majoor. ‘De vrouwen van
de Wallen worstelden al lange tijd om zich te
verenigen,’ zegt Laurens. ‘Ik heb bijvoorbeeld
contact met een aantal heel slimme en geëngageerde Roemeense vrouwen die het politieke spel snappen, zich kwaad maken om het
gemeenteplan en er wat tegen willen doen.’
De stap naar een vereniging, en vooral naar
profilering in de media, is echter een erg grote,
voor een industrie waar stigma de dienst uitmaakt. ‘Dat er nu een jongen die studeert, met
academisch niveau, die óók sekswerk doet: dat
is voor zo’n belangenvereniging van essentieel
belang. Hij is een cadeautje voor deze vrouwen: iemand die voor de camera bondig kan
vertellen wat zij allemaal vinden en al zo lang
denken, en die dat op een veilige manier kan
doen. Hij is clean, er kleeft nog niks aan hem.’
De student vindt zichzelf echter absoluut
geen uitzondering. ‘Ik heb genoeg collega’s
die ook aan de HvA, de UvA of VU studeren.
Het verschil is dat ik ervoor uitkom, omdat ik
geïnteresseerd ben in de politiek erachter. Ik
studeer niet voor niets politicologie.’ Voorlopig zullen er echter niet veel van zijn collega’s
openlijk voor hen werk uitkomen: de stigma’s
verbonden aan prostitutie zijn nog altijd groot.
Hij hekelt de retoriek van politici als Karina
Schaapman, en een serie als Jojanneke in de
prostitutie van de EO: verhalen over mishandeling en slachtofferschap krijgen altijd de
aandacht. ‘Proud is er ook om te laten zien dat
we niet alleen slachtoffers zijn, dat er sekswerkers zijn die hun werk vrijwillig en graag doen.’
Misstanden zijn er zeker in de prostitutie, be-
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nadrukken ze. Als gezicht van Proud verbloemt
Lyle zijn eigen ervaringen niet. Er was een
klant die zonder te betalen wegreed, en me
alleen achterliet in een steeg in een boerendorp. Toen voelde ik me ontzettend kwetsbaar; niemand wist nog dat ik sekswerk deed.
Maar ik vertel er ook elke keer bij dat het
overgrote deel van mijn klanten zélf kwetsbare
mensen zijn zonder slechte intenties, die naar
mij toe komen met goede, ik zou bijna zeggen
nobele motieven. Ik vind het problematisch
dat we de meeste aandacht besteden aan die

‘Het overgrote deel
van mijn klanten heeft
goede, bijna nobele
motieven’
vijf procent van mijn klanten die slecht is.’
Uiteindelijk draait het niet om óf er vrijwillige of gedwongen prostituees bestaan, zegt
Laurens. Het grote probleem van statistieken
over misstanden in de prostitutie is dat we er
te weinig over weten. ‘Het vindt grotendeels
achter de schermen plaats en je hebt te
maken met zware georganiseerde misdaad.
Op het moment dat politici al die onzekerheid wegvegen en op cijfers gaan wijzen die
allemaal grove schattingen zijn, om hun verhaal
kracht bij te zetten; dan moet ik als wetenschapper zeggen: we moeten éérst stellen hoe
weinig we weten, en hoe veel diversiteit we
zien, en dat de traditie van gedogen in Amsterdam ook wat heeft opgeleverd. Er is een
aantal goedwerkende bordelen waar vrouwen

zeggen graag te werken – naast vrouwen die
nog veel problemen ondervinden.’ Het probleem, zeggen zowel Laurens en steeds meer
collega-onderzoekers als Proud, is dat oude
onderzoeken sekswerkers hebben ingedeeld
in de extremen van óf ‘vrijwillig’ óf ‘slachtoffer’. ‘Ik ken bijna niemand die in één categorie
valt. Ja, Lyle werkt vrijwillig. Maar vrouwen
komen op allerlei manieren in de prostitutie.
Ze zien het als enige beroepsperspectief, of
het is de manier waarop ze gewend zijn geld
te verdienen, om leningen of ziekenhuisrekeningen van familie af te betalen; je hebt
er ook die trots zijn of de smaak te pakken
krijgen. Het is onbekend gebied, waarover
wordt gediscussieerd alsof het bekend is met
een morele agenda. Op het moment dat een
vrouw uit Roemenië op de Wallen wil gaan
werken uit eigen beweging, en alles regelt, en
de gemeente vraagt hoe ze haar vergunning of
paspoort heeft geregeld, en zij antwoordt: mijn
broer heeft me erbij geholpen, dan komt het
hop, onder het kopje mensenhandel.’
Laboratorium
‘Ik zou willen dat Lodewijk Asscher of Eberhard van der Laan me een keer de eerste
geredde prostituee laten zien,’ zegt Lyle.
‘Volgens mij zijn ze er niet. Misschien dat het
commercieel interessant is geweest of er een
paar criminelen in de bak zitten, maar ik zie
alleen maar een hoop ellende door dit beleid
vanuit het perspectief van de sekswerkers. En
dat is frappant, als er in totaal misschien wel
een miljard euro in is rondgegaan in contracten en vastgoed, en zo veel politieke focus en
energie in is gegaan.‘
En daarin ligt de taak van onderzoeksinstitu-
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ten als de UvA, stellen ze. Laurens: ‘Er is een
schreeuwend gebrek aan data en cijfers die in
samenspraak met de sekswerkers zelf zijn verkregen. Als dat zou gebeuren, zouden de gegevens heus niet rooskleurig zijn, maar je krijgt
wel informatie waar beide partijen iets aan
hebben.’ Dat lijkt een uitgelezen taak voor de
universiteit: sekswerk in Nederland staat hoog
op de agenda van antropologen, sociologen,
en criminologen aan de UvA. ‘Ik geef het vak
“The local and global complexity of prostitution”, en er komt een summer school: er komen
mensen van over de hele wereld naar ons toe
om te leren over prostitutiebeleid. Ik zeg ook
telkens tegen Van der Laan: hier in Amsterdam
is iets unieks gaande. Alle Europese academische instituten die buitenlandse studenten
ontvangen zien een terugloop. Iedereen gaat
naar Azië, in Singapore gebeurt het, dáár is
de stedelijke ontwikkeling. Alleen Amsterdam
blijft interessant, want we hebben iets wat
nergens anders ter wereld bestaat: een enorm
laboratorium op het gebied van seks. Als je
doorgaat met het sluiten van bordelen, is dat
academisch gezien ook een ramp.’
Politieke druk
Toevallig kreeg Laurens vandaag een e-mail
van het College van Bestuur, om hem te
complimenteren voor zijn media-optreden
als wetenschapper. ’Dat ze dankbaar zijn dat
medewerkers zich mengen in belangrijke maatschappelijk debatten. Daar ben ik erg blij mee
maar het is wel voor het eerst.’ Juist op de
momenten dat hij pal moest staan voor zijn onderzoek was steun soms ver te zoeken: ‘Ik uit
al heel lang kritiek op de gemeente, ben door
hen aangevallen op een manier die tegen las-

ter en smaad aan zit: beschuldiging van slecht
onderzoek, dat ik gegevens verzon. Mensen uit
hoge ambtelijke kringen gaan je bazen bellen,
mijn hoogleraren en onderwijsdirecteuren:
“Die Buijs moet zijn mond houden, anders kunnen we ook de andere onderzoeken die we
samen met jullie doen stopzetten”. Dan ben je
als gemeente wel treurig afgezakt. En sommige
collega’s zijn er gevoelig voor. Dan wordt mij
gevraagd mijn op mijn woorden te letten en
roep ik: hoor je wel wat je zegt? Door politieke
druk vraag je mij mijn toon te matigen! Dat ga

‘Als je doorgaat met het
sluiten van bordelen, is
dat academisch gezien
ook een ramp’
ik niet doen. En ik schrik ervan dat ik wetenschappers daaraan moet herinneren, dat mijn
baas niet meteen tegen de gemeente zegt:
sorry, maar dit is een academie. Dat heeft te
maken met het verdwijnen van veel primaire
geldbronnen binnen de universiteit. Dan word
je afhankelijk van je opdrachtgevers.’
Ook Lyle beschouwt de universiteit als goede
basis voor zijn activisme. Van veel medestudenten en docenten krijg ik complimenten
over wat ik doe. Ik ben voorzitter geworden
van Dwars Amsterdam, de jongerenvereniging
van GroenLinks. Ik ben woordvoerder van
Proud, ik zit op de UvA. Ik zit in het Amsterdamse academische milieu in een heel bevoorrechte positie. Niettemin betwijfel ik of
mijn toekomstige werkgever hier blij mee gaat
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zijn. Daar ga ik niet zielig over doen, maar het
staat wel op mijn cv en op Google.’
Taboe
Strijdlustig als de academici zijn, blijven ze
hoop houden op een betere dialoog tussen
de gemeente en sekswerkers van Amsterdam.
Proud wil zich bovendien op de rest van Nederland richten, zegt Lyle. ‘Maar de grootste
uitdaging blijt het taboe op sekswerk op te
heffen. Minstens even erg als misbruik en misstanden is dat de mensen die dit werk doen er
niet over kunnen praten. Toen ik in dat steegje
belandde kon ik nergens heen.’
En als ze hun zin zouden krijgen, wat zijn dan
de ideale Wallen? ‘In plaats van sluiten, alle
ramen open houden die er zijn,’ zegt Laurens
beslist. ‘En nadenken over hoe je seks een
mooie, gebalanceerde plaats geeft in het
publieke leven van Amsterdam, met het Red
Light District als uitgangspunt. We moeten in
Nederland weer trots worden dat wij prostitutie anders aanpakken. Niet vervolgen en
criminaliseren, maar reguleren en openstellen,
zodat sekswerkers hier onder de best mogelijke omstandigheden werken, met duidelijke richtlijnen en programma’s voor als het
misgaat.’ Voor ze het yuppencafé uitstappen
en zich door de starende massa’s toeristen
naar hun volgende afspraken haasten, heeft
Laurens nog één idee: ‘En ik zou de merchandise op z’n kop zetten! Nu koop je mokken en
t-shirts over wiet en hoeren, met seksistische
uitspraken erop. Ik zou het omdraaien, en het
over sterke vrouwen laten gaan, die hun eigen
keuzes maken, ondersteund door de gemeente. “Don’t fuck with our prosititutes”, moet er
op die mokken staan.’ lll
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DOO Docent van het Jaar

HvA Dyslexietraining

Op dinsdag 3 maart zijn de docenten van DOO die
genomineerd zijn voor de titel Docent van het Jaar
2015 bekendgemaakt. Emran Riffi van pedagogiek,
docent maatschappijvakken Arnout Schartel en
talendocent Aad Sinke hebben de meeste stemmen
gekregen. Op 17 maart mogen zij een kort hoorcollege verzorgen over de vraag wat iemand een goede docent maakt.
Na afloop wordt de domeinwinnaar bekendgemaakt. Iedereen is van
harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, op 17 maart tussen 11.50
en 12.50 uur in de Kohnstammzaal.

Kost leren je door je dyslexie veel tijd en haal je toch
maar weinig voldoendes? Dan is de gratis training
‘Studeren met dyslexie’ misschien iets voor je. Tijdens
de training leer je extra tools en efficiënte strategieën
om beter te kunnen studeren. De uit twee sessies
bestaande training wordt twee keer aangeboden: op
locatie Fraijlemaborg op 19 en 26 maart van 14.00 tot 17.00 uur, en op
locatie Kohnstammhuis op 13 en 20 april van 14.00 tot 17.00 uur. Kijk
op DLWO onder ‘Trainingen door Studentenzaken’ voor informatie
en aanmelding.

Wedstrijd Amsia Award

HvA ICT-site

Heb je een innovatief idee met een commerciële of
maatschappelijke toepassing? En wil je € 10.000,winnen om dit idee verder te ontwikkelen? Stuur dan
vóór 7 april je idee in voor de Amsterdam Science &
Innovation Award (Amsia). Studenten en onderzoekers van alle Amsterdamse universiteiten en onderzoeksinstituten kunnen hun idee indienen. De deadline voor de Amsia
2015 is 6 april aanstaande. Vervolgens worden de finalisten gekozen, die
hun idee mogen pitchen tijdens de finale op 27 mei. Meer info op ixa.nl.

HvA-medewerkers die betrokken zijn bij ICTvernieuwing kunnen sinds 2 maart op de nieuwe
website iv.hva.nl terecht voor alle informatie over ICT.
De site heeft een algemeen deel, dat toegankelijk is
voor alle HvA- en UvA-medewerkers, en een deel dat
alleen toegankelijk is voor betrokkenen in de ICTbesturing, zoals leden van de Expertisegroepen en Stuurgroep ICT.

ACE Ondernemerscafé

Floor Verkiezingsdebat

Op maandag 16 maart vindt er weer een Ondernemerscafé van ACE plaats, waar je onder het genot
van een drankje kennis over het starten van een
onderneming kunt opdoen. Tijdens elk café zijn er
(aspirant-)ondernemers aanwezig om in een informele setting te spreken, te luisteren, te ontmoeten en
kritisch te zijn. Dit keer is het thema sociaal ondernemen, met sprekers
van onder andere Social Enterprise en Vandebron. Vanaf 19.15 uur gaan
de deuren in de Academische Club open.

Op 18 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale
Staten, die grote gevolgen kunnen hebben voor de
landelijke politiek. Daarom organiseert Floor op 12
maart samen met studievereniging BSKA een politiek debat. Deelnemers zijn onder anderen senator
Marijke Vos (GroenLinks), Joke Geldhof (lijsttrekker
D66), Elisabeth Post (lijsttrekker VVD) en Tjeerd Talsma (lijsttrekker
PvdA). De presentatie is in handen van Joost Karhof. Het debat start
om 16.30 uur in het Kohnstammhuis en is gratis te bezoeken.

DEM Marketing

HvA Auteursrecht

Uit onderzoek blijkt dat consumenten transparantie
steeds belangrijker vinden. Maar hoe reageren ze
wanneer een merk zelf laat weten dat een product
beperkingen heeft? HvA-docent Joris Demmers deed
onderzoek naar wat dit voor de marketing betekent.
Uit zijn bevindingen blijkt dat open en eerlijk communiceren van informatie, zelfs wanneer deze negatief is, ertoe leidt dat
consumenten meer vertrouwen hebben en bereid zijn meer te betalen.
De vraag naar transparantie vormt niet alleen een bedreiging voor merken, maar biedt juist ook interessante mogelijkheden, aldus Demmers.

Mag ik artikelen van anderen via DLWO aanbieden?
En hoe zit het met het gebruik van plaatjes van internet in mijn PowerPoint? Als docent heb je te maken
met auteursrechten, maar het is niet voor iedereen
duidelijk wat wel en niet mag. Vandaar dat er voor
HvA-docenten een aantal praktische richtlijnen zijn
opgesteld, die je kunt vinden op DLWO. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact op met het AuteursrechtInformatiePunt van de
HvA en de UvA. Ook zijn er bij de HvA Academie diverse trainingen te
volgen over auteursrechten en bronvermelding.
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FGw Esperanto

FNWI BètaBreak

Voor het eerst zal aan de UvA een hoogleraar zijn
oratie (gedeeltelijk) houden in het Esperanto. Federico Gobbo, bijzonder hoogleraar interlinguïstiek
en Esperanto, houdt op 13 maart zijn oratie, getiteld
Interlinguïstiek. Een vak voor meertaligheid. Hij zal
de oratie uitspreken in drie talen: Esperanto, Engels
en Nederlands. Op een apart scherm zal de vertaling van de uitgesproken tekst steeds in de andere twee talen verschijnen. In zijn oratie legt
Gobbo uit wat er in de 21ste eeuw nog interessant is aan Esperanto.
Locatie: Aula. Aanvang: 16.00 uur.

Op 18 maart is er weer een bètadebat in de centrale
hal van de FNWI. Het thema is water. Aanleiding
vormen de waterschapsverkiezingen op die dag.
Die verlopen dit jaar voor het eerst via de stembus.
Vragen die bij het debat aan de orde komen zijn:
waar gaan de verkiezingen over en wat is de invloed
van klimaatverandering op de toekomst van de Nederlandse dijken?
Gasten: Erik Mostert, onderzoeker watermanagement aan de TUD en
Anna Schutte, studente Future Planet Studies en verkiesbaar voor het
waterschap Amstel Vecht en Gooi. Aanvang: 12.00 uur

FGw KNAW

FMG Gezondheidscoaches

Hoogleraar comparatieve mediastudies, neerlandica
en oud-decaan van de FGw José van Dijck (Boxtel,
1960) is door de leden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verkozen
tot president. Ze zal de komende drie jaar Hans
Clevers opvolgen, die zich weer wil wijden aan wetenschappelijk onderzoek. Van Dijck is na Robbert Dijkgraaf de tweede
UvA-hoogleraar die het boegbeeld van wetenschappelijk Nederland
wordt. Ze is bovendien de eerste vrouwelijke president van de KNAW.
Van Dijck zal op 1 juni aan de slag gaan.

Ben je een vrouw tussen de 18 en 35 jaar, dan is dit
je kans om samen met een coach aan een gezondere
levensstijl te werken. Wil je graag meer sporten en
minder snacken, maar kun je wel een steuntje in
de rug gebruiken? De Healthyways-coaches van de
afdeling psychologie willen je helpen om haalbare
plannen te maken en die vol te houden. Dit gratis coachingprogramma
wordt aangeboden in het kader van onderzoek naar gedragsverandering. Ga naar habitlab.nl/healthyways voor meer informatie en om je
aan te melden.

Docenten ICT

FdR Stateloze foto’s

De expertisegroep Onderwijs roept docenten op om
een ICT-enquête in te vullen. Hiermee wil de groep
in kaart brengen op welke punten er bij docenten
behoefte is aan verbetering van ICT en wat voor
ondersteuning ze daarbij precies nodig hebben. De
enquête is zowel in het Nederlands als het Engels
beschikbaar. Invullen kost maximaal twintig minuten. De expertisegroep
hoopt dat zo veel mogelijk docenten meedoen. Dat kan tot en met 23
maart. Meer info op de medewerkerssite.

In de centrale hal en de aangrenzende gangen van
de Oudemanhuispoort is nog de hele maand de
fototentoonstelling Stateless in Holland te zien van
de fotograaf Greg Constantine. Deze fotograaf heeft
veel van zijn werk gewijd aan de levensverhalen van
stateloze mensen, mensen dus die geen nationaliteit
(meer) hebben. Zijn werk geeft een bijzonder inkijkje in het dagelijks
leven van deze mensen. Thema’s in de fotoserie zijn jeugd, ouderschap
en de moeilijkheid om je plek te vinden in de Nederlandse samenleving.

Erfgoed Beeldbank

FdR Ondernemingsraad

De Bijzondere Collecties en het Allard Pierson
Museum hebben een nieuwe beeldbank in gebruik
genomen. In de beeldbank worden digitale afbeeldingen van materiaal zoals schilderijen, prenten, foto’s
affiches, kaarten, maar ook van volledige boeken
beschikbaar gesteld. Volgens de divisie erfgoed is
zoeken eenvoudig en de kwaliteit van de afbeeldingen hoog. De portretten van de UvA en bijna 650 kaarten vormen de eerste collecties
die zichtbaar zijn. De beeldbank wordt nog uitgebreid. Zie uvaerfgoed.
nl/beeldbank/nl/bijzonderecollecties.

De ondernemingsraad van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is op zoek naar medewerkers die zich
kandidaat willen stellen voor de nieuw samen te stellen OR. Tussen 7 en 14 april vinden er verkiezingen
plaats voor de ondernemingsraad. De OR overlegt
met de decaan over beslissingen als personeelsformatie, investeringen, organisatieaanpassingen en arbeidsomstandigheden. Zonder kandidaten geen verkiezingen en bij te weinig kandidaten
worden de nieuwe leden automatisch benoemd, dus stel je kandidaat!
Dit kan tot 13 maart, via de secretaris van de OR: w.m.wynja@uva.nl
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Despite the presence of hundreds of Chinese students in Amsterdam, there is no official Chinese
society. Not for long though, if International Business Studies student Zijian Wang has anything to do
with it. At the HvA’s Fraijlemaborg, Wang’s started organising gatherings for newcomers, Chinese New
Year celebrations and sushi dinners.

text – Bob van Toor / illustration – Vruchtvlees

F

or all the noise China might make
internationally, its community at
the UvA and HvA remains relatively
silent. If there’s one place this could
change, however, it’s at the Fraijlemaborg, home
of many international students and some of the
best business courses the Hogeschool has to offer. Here, a group of Chinese International Business Studies students has been congregating to
celebrate holidays such as Chinese New Year,
both with each other and with any non-Chinese
who want to join in the fun. And from the rapid
increase in membership numbers, it’s evident
that there are a fair few who want to do so.
One of the driving forces behind this fledgling
society is Zijian Wang (23). It was never his
intent to start the Chinese Student Network
though, he explains over coffee at the Fraijlemaborg MiCaffe. ‘It was mostly coincidence. I
am part of the International Student Team for
IBS that helps the HvA with their marketing
and communication to attract international
students and last year we decided to organise
an event to welcome new Chinese students.
It was quite a success.’ Because of the many
positive reactions, a few friends and Wang
decided to organise another event for the
Western New Year, then another to herald in
the Year of the Goat. ‘We already have about
70 people in our Facebook group. Most are
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performance. Every year, we have a four to
five-hour TV show that everyone sits down to
watch on the last night of the year. It’s been a
tradition the last thirty years or so; a bit like an
opening ceremony to the Olympics. Some of
us had hot pot, a Sichuan dish. It happens that
a lot of people from that region are studying here.’

from IBS and live near here. But there are a
few from the UvA as well, and last time there
were some guys from the VU.’
Apparently, there was a demand for a society
like this.
‘The number of Chinese students around the
city is in the hundreds, at least. There are 30
Chinese in the foundation year alone, and at
least 20 registered for the next academic year.’
How did you celebrate the Chinese New Year?
‘We gathered together in the common room,
ate some Chinese food and watched the

Do students from certain Chinese areas study
abroad in different parts of the world?
‘Interestingly, you see that students from firstline cities, like Beijing, Shanghai, Shenzhen,
Hong Kong and such, prefer to go to the UK,
Canada and the US. The second line areas
tend to go to Europe or South America. The
market decides it. That’s why so many Sichuan
students end up here...’
So we’re the B-choice?!
‘I wouldn’t say that, I’m from Shenzhen myself
actually. I went to a Canadian school there,
and was supposed to go to university in
Canada but I couldn’t afford it so I chose the
Netherlands. I don’t regret it at all though: it’s
a unique experience that gives me a specific
set of experiences a student in America or
Canada won’t have.’
Although the Chinese community shares many
values, it is sometimes difficult to cater to
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Keys to
the city

all different backgrounds and regions, Wang
admits. ‘We once followed the majority and
went to a Sichuan restaurant, but because it’s
impossible to satisfy all the different backgrounds, last time we went to a sushi restaurant. That surprised mostly the non-Chinese
who went with us. Maybe next time it’ll be an
Argentinian steak house.’ Wang’s not always
mingled with his compatriots, he says. ‘The
first two years I was here, I wanted to stay
out of the Chinese circle to avoid speaking
Mandarin all the time – although, in the end, if
you have trouble, you know that you have that
circle to fall back on.’ Instead, he focused on
exploring Western culture, though international students proved easier to befriend than the
Dutch. ‘Luckily, people in my classes were very
open, but I’ve heard of Chinese friends who
were alone in classes where everyone reverted to Dutch, and very quickly became isolated.
Not out of malice, just because the rest of the
group could speak with one another.’
Is that something you will encourage your
society members to speak up about?
‘Yes, they should definitely step up more in situations like that. Of course I understand why a
group of Dutch students would switch to their
own language; it’s more efficient for them. But
if that would happen to a Spanish student they
would get so mad! A Chinese wouldn’t say
anything – it’s a cultural thing. Actually, I think
we should tell new students that the problem
lies partly with us: it’s not only the Dutch that
need to change their attitude, the Chinese
need to be more confident and say: I’m sorry,
I don’t understand what you’re saying and I’d
like to contribute. Newcomers especially are
very hesitant to say things like that.’
Recently there has been more of a debate on
age-old Dutch assumptions and jokes at the
expense of Chinese people in this country.
What’s your opinion on Dutch stereotyping?
‘The assumption that Chinese won’t mind
when you judge their appearance or accent,
is wrong. What you see in a Chinese person’s
face is, very often, not what they’re feeling.
That has several reasons: again, the language
and cultural barrier. But it’s also because it’s
considered impolite to show too much emotion. At first, I might think I’ve misunderstood
what a foreign person means when they make
fun of me. But then after two days, after some
reflection I may realise what actually was
meant. I have gotten so angry several times

David Kubovsky
(23, International Business &
Management)
From: Germany
Space to think ‘I like to look out of the window
when I study. If I want a bird’s eye view, then I
go to the public library next to Centraal Station.
Otherwise I enjoy looking at one of the canals,
for instance from the Bagels and Beans on
Roetersstraat and Nieuwe Prinsengracht. I love
watching people biking around.’
Those crazy Dutch ‘Now I get why those
Dutchies are recorded to have the highest
coffee consumption in the world – they drink it
all day! After dinner, it’s completely normal to
be invited for a cup of coffee along with some
during my first years here. Like the time a
close friend got drunk at a party and started
insisting that I “open my eyes”. It made me so
angry. But even when I’m really upset, sometimes people cannot see it in my face. Who
knows, maybe our faces aren’t that expressive,

‘English, well, that’s one
area the Chinese don’t
have a competitive
advantage in’
maybe westerners just don’t notice it. As a society, we could create more awareness of this.
But some stereotypes are true. We are, for
instance, more close-minded. That’s another
reason why I tried to avoid making too many
Chinese friends when I first came here: we
like each other’s company. It’s in our nature.
At a table with foreigners, the language is
often difficult for us, and what we find funny,
others might not. And conversely, we have
such trouble with German, Dutch and British
people’s sarcasm. Half the time, we just can’t
tell whether they are joking or not. Especially
the British, they never laugh while they tell a
joke – it’s really difficult!’ lll
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‘The Dutch drink
coffee all day’
cake. I’ve never experienced this in Germany;
we would just have a beer!’
Best bite ‘MIU on the Nieuwezijds Voorburgwal serves the best sushi in town. Not only is
their Dragon Roll amazing, its luxurious interior
makes you feel like a celebrity.’
Hidden treasure ‘Park Frankendael is an amazing
piece of nature in the middle of a busy neighbourhood just five minutes from Amstelstation. If
you live in Oost, you might often go around it
but the park is really worth going through. Its got
some unique water birds and pretty flowers.’
Feels like home ‘Vapiano, the Italian-style restaurant chain, originated in Germany. Especially if you’re young and live on a budget, it offers
great value for money. Since the restaurants
look alike all over the world, it always feels like
being home in Germany’
Best bike route ‘The variety of the scenery
you can see from your bike is amazing. I love
to bike along the Amstel in the old city, up and
down those bridges. Then I would ride along
the Stadhouderskade through the Rijksmuseum
passage: on Museumplein the sky opens up.
Finally, find a cozy place in De Pijp to sit down
for a coffee and do some reading.’
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Furry
Anastasia Veliev (19, UvA-student algemene sociale wetenschappen) is een furry en fursuiter – iemand die zich verkleedt als dier.
‘Een furry is een fan van antropomorfische
dieren: dieren die op mensen lijken. Er is een
verschil tussen een furry: iemand die een eigen
online personage heeft, furries tekent en actief
is in de community, en een fursuiter: iemand
die zich daarbij ook verkleedt als dier. Ik ben
beide. Bovendien maak en verkoop ik mijn
eigen fursuits. Mijn hoofdpersonage – oftewel fursona – is een lynx. Ik heb hem Lenka
genoemd. Daarnaast heb ik nog een vleermuis:
Aero, een bordercollie: Kayla, een Duitse
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herder: Rexxar, en een kruising tussen een herder en vos: Dutches. Ze zijn allemaal nét een
beetje anders. Lenka is bijvoorbeeld serieus en
soms sarcastisch, terwijl Aero nog een kind is
en vrolijk rondspringt.
Ik kwam op mijn zeventiende met furry in aanraking door de animatieserie Yu-Gi-Oh!. Daarin
maakten ze het belachelijk, maar wat ik op internet zag, vond ik juist leuk. Al snel maakte ik een
vriendin die me introduceerde in de furry-wereld. Ik kan er mijn creativiteit in kwijt, ontmoet

er leuke mensen door en vind het leuk anderen
blij te maken. Maandelijks is er een bijeenkomst
van furry’s in Nederland. We zijn ongeveer met
honderdvijftig, de meesten tussen de 19 en 24
jaar. Dan gaan we de straat op: lekker gek doen
en mensen opvrolijken. Mijn nieuwste project is
het maken van animatronische fursuits. Hiervoor
verwerk ik robotica (kleine motoren) in de kostuums, voor bewegende oren, knipperende ogen
enzo. Ik ben een van de weinigen die dit doen!’
lll

tekst – Carlijn Schepers / foto – Fred van Diem
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Op de
tong
Il Pecorino
Noordwal 1

L

iefhebbers weten: bij de Italiaan gaat
het om het eten, de rest is bijzaak.
Een snauw van de bediening, die
neem je dus af en toe op de koop
toe. Wat dat betreft slaagt restaurant Il Pecorino in Noord met vlag en wimpel.
Op een koude, heldere avond wagen we de
overtocht en vinden een tafel met prachtig
uitzicht op het Muziekgebouw. Het is moeilijk
kiezen uit het ruime aanbod van antipasti,
pasta’s, pizza’s en secondi. We starten met
een royale hoeveelheid knapperig brood met
olijven (€ 4,-). Daarna volgt een che c’e, c’e:
de dagschotel die vandaag uit een ravioli met
spinazie en garnalen (€ 13,50) bestaat. Mijn
tafelgenote bestelt een pizza salsicce verdure
(€ 13,-): met pittige worst en gegrilde groenten.
Beide gerechten zijn een voltreffer en meer
dan voldoende als hoofdgerecht. Maar de
serveerster is, op z’n zachtst gezegd, assertief.
‘Had dat dan gezegd,’ mompelt ze bij verwarring over de bestelde wijn. En als we een

foto – Daniël Rommens

kleine salade kiezen verandert ze die zelfstandig maar in een grote. ‘Anders hebben jullie
niet genoeg.’ Dat de salade vervolgens nooit
komt maar later wel op de bon staat, maakt
die interventie nog opmerkelijker. Het is maar
goed dat het eten je ondertussen wel doet
verlangen naar meer, zodat we ook nog een
dolce bestellen. De amandeltaart della Nonna
(€ 5,50) en een panforte-cake (€ 4,75) sluiten
de maaltijd fantastisch af.
Zo verlaten we uiteindelijk toch meer dan vol-

daan de tafel. Aan zuidelijk temparement kunnen we het in dit stadsdeel niet wijten. Maar
als je zulk eten serveert, nemen we de service
graag op de koop toe. lll Clara van de Wiel
Folia Magazine 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.

Tijdelijk verhuisd

Panforte

Pecorino

Italiaanse winkel annex
restaurant Il Pecorino
begon in 2011 aan de
Van der Pekstraat
in AmsterdamNoord. Die straat ligt
momenteel helemaal
op de schop, waardoor het restaurant
een tijdelijk onderkomen heeft gevonden
bij restaurant Wilhelmina-Dok, aan het IJ.
Halverwege 2016 kan de oude stek weer
betrokken worden. Ondertussen is er ook
een winkel geopend op het Purmerplein,
en bezoekt de verrijdbare keuken van Il
Pecorino festivals.

Panforte is een
Italiaanse cake met
vruchten en noten.
Van oorsprong eten
de Italianen deze cake
met Kerstmis, maar
tegenwoordig kun je
hem eigenlijk het hele jaar krijgen. Letterlijk
betekent panforte ‘sterk brood’. Dat kan
kloppen, want er gaan behoorlijk wat stevige kruiden in. De cake zelf maken is simpel:
suiker, honing en bloem worden aangevuld
met noten, vruchten en kruiden en op het
vuur gebakken. Met wat poedersuiker erop
is je panforte compleet.

Il Pecorino is genoemd
naar de gelijknamige
schapenkaas. De naam
komt van het Italiaanse
woord pecora, dat
schaap betekent. De
bekendste is waarschijnlijk de pecorino romano, die uit de
streek rond Rome komt. De sterk zoute
smaak van de kaas ontstaat omdat hij met
zeewater wordt gewassen. Wie dit nog niet
pittig genoeg vindt, kan ook kiezen voor de
Sardijnse pecorino sardo. Deze kaas wordt
van binnenuit opgegeten door larven, wat
voor een extra sterke smaak zorgt.
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Overigens

Waar UvA-studenten massaal protesteren tegen het
universiteitsbeleid, houden HvA-studenten zich opvallend gedeisd.
Dat terwijl ze hetzelfde College van Bestuur hebben.

Studenten aan de HvA zouden meer
betrokkenheid moeten tonen.

Jean Tillie
Hoogleraar electorale politiek en voorzitter
Domein Maatschappij & Recht, HvA
‘Oneens. HvA-studenten zijn enorm betrokken
bij het onderwijs, alleen uiten ze dat op een
andere manier. De studenten die in het Maagdenhuis zitten zijn over het algemeen zeer betrokken, maar dat betekent niet dat degenen
die er niet zitten, dat niet zijn. Je hoeft niet op
de barricades te klimmen om betrokkenheid
te tonen. Bij bijeenkomsten met bijvoorbeeld
opleidingscommissies en de domeinraad,
maar ook wanneer ik college geef, merk ik dat
HvA-studenten wel degelijk begaan zijn met de
onderwijskwaliteit. Ze voeren alleen een andere discussie. UvA-studenten hebben vooral
ideologische protesten over fundamentele
zaken als de kwaliteit van het onderwijs en het
rendementsdenken. HvA-studenten hebben
daarentegen met name praktische vragen: hoe
kunnen lessen beter worden vormgegeven,
hoe kan de studeerbaarheid worden vergroot?
Hoe gaan we onderzoek en onderwijs met
elkaar verbinden? Met name over dat laatste
zijn we nu een dialoog aangegaan met de studenten. Uiteraard hebben ook HvA-studenten
dingen die ze verbeterd willen zien, maar de
brede ideologische onvrede van de UvA-studenten zie ik niet.’
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Louis Tavecchio
Emeritus hoogleraar pedagogiek
en emeritus lector vraaggerichte
methodiekontwikkeling & onderzoek
‘Je ziet vaker dat de roep om maatschappelijke
veranderingen ontstaat bij universiteiten en
niet in eerste instantie bij beroepsopleidingen zoals hogescholen. Dat heeft mogelijk te
maken met de meer analytische en onafhankelijke manier van denken aan de universiteit, die leidt tot kritiek op bijvoorbeeld het
doorgeschoten rendementsdenken. Dat zag je
eerder al bij de wetenschappers van Science
in Transition, en nu zijn het vooral de studenten die protesteren. Die kritische houding zit
deels in hun natuur, en deels leren ze het van
hun docenten, die zich terecht uitspreken over
de afschuwelijke dwang om vooral diplomaaantallen af te leveren. De HvA is in die zin iets
meer een bedrijf, waar studenten een product
afnemen en wat minder geneigd zijn, of aangemoedigd worden, tot kritische analyse. Maar
het is heel goed dat HvA-studenten zich nu
beginnen aan te sluiten bij de protesten, want
het bedrijfsmatige aspect mag ook daar niet
de overhand krijgen. Hbo’ers zijn zeker geen
makke schapen, maar het is wel de vraag of
zo’n actie zou zijn ontstaan als de UvA-studenten er niet mee waren begonnen.’

Cees Vervoorn
Lector topsport & onderwijs
‘Oneens, omdat ik vind dat de protesten
überhaupt niet tegen het CvB gericht moeten zijn. Ik kan me erin vinden dat studenten
protesteren tegen het rendementsdenken in
het hoger onderwijs. Naar mijn idee moet de
productie niet leidend zijn bij elk besluit. Efficiëntie is belangrijk, maar je kunt, en moet,
je bijvoorbeeld afvragen of vier jaar tijd voor
een studie wel genoeg is voor een brede ontwikkeling. Als je daartegen wilt protesteren,
moet je alleen niet bij de uitvoerende partij,
maar bij het ministerie van OCW zijn. Ik zou
het goed vinden als studenten, docenten
en CvB’s massaal naar Den Haag trekken en
daar aandringen om het hele onderwijssysteem eens goed tegen het licht te houden.
Ik zelf zou daar heel graag een bijdrage aan
leveren. Daarnaast eisen de studenten meer
inspraak, maar volgens mij is dat best goed
geregeld. In al mijn jaren bij de HvA sprak
en spreek ik regelmatig met studenten in de
opleidingscommissie, en die zijn altijd zeer
begaan met het onderwijs. Zij hebben bovendien het gevoel invloed te hebben op keuzes
die gemaakt worden. Daar kan het dus niet
aan liggen.’ lll Yannick Fritschy
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Benmiloud

Promoties
DONDERDAG 12/03
14.00 uur: Anna Dinkla – Geneeskunde

Stepping Source Prostate Brachytherapy: From Target
Deﬁnition to Dose Delivery. (Agnietenkapel)

VRIJDAG 13/03
12.00 uur: Xiomara Thomas – Geneeskunde
Epidemiological, Immunological and Virological
Aspects of Acute and Chronic Hepatitus C Virus
Infections. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Bea Spek – Geneeskunde

Teaching Evidence-Based Speech and Language
Therapy. (Agnietenkapel)

WOENSDAG 18/03
14.00 uur: Hanna van Meurs – Geneeskunde

Improving Treatment Strategies in Ovarian Cancer.
Towards Individualized Patient Care. (Agnietenkapel)

16.00 uur: Brenda Kazemier – Geneeskunde

Improving Perinatal Outcome: Towards Individualized
Care. (Agnietenkapel)

Oraties
VRIJDAG 13/03
16.00 uur: Federico Gobbo –
Taal- en letterkunde

Interlinguïstiek, een vak voor meertaligheid.
(Aula)
Voor uitgebreide informatie zie uva.nl/nieuws-agenda

Correctie
In Folia Magazine #22 stond in de rubriek
‘Op de tong’ per abuis dat restaurant
Kip in ’t IJ van dezelfde eigenaar is als
Brouwerij ’t IJ. De enige zakelijke relatie
tussen de twee ondernemingen is dat het
restaurant bier verkoopt van de brouwerij.

Hora est
Anna Dinkla
Geneeskunde

12 maart 2015, 14.00 uur, Agnietenkapel

‘Frustrerend dat concurrenten
met hetzelfde bezig waren’
Bevinding ‘Ik heb
meegewerkt aan het
ontwikkelen van software
waarmee je bij behandeling van prostaatkanker
de stralingsdosis per
gebied kunt aanpassen.
Het gaat daarbij om brachytherapie: een
techniek waarbij patiënten niet van buitenaf
met röntgenstraling behandeld worden,
maar waarbij een kleine stralingsbron in het
lichaam wordt gebracht. Daarbij is het mogelijk het bronnetje op afstand te besturen en
met nieuwe scantechnieken een 3D-beeld te
vormen. Probleem is echter dat het moeilijk is de dosisverdeling over verschillende
gebieden af te stemmen op de individuele
patiënt. Daarom gebeurt de verdeling nu
nog vaak met de hand, maar dat is behoorlijk
arbeidsintensief. Met onze software kan een
arts gemakkelijk de dosisverdeling bijsturen
op basis van de patiëntgegevens.’
Leuk ‘Vooral het eindresultaat is leuk. De
software is ontwikkeld in opdracht van
een bedrijf, dat de intentie heeft om die
in een commercieel product op de markt
te brengen. Tussendoor waren de goedgekeurde publicaties en de congressen in het
buitenland voor mij de hoogtepuntjes.’
Moeilijk ‘Frustrerend dat er in mijn vakgebied
concurrenten met soortgelijke software bezig
waren, wat erin resulteerde dat sommige van
mijn artikelen niet werden gepubliceerd omdat beoordelaars duidelijk meer geloofden in
hun eigen aanpak.’ lll Yannick Fritschy

Folia Magazine
FOL_1511_23_02.indd 33

Kaartenhuis
Bezet iets! was de titel van een van mijn laatste columns voor Folia. Het leek me weer veel te lang geleden dat het Maagdenhuis voor wereldverbeterende
doeleinden was gebruikt, terwijl er nu meer redenen
dan ooit zijn voor een beetje constructief activisme.
Bij de vorige bezetting – jaren terug – hadden veel
studenten boetes gekregen die alleen zij die in hoger
beroep gingen weer kregen kwijtgescholden, dus
dat wij als studenten schouder aan schouder blijven
staan is hoe dan ook essentieel. En van een beetje
bezetten is nog nooit iemand doodgegaan. Tja... Het
is nu duidelijk dat ik absoluut niet de enige was met
dit fantastische idee. Darwin zij dank.
Het bezetten van het Maagdenhuis gaat in 2015
eigenlijk veel verder dan alleen het verbeteren van
het onderwijs op de UvA; het gaat nu om cultuur.
Cultuur waarin democratie steeds meer wordt opgevreten door bestuurlijke hiërarchieën en financiële
rentespelletjes. Dit is de tendens waar ons hele
land –en de hele wereld, om maar even dramatisch
te doen – door wordt gesloopt, en als iemand die
enorme monsterlijke machine gaat keren zullen wij
dat moeten zijn, want oudere generaties... hebben
hypotheken te betalen en zich allang neergelegd bij
een oneerlijke wereld. Op U komt het aan.
Ook afgelopen week ben ik ‘Bezet iets!’ blijven roepen in elke appgroep die me hebben wilde. Dit vanaf
de bank, terwijl ik het nieuwe seizoen van House of
Cards bekeek om te begrijpen waarom corruptie
zo goed werkt, en ik me in Tegenlicht door Joris
Luyendijk liet uitleggen waarom de wereld precies zo
corrupt ís. Bij het Maagdenhuis hadden ze oude lakens nodig, maar die had helaas ik niet. Ik heb het op
de app gegooid. Het is belangrijk om elkaar te blijven
steunen, als we niet willen dat alles in elkaar klettert
als een kaartenhuis. Politiek bedrijven kan immers alleen wanneer je in staat bent verder te kijken dan je
eigen belangen. Maar nog even een vraagje: wanneer
komt het vierde seizoen van House of Cards precies?
lll Hadjar Benmiloud
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Wetenschap

MAGNETISCHE ROCKSTERREN
Alles wat er fascinerend is aan natuurkunde vind je terug in magnetars:
de bad guys onder de sterren met een kort en explosief leven. tekst – Yannick Fritschy / illustratie – Vruchtvlees

A

ls je een paar duizend jaar terugreist in de tijd en je kijkt om je
heen, dan zal je weinig herkennen
uit de 21e eeuw. Kijk je naar boven,
dan is er vrijwel niets veranderd. De Poolster,
de Grote Beer en alle andere bekende sterrenbeelden zagen er precies hetzelfde uit. Sterren
zijn uitermate stabiel en stralen miljoenen,
miljarden of soms zelfs biljoenen jaren lang
een constante stroom van licht uit, totdat hun
energie op is en ze langzaam uitdoven.
Supercompact
Maar er is een groepje sterren dat zich niet
houdt aan deze trage levensloop. Net als hun
menselijke tegenhangers leiden deze rocksterren een kort maar krachtig bestaan van
‘slechts’ 10.000 jaar. Ze zijn ongeveer 10 kilometer in doorsnee, maar desondanks zwaarder dan de zon. Daardoor is een theelepel van
zo’n ster al net zo zwaar als alle mensen op
aarde bij elkaar. De supercompacte sterren
tollen elke paar seconden om hun as en slingeren daarbij extreem sterke magneetvelden de
ruimte in. Wanneer zo’n ster even dichtbij de
aarde zou staan als de maan, zou die je bankpas uit je broekzak trekken. Maak kennis met
magnetars, de bad guys onder de sterren.
Magnetars zijn populair onder astronomen,
omdat ze lak hebben aan de heersende
natuurwetten. Niemand weet hoe de sterren
zulke sterke magneetvelden kunnen opwekken. Dat komt doordat we op aarde geen
materiaal hebben waarvan de dichtheid ook
maar in de buurt komt van die van een magnetar. Als astronomen meer te weten komen
over magnetars, kunnen ze wellicht enkele
belangrijke raadsels in de natuurkunde oplos-
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sen, bijvoorbeeld hoe deeltjes zich gedragen
onder extreme dichtheid. UvA-astronoom
Anna Watts: ‘Relativiteitstheorie, magnetisme
en kernfysica: alle fascinerende natuurkunde
komt in magnetars bij elkaar. Bovendien zijn de
explosies ontzettend cool.’
Sterker dan gammastraling
Signalen van een magnetar werden voor het
eerst waargenomen in 1979. De onbemande
Sovjet-ruimtesondes Venera 11 en 12 werden in

hun baan om de zon plotseling getroffen door
een golf van elektromagnetische straling van
zeer hoge energie, gammastraling geheten.
Elf seconden later onderging Nasa-vaartuig
Helios 2 hetzelfde lot, evenals een sonde die
rond Venus cirkelde. Vlak daarna bereikte de
golf de aarde, zodat meerdere detectoren
gedurende twee tiende van een seconde
overspoeld werden door de grote hoeveelheid straling, die honderd keer zo sterk was als
elke daarvoor waargenomen golf van gammastraling. De grote golf werd later gevolgd
door enkele zwakkere golven van gamma- en
röntgenstraling uit exact dezelfde richting. In
totaal maten detectoren gedurende vier jaar
zestien stralingsuitbarstingen.
Zowel op aarde als in de ruimte had de straling geen blijvende schade veroorzaakt, zodat
het leven doorging alsof er niets gebeurd
was. Maar astronomen stonden voor een
raadsel. Ze plaatsten de golven in eerste
instantie in dezelfde categorie als eerdere
grote golven gammastraling, zogeheten
Gamma Ray Bursts (GRBs), die bij botsingen tussen zware sterren en zwarte gaten
kunnen ontstaan. Dat zijn echter eenmalige
evenementen, zodat ze het herhaaldelijk terugkeren van de stralingsgolven niet kunnen
verklaren. Bovendien was de eerste golf veel
sterker dan alle GRBs die voorheen waren
gemeten. Astronomen dachten in eerste
instantie dat dat kwam doordat de bron
dichtbij was; hooguit een paar honderd lichtjaar van de aarde. Toen ze aan de hand van
de tijd waarop de verschillende ruimtesondes waren geraakt de baan van het signaal
hadden gereconstrueerd, kwamen ze tot een
heel andere conclusie. De gammastraling
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VROUWELIJKE ASTRONOMEN
Anna Watts pleit vaak voor meer vrouwen in bèta-onderzoek. ‘Nederland
sucks wat dat betreft. In de sterrenkunde zijn meer vrouwen dan in andere
bètadisciplines, maar wat mij betreft
nog niet genoeg. Vaak komen vrouwen
pas ergens op af als ze al een paar
voorbeelden hebben. Veel vrouwelijke
astronomen houden zich bijvoorbeeld
met neutronensterren bezig, waarschijnlijk omdat vrouwen zoals Jocelyn
Bell en Chryssa Kouveliotou pioniers
in dat vakgebied zijn. Ook in mijn eigen
groep heb ik doorgaans veel vrouwelijke onderzoekers. Ik denk daarom dat
het goed is als de regering stimuleert
dat in elk vakgebied in ieder geval enkele vrouwelijke rolmodellen zijn, zodat
anderen makkelijker binnenkomen.’

kwam uit de Grote Magelhaense Wolk,
een sterrenstelsel op zo’n 170.000 lichtjaar
afstand. Dat betekende dat de bron veel harder straalde dan astronomen voor mogelijk
hielden. Een gewone ster zou zichzelf met
zo’n sterke straling uit elkaar blazen.
Onbegrepen fysica
Astronomen wisten dus dat ze te maken
hadden met een exotisch object, dat de natuurwetten aan zijn laars lapt. Maar wat voor
object? De eerste exotische optie waar ze aan
dachten was een zwart gat, want daarvan was
en is de fysica grotendeels onbegrepen. Een
zwart gat heeft echter geen bepaalde vorm
of structuur, wat vereist is om met regelmaat
losse signalen uit te kunnen zenden.
Exotische optie nummer twee is dan een
neutronenster: een zware ster die aan het eind
van zijn leven is ingekrompen tot een compacte bol neutronen. Dat leek waarschijnlijk,
omdat de bron van het signaal samenviel met

de restanten van een zogenaamde supernovaexplosie, die ontstaat wanneer de energievoorraad van een zware ster op is. Daarnaast
waren er andere voorbeelden van neutronensterren die om hun as draaien en als een soort
vuurtoren met regelmaat straling uitzenden.
Ook deze uitleg kon het verschijnsel echter

Wat is dat exotische
object dat de natuurwetten aan zijn laars lapt?
niet volledig verklaren. Als het object een
neutronenster was, zou die namelijk elke acht
seconden om zijn as draaien. Dat lijkt snel,
maar andere neutronensterren hebben een
veel snellere omlooptijd van enkele tientallen milliseconden. Bovendien hielden ook
neutronensterren zich tot dat moment redelijk
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aan de theoretische limiet voor de sterkte van
de straling.
Dertien jaar na de observatie kwamen astronomen eindelijk met een betere verklaring
voor de golf van gammastraling. Ze opperden
het bestaan van een nieuw type neutronenster, waarvan het magneetveld zo sterk is dat
dat het materiaal binnen de ster en de ruimte
eromheen fundamenteel aantast. Dat zou
leiden tot de spectaculaire en onverklaarbare
effecten. De hypothetische ster kreeg de
naam magnetar.
In 1998 werd het bestaan van magnetars
definitief bewezen door de Griekse Nasawetenschapper Chryssa Kouveliotou, die in
november 2014 een eredoctoraat van de UvA
ontving. Sindsdien zijn er meer magnetars
geobserveerd, maar veel zijn het er nog altijd
niet. Tot dusver zijn er 25 kandidaat-magnetars, waarvan van 18 daadwerkelijk uitbarstingen zijn gemeten. Slechts drie daarvan hebben
zo’n spectaculaire uitbarsting gehad als die in
1979. Doordat er zo weinig grote uitbarstingen
zijn waargenomen, is de fysica achter magnetars nog steeds verre van begrepen.
Een soort pindakaas
UvA-astronoom Anna Watts hoopt hier de
komende jaren meer licht op te werpen.
Onlangs ontving ze van de European Research
Council een beurs van anderhalf miljoen euro
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(advertentie)

MAATSCHAPPIJ EN RECHT

LIVE RADIO TIJDENS DE OPEN DAG
Luister tijdens de open dag van de HvA naar de live
radioshow van AmsterdamFM bij Maatschappij en Recht.
Een uitzending vol muziek, interviews met onderzoekers,
studenten en docenten.
Stem op zaterdag 14 maart van 10.00 tot 14.00 uur
af op AmsterdamFM, luister via www.amsterdamfm.nl of
kom langs bij de opname op de eerste verdieping van het
Muller-Lulofshuis (Wibautstraat 5a, Amsterdam).
Wil je zelf ook livemuziek komen maken of je mening
ventileren? Meld je bij paul@folia.nl.

CREATING TOMORROW
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Stage

Naam: Freek Ronner (23)
Studie: Media & cultuur, UvA
Stage: Redactiestagiair Media Lizard (vier dagen
per week en zaterdagochtend)
Verdiensten: € 200,- per maand
Sterren J J J J J
om onderzoek te doen naar neutronensterren, waarbij magnetars een belangrijk deel van
het onderzoek vormen. ‘Het is absurd dat we
ruim 35 jaar na de ontdekking nog steeds geen
idee hebben hoe magnetars in elkaar zitten,’
zegt Watts. ‘Dat komt doordat de fysica heel
extreem is: de zwaartekracht, magnetische
krachten en kernkrachten zijn vele malen groter dan hier op aarde kan worden nagebootst.
Daarom gebruik ik magnetars en andere
neutronensterren als forensisch lab.’ Er is nog
een reden waarom Watts zo gefascineerd is

‘De krachten tussen
kernen in magnetars zijn
ongeveer tien keer zo
groot als op aarde’
door de astronomische rebellen. ‘Ik heb vijf
jaar in militaire dienst gezeten en hou enorm
van explosies.’
De explosies van magnetars zijn bovendien
niet alleen spectaculair, maar ook cruciaal
bij het achterhalen van de sterstructuur. De
studie van de ‘sterbevingen’ die de grote
uitbarstingen veroorzaken heeft dan ook een
eigen naam gekregen: astroseismologie. ‘We
dachten jaren geleden al het type vibratie bij
een magnetar te herkennen, en daaruit massa

en straal vrij nauwkeurig bepaald te hebben. Dat model bleek echter te simpel,’ zegt
Watts. ‘De korst van een magnetar is waarschijnlijk anders dan de kern. Maar bestaat
die uit hard materiaal, of is het meer een
soort pindakaas?’
Het gebrek aan informatie leidt hier en daar
tot onenigheid. ‘Er is veel discussie onder
astronomen of de huidige metingen correct
zijn. Ze passen in ieder geval niet in de huidige
theoretische modellen,’ zegt Watts. Het is echter heel moeilijk om te zeggen of de fout ligt
bij de waarnemers. De theoretische modellen
die de krachten tussen deeltjeskernen in magnetars beschrijven zijn onzeker, omdat ze nooit
experimenteel getest zijn, en dat zal ook niet
snel gebeuren. ‘De krachten tussen kernen in
magnetars zijn ongeveer tien keer zo groot als
op aarde,’ vertelt Watts. ‘Zelfs bij experimenten in deeltjesinstituut Cern in Zwitserland
komen ze daar niet bij in de buurt.’
De enige manier om magnetars te begrijpen,
is naar de hemel blijven turen en proberen om
uit de metingen een zinnig model op te stellen
dat het bizarre gedrag van deze rocksterren
verklaart. Watts hoopt dat een nieuwe grote
uitbarsting daarbij zal helpen. ‘Op de vorige
grote stralingsgolven waren de telescopen niet
voorbereid, zodat de metingen niet nauwkeurig genoeg waren. Nu is de Fermi-telescoop
perfect afgestemd op een grote uitbarsting.
Die mogen we niet missen.’ lll
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‘Ik ben redactiestagiair bij Media Lizard. Dat
wil zeggen dat ik stukken schrijf voor de sites IGN Benelux, AskMen Benelux, Android
World en Tablet World. In de praktijk komt
dat er op neer dat ik het ene moment een
nieuwsbericht schrijf over de nieuwe World
of Warcraft en het andere een lijstje met
tips voor je eerste date. Uiteindelijk wil ik de
gamesjournalistiek in, daarvoor is deze stage
perfect. In Nederland is dat wereldje heel
erg ons-kent-ons, maar via Media Lizard leer
ik de mensen in de industrie kennen.
Het hoogtepunt van mijn stage had ik gelijk
in de eerste week. Nadat ik een stukje over
de nieuwe Netflix-serie Better Call Saul had
geschreven, werd ik door Netflix gemaild
met toegang tot een persaccount. Nu kan ik
series en films eerder kijken dan ze uitkomen. Het is erg tof om zo snel erkenning
te krijgen.
Ik had voor ik begon een heel romantisch
beeld van dit vak. Maar je bent toch vooral
stukjes aan het schrijven, en heel saaie
databases aan het bijhouden. Dat is monnikenwerk. Maar gelukkig hoef ik geen koffie
te halen. Ik krijg de kans om apparatuur uit
te testen, recensies te schrijven en features
te maken. En mijn stagebegeleider zei dat ik
snel mijn paspoort moet vernieuwen.
Dat belooft wat: een medestagiair mag
binnenkort voor een persevent naar LA!’
lll

Stephan Vegelien
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LEES MEER OP FOLIAWEB.NL

Toehoorders
Werkcollege Cross-cultural Negotiations door Chie Misumi,

FoliaWeb

woensdag 4 maart, 12.50 uur, Fraijlemaborg. tekst en foto’s – Bob van Toor
Internationals voorin 1 op de 3
Aantekeningenblokken achterin 1 op de 10
Scrabblewoorden confidential brief, fallback, party
strategy

‘W

at hebben jullie van het gastcollege vorige week opgevangen?’ Chie Misumi maakt een
grijpende beweging in de lucht.
Ze communiceert met haar handen, een permanente
grote lach en helder, luid Engels waarin een zweem
van haar Japanse achtergrond doorklinkt. Er is niet
veel van blijven hangen – ‘maar is het trouwens makkelijk om een stage te vinden in Korea?,’ wil iemand
op de voorste rij weten. ‘Het kan moeilijk zijn,’ stuurt
Misumi de vraag terug naar het onderwerp van haar
college, ‘maar ook in een sollicitatiegesprek moet je
onderhandelen. Dat betekent voorbereiden: als je
sollicitaties hebt lopen met meerdere bedrijven, kom
je sterker naar de onderhandelingstafel.’
Tijd om te trainen met een fictieve onderhandeling. ‘De uitkomst maakt me niets uit: reflecteer op
de omslagpunten. Probeer strategieën uit, kijk wat
werkt!’ Daarvoor zijn bijvoorbeeld de Batna’s. Misumi
zit de vertwijfelde stilte en een geneuried Batmanmuziekje dapper uit, voor ze nog maar eens herhaalt
wat dat ook al weer was: ‘the Best Alternative To a
Negotiated Agreement: een andere uitweg. Zoals
die andere baan-opties als je solliciteert.’ Op basis
van een briefing gaan groepjes discussiëren: hoeveel
miljoen compensatie krijgt een fictief abattoir dat
moet wijken voor een projectontwikkelaar? Jouke
moet even in zijn rol komen (‘Okay, what do you
want?’) maar zijn Italiaanse tegenpartij onderhandelt
bloedserieus. ‘Als je denkt: ze is Italiaans en een
vrouw, logisch dat ze veel praat, dan verstoort dat je
onderhandelproces,’ zegt Misumi resoluut. ‘Bedenk:
waarom irriteert dit me? Culturele stereotypen
werken juist contraproductief. Het is jouw emotie,
en als je dat niet doorhebt, is dat your loss.’ Na enig
I see your point, but en let’s meet in the middle of
the middle wordt de overeengekomen prijsafspraak
beklonken, met een boks en een high five. lll
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Sezer Demir (25)
Trade Management Asia

‘Misumi is een ervaren docent
en onderhandelexpert, en dat
merk je. Dit vak is heel anders
dan de rest van de opleiding.
Veel van onze vakken gaan over
cijfertjes, dit is mensenwerk. De
bedoeling is dat het ons voorbereidt om goed te communiceren met mensen die je niet
kent, maar dat is iets wat ik al wel kon.’

Skits
De marathonschaatsers van Skits
hebben hun superseizoen in stijl
afgesloten met de prijs voor Amsterdams beste studentensportploeg en totale overheersing tijdens het NSK Marathonschaatsen.

Anna Brazzale (22)
Trade Management Asia

‘Ik ben speciaal voor deze opleiding uit Venetië gekomen: Azië
is in opkomst, en daar moet
Europa zich op voorbereiden.
Het is jammer dat er niet meer
internationale studenten zijn; als
het fifty-fifty was zou iedereen
meer van elkaars culturen leren, en de Nederlanders
wat meer open-minded worden. We hebben wel geluk
met de docenten. Misumi is enorm enthousiast, maakt
veel grapjes en adviseert als consultant bedrijven – ze
weet waar ze het over heeft!’

Tof
Onvrede over o.a. het rendementsdenken hebben drie
FGw-studenten die al in de
facultaire studentenraad zaten,
een nieuwe studentenpartij opgericht: Trots op FGw ofwel Tof.

Jouke Jelgersma (25)
Trade Management Asia

‘Het idee van dit vak is leuk,
maar je steekt uiteindelijk niet
zoveel op van fictieve onderhandelspelletjes. In de echte
wereld gaan zakenmensen echt
niet zo in op de details, of de
emoties van de tegenpartij. Ik
zit sinds mijn zestiende in de sales – ik kom hier niet
meer voor verrassingen te staan. Aziaten willen de prijs
laag hebben, in het Midden-Oosten onderhandelen ze
brutaal. En Italianen? Die geven zich in elk geval niet
snel gewonnen.’

De Vastgoedman
Toen het Louise Gunning te heet
onder de voeten werd was daar
Hans Amman. Lekker Stereotyperen voelde zich thuis: Amman had
wel een skybox bij Ajax, maar zou
er zo een dakloze uitnodigen.
LEES MEER OP FOLIAWEB.NL
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Docent/aio

Naam Charlotte Waterman
Leeftijd 25
Studie Bachelor rechten en master arbeidsrecht (UvA)
Afgestudeerd op ondernemingsbegrip in het arbeidsrecht
Werk Universitair docent en promovenda, Universiteit
Leiden
Salaris Circa € 2400,- bruto per maand

‘I

n oktober ben ik begonnen met deze baan. Ik
houd me tot nu toe vooral bezig met doceren.
Ik heb drie werkgroepen van elk twee uur per
week. Mijn promotie over ondernemingsbegrip in het arbeidsrecht – hetzelfde onderwerp als mijn
masterscriptie – staat nog in de kinderschoenen. Evenals
het plan werkzaamheden als scriptiebegeleider ernaast
te doen en af en toe een wetenschappelijk artikel te
publiceren. Maar dit zal allemaal in de nabije toekomst
gaan gebeuren.
De overgang van mijn studie naar het werkende leven
ging heel soepel; ik had deze baan al gevonden toen
ik nog bezig was met mijn masterscriptie. Ik hield al
langer vacatures in de gaten, maar dit was de eerste
waarop ik solliciteerde.

Ik was heel blij dat ik werd aangenomen. Ook voor
rechten is het een lastige arbeidsmarkt: er studeren
jaarlijks veel rechtenstudenten af en het aanbod is een
stuk kleiner dan de vraag. Veel van mijn oud-klasgenoten
moeten lang zoeken naar een baan of accepteren een
hbo-functie, terwijl dat niet is wat ze ambiëren.
Ik heb dus echt geluk gehad, maar ik heb er ook alles
aan gedaan om mijn baankansen te vergroten. Zo specialiseerde ik me tijdens mijn master in arbeidsrecht en heb
ik veel werkervaring opgedaan. Naast mijn studie heb ik
gewerkt en stage gelopen bij drie advocatenkantoren en
was ik student-assistent. Ook haalde ik hoge cijfers.
Mijn studie sluit perfect aan bij mijn huidige baan. Niet
lang geleden zat ik zelf nog in de collegebanken, dus
dat zit allemaal nog fris in mijn geheugen. Ervaringen als
student neem ik nu mee als docent. De studenten die ik
lesgeef zijn niet veel jonger dan ik, maar ik ervaar geen
problemen met de hiërarchie. Ik heb juist het idee dat ze
makkelijker vragen stellen.
Deze baan heeft een grote toegevoegde waarde voor
mijn latere loopbaan. En als ik straks iets anders wil, kan
ik nog alle kanten op. Ik zou bijvoorbeeld gedeeltelijk bij
een advocatenkantoor kunnen gaan werken en daarnaast cursussen geven, of de commerciële kant van het
vak op kunnen gaan.’ lll Carlijn Schepers
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ONDERWIJSCONFERENTIE!
9 APRIL

EEN DAG VOOR HVA–MEDEWERKERS VOL
INSPIRATIE, DEBAT, VERDIEPING EN ONTMOETING,
WAAR WE DIT JAAR AAN DE SLAG GAAN MET
HET THEMA FUTUREPROOF ONDERWIJS.

Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat ons onderwijs
toekomstbestendig is, en effectief opleidt voor de arbeidsmarkt
van morgen? Doe mee, denk mee, praat mee: kom naar de
Onderwijsconferentie!
Meer informatie, programma en aanmelden:
hva.nl/onderwijsconferentie

CREATING TOMORROW
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