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EDGAR DU PERRON
‘Actie ME bij Maagdenhuis
was niet nodig’

HOEZO
TE WEINIG
KLEUR?
Beylula Yosef, student aan de HvA

(en nog 4 vrouwelijke multi-talenten)

RAPPORTCIJFER
Hoger onderwijs wil
af van prestatieafspraken

ADVERTENTIE

OP WELKE STUDENT STEM JIJ?
MEDEZEGGENSCHAPSVERKIEZINGEN 2015
Breng je stem uit vanaf maandag 18 mei
om 9 uur tot en met vrijdag 29 mei tot
uiterlijk 21 uur.
Kijk voor meer informatie en voor het
stemmen op de website kiesmr.hva.nl.
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Bruggenbouwers. Tot diep in de vorige eeuw – opa vertelt – mocht je deze term zonder problemen te pas en
te onpas gebruiken. Want de maatschappij dat was jij,
en samen zouden we er iets moois van maken. Toch?
Niet verder vertellen, maar ondergetekende won in
de onschuldige jaren negentig van die eeuw zelfs
een journalistieke prijs voor een serie interviews met
de titel ‘Bruggenbouwers tussen twee culturen.’ Kon
allemaal, in een tijd dat we de vluchtelingen nog niet
wereldwijd massaal lieten verzuipen en het woord
multicultureel in bepaalde kringen niet meteen tot
vieze gezichten leidde.
Tegenwoordig mag je blij zijn als Geert Wilders c.s. niet
direct briesend overgaan tot het stellen van Kamervragen als ze merken dat er op UvA en HvA prijzen worden
uitgereikt aan studenten met een niet-westerse achtergrond. (‘Voorzitter! En dat van óns belastinggeld!’).
De PVV kan haar hart ophalen met de inhoud van deze
Folia – dat wordt dringen geblazen bij het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Vanaf pagina 8 gaat het
over onder meer museumbezoekjes voor kinderen in
Amsterdam-Zuidoost, alternatieve sinterklaasfeesten,
humanitaire hulp aan yezidi’s en ‘inclusief onderwijs’ –
en dat laatste gaat echt niet over de btw.
Ik doe er voor de zekerheid nog een schepje bovenop.
Ook de man in ons grote interview – vanaf pagina 14 – zou je prima kunnen betitelen als een echte
bruggenbouwer, ook al bezorgt het woord ook hem
ongetwijfeld koude rillingen. Edgar du Perron is direct
na het opstappen van CvB-voorzitter Louise Gunning
benoemd tot vicerector. Hij moet, als ware hij het oliemannetje van het Amsterdamse hoger onderwijs, een
brug slaan – excuus – tussen studenten, medewerkers
en het bestuur van UvA en HvA.
Ook Du Perron lijkt uit te gaan van een maakbare
wereld, waarin de gezworen vijanden van weleer
binnenkort eendrachtig bouwen aan de academische gemeenschap van de toekomst, bulkend van
democratie, medezeggenschap en flonkerende
onderwijsresultaten.
Allemaal bekostigd met uw belastinggeld, dat spreekt.

www.foliaweb.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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Het
Moment
Voor de tweede keer hield het AMC onlangs
het Amsterdamse weekend van de anatomie
in haar anatomisch museum Museum Vrolik.
Aan het bijbehorende symposium 'Angst voor
de epidemie' was ook een rondleiding gekoppeld. Curator Laurens de Rooy wijst hier op een
van de honderden beenderen in het museum.
tekst Henk Strikkers foto Peter Boek

Navraag
Koko Bernell Herder

tekst Yannick Fritschy

Samen met drie oud-studiegenoten gaat Koko Bernell Herder, UvA-student Urban
Studies, deze zomer het eerste universiteitsbier van Nederland brouwen. Deze week
presenteren ‘de Juppen’ alvast een voorproefje van 120 flesjes.

Waarom universiteitsbier?
‘Het is vernieuwend, geen enkele universiteit heeft een eigen bier. Daarnaast
kunnen we UvA-studenten hiermee verbinden, doordat we ze betrekken bij het
maken van het bier. Zij bepalen wat voor
bier het uiteindelijk wordt; de flesjes die
we nu hebben staan daar los van.’
Hoe gaat het met de financiering?
‘Supergoed. We hebben met crowdfunding in een paar weken al meer
dan 1000 van de benodigde 4000 euro
binnengehaald, terwijl we alleen in

eigen kring reclame hebben gemaakt.
De komende twee maanden gaan we
het bier promoten aan de UvA, onder
andere door met de proefflesjes bij studieverenigingen langs te gaan. Als we
de 4000 euro halen kunnen we het bier
heel goedkoop aanbieden, omdat we er
zelf niks aan hoeven te verdienen.’

UvA-bier, gebrouwen zonder
rendementsdenken?
‘We hadden dit idee al in september,
toen dat allemaal nog niet zo speelde.
Later dachten we wel: hoe kunnen we

nu nog iets leuks aan de UvA verbinden?
Daarom laten we studenten in ruil voor
een bijdrage meedenken over de naam
en smaak van het bier, zodat we eventueel kunnen inspelen op de actualiteit.’

ReDrink UvA?
‘Dat is wel een goede naamsuggestie, ik
zou hem indienen als ik jou was. Onze docent Ewald Engelen kwam al met ReBrew
UvA. Momenteel hebben Uvaatje, Uvaasje
en Cum Laude de meeste stemmen.’
Voor meer info: dejuppen.wordpress.com
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het nieuwe wereldrecord
dat paralympisch atlete
en HvA-student Marlou
van Rhijn vestigde op de
200 meter, in seconden
het aantal uur dat
studenten op 30 april het
Service & Informatiecentrum bezetten
het aantal kandidaten
voor de 12 studentenzetels in de Centrale
Medezeggenschapsraad
van de HvA

Reputatiemanager (midden) aan het werk. foto Daniël Rommens

De Week
tekst Henk Strikkers en Bob van Toor

Verplicht ongedwongen

H

oe beëindig je een revolutie?
Je stelt een reputatiemanager aan en maakt de meest
knuffelbare decaan vicerector. Dan
ontneem je die stoute bezetters hun
anarchistische MacBookjes en de
spandoeken die ze nog aan hun kleinkinderen wilden laten zien. In plaats
van vrede kwam er echter een flitsbezetting van het onvindbare Comité 1
mei en een hoorzitting van partij Mei.
Met argumenten als ‘regels staan
de democratie in de weg’ wist men
nieuwe verkiezingen af te dwingen en
de reputatie van de UvA als bananenrepubliek glansrijk te bevestigen.

Aan de HvA weten ze beter hoe
je het volk tevreden houdt. Gun het
Amstelcampuscafé FEST aan twee
ervaren uitbaters die bier voor 2 euro
beloven en iedereen is blij. Geen
vertrouwen in een café dat gerund
wordt door studenten? Niet genoeg
kandidaten voor de medezeggenschapsverkiezingen? Angstcultuur
onder docenten? HvA-rector Huib
de Jong neemt er kennis van, en
nodigt u in één adem uit om toch
vooral eens te kijken naar deze
fantastische nieuwe start-up, en kijk
toch eens hoe leuk de Amstelcampus wordt! Met bier voor 2 euro! En

hippe uitbaters! Schrijven jullie mee,
reputatiemanagers?
Misschien kan de UvA wel het
meest leren van die hippe uitbaters.
‘Het moet gewoon ongedwongen,’ zei een van hen. Zo’n typische
HvA-paradox vormt de perfecte
leidraad voor de UvA. Geef Edgar du
Perron een krat bier mee naar het
volgende scherpe debat en laat hem
het na afloop uitdelen. Al sinds de
Romeinen is de belangrijkste les voor
reputatiemanagers immers: geef het
volk brood en spelen.
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Beylula Yosef (28):
Toegepaste pschologie (HvA)
Roots: Eritrees
Beylula (r) in de de-colonial library die zij oprichtte.

De beste
bruggenbouwers

Uitmuntende studenten met een niet-westerse achtergrond die zich inzetten voor
de multiculturele maatschappij, dat zijn de genomineerden voor de jaarlijkse Echo
Award. Dit jaar wordt die voor de vijftiende keer uitgereikt, en dit zijn de kandidaten van UvA en Hva. tekst Nina Schuyffel / foto’ s Mats van Soolingen

9

20 MEI 2015

B

eylula Yosef (28) spreidt haar armen en draait een rondje in de kleine ruimte van het Amsterdamse buurthuis
De Verhalenkamer. Om haar heen zijn studenten druk
in de weer met het sorteren van boeken. Ze pakt er één van
de grond: Zwarte huid, blanke maskers van de pan-Afrikaanse
schrijver en vrijheidsstrijder Frantz Fanon, over de psychologische gevolgen van kolonisatie en onderdrukking. ‘Welkom in
onze de-colonial library,’ zegt ze.
In deze bibliotheek, die op 13 juni zijn deuren opent, is
alleen plek voor niet-westerse perspectieven op thema’s als
imperialisme, racisme en het Afrikaanse en Surinaamse slavernijverleden. ‘Het zijn boeken die je in de OBA niet tegenkomt,’
zegt de van oorsprong Eritrese HvA-studente, ‘die de geschiedenis van een andere, voor allochtone Nederlanders herkenbaardere kant belichten.’ Samen met studentenorganisatie New
Urban Collective (NUC) wil Beylula hier ook poëzieavonden
en diners gaan organiseren.

Schurk
Het is niet haar enige manier om mensen met een multiculturele achtergrond meer bij de samenleving te betrekken.
Wekelijks neemt Beylula kinderen die opgroeien in Amsterdam-Zuidoost mee naar het Tropen- of Scheepvaartmuseum
om ze iets bij te brengen over de Nederlandse geschiedenis. Die
belicht ze dan wel vanuit een ander perspectief: bijvoorbeeld
door te vragen wat ze van de historische zeevaarder Michiel
de Ruyter vinden. ‘In Nederland wordt hij steevast gezien als

Ayling Oei (25):
Talent laten uitblinken
Rechten (HvA)
Roots: Indonesisch

E

en bruggenbouwer, zo noemt
Ayling zichzelf. ‘Ik vind het leuk
om iets mogelijk te maken voor
iemand die het niet zelf kan.’
Bij het Rode Kruis koppelde ze
eenzame Amsterdammers aan
een buddy. Als voorzitter van de
opleidingscommissie hbo-rechten
zorgde ze dat studenten mee
konden praten over de opleiding.
Ook gaf ze tentamentraining aan propedeusestudenten. ‘Iedereen heeft wel een talent waar hij of zij
in uitblinkt, maar niet iedereen krijgt dezelfde kansen
om dat talent te ontdekken. Daar wil ik bij helpen.’

held. Maar is hij dat wel? Hij was de beschermheer van de
Nederlandse slavenhandel, in die zin is hij een schurk. Het is
belangrijk om ook dat verhaal te vertellen.’
Beylula vluchtte met haar ouders van Eritrea naar Nederland toen zij één jaar oud was. Ze groeide op in Amsterdam-West en ging naar de mavo. Daarna volgde een mhbo-opleiding marketing & communicatie en nu studeert ze
toegepaste psychologie aan de HvA. Ze is slim, al werd dat niet
altijd opgemerkt door docenten: toen ze voor Nederlands eens
het hoogste cijfer van de klas haalde, kreeg ze van de leraar
geen compliment maar een preek. ‘Hij was van mening dat
alle andere studenten een laag punt hadden gehaald omdat
ze te veel beïnvloed werden door de straattaal van allochtone
leerlingen. Ik was gechoqueerd: hij gaf mij het idee dat ik me
schuldig moest voelen.’

Micro-agressie
Bij de leerlingen in Zuidoost komt ze dezelfde soort ontmoedigingen tegen. ‘Het zijn voornamelijk kinderen met een Surinaamse of Afrikaanse achtergrond die op school ondergewaardeerd worden. Ze krijgen te horen krijgen dat ze lui zijn, niet
goed genoeg, maar als ik met ze werk zijn ze altijd enthousiast.

Khadija al Mourabit (35)
Diversiteit stimuleren op de UvA
Filosofie (UvA)
Roots: Marokkaans

A

ls geboren en getogen
Amsterdammer is Khadija trots op de UvA. Maar ze
ziet ook veel dingen die beter
kunnen. ‘De universiteit heeft
in haar beleid staan dat ze een
afspiegeling wil zijn van de Amsterdamse samenleving, maar
is best wit: er staan nauwelijks
allochtone docenten voor de klas, in de lesstof worden bijna alleen maar westerse denkers behandeld.
Veel studenten voelen zich er daarom niet thuis.’
Als voorzitter van Amsterdam United zette ze een
mentorprogramma op en organiseert ze filmavonden, evenementen en debatten om studenten
met verschillende etnische, religieuze en politieke
achtergronden met elkaar in contact te brengen.
Ook spreekt Khadija zich in de media regelmatig
uit over het thema diversiteit.

ADVERTENTIES

hafid bouazza - asis aynan
over
LITERATUUR,
POLITIEK & LIEFDE

87,5 x 55 mm

De Arabische bibliotheek ontmoet de Berberbibliotheek
VRIJDAG 5 JUNI | 20.00 UUR | DE BALIE | AMSTERDAM I ENTREE €10 / €7,50

WORD LERAAR IN EEN JAAR!
Binnen een jaar de populairste van de klas.

Heb je tijdens je studie ontdekt dat je het leuk vindt om jouw
vakkennis over te dragen aan anderen? Met de praktijkgerichte
kopopleiding tweedegraads leraar voor hbo- en
wo-bachelors kun je binnen een jaar je
tweedegraads bevoegdheid behalen.
Kijk voor meer informatie
op hva.nl/kop

CREATING TOMORROW

HVA.NL/KOP
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ECHO AWARD

Jaarlijks reikt Echo, een non-profitorganisatie die zich
bezighoudt met diversiteit in het (hoger) onderwijs
en de arbeidsmarkt, de Echo Award uit aan succesvolle studenten met een niet-westerse achtergrond. De winnaars krijgen een Summercourse aan
de University of California Los Angeles (UCLA) en
treden toe tot het netwerk van ruim 300 Echo-ambassadeurs. Volgens de organisatie worden alleen
studenten geselecteerd met een ‘bovenmatige
studieprestatie’ (gemiddeld een 7,5 of hoger), die
een ‘bijzondere maatschappelijke bijdrage’ hebben
geleverd aan de multiculturele samenleving. De TU
Delft heeft sinds 2000 de meeste winnaars afgeleverd (elf). Daarna volgt de VU Amsterdam met zes
winnaars. De Universiteit Leiden en de HvA delen de
derde plek, met vijf winnaars.

Ze komen op hun vrije zaterdag te vroeg naar de les, omdat
ze zo graag willen leren. Het is zonde dat ze niet gestimuleerd
worden om hun best te doen op school. Daardoor gaat er veel
talent verloren.’
Beylula pleit voor ‘inclusief onderwijs’; onderwijs waarin
iedere leerling zich kan herkennen, zowel in de lesstof als sociaal. Ook op hogescholen en universiteiten kan daarin volgens
haar nog wel wat worden verbeterd. In mei organiseerde ze met
NUC de I too, am VU-campagne om aandacht te vragen voor
micro-agressie – subtiele vormen van racisme. Studenten van
de VU werd gevraagd op te schrijven wat voor opmerkingen
ze dagelijks te horen krijgen. Reacties varieerden van ‘Jij bent
niet helemaal Nederlands, hè?’ tot ‘Is jouw vriend de vader van
je kind?’ tegen een zwarte, zwangere vrouw die al acht jaar een
relatie heeft. Beylula: ‘Mensen hebben vaak niet door wat zo’n
terloopse opmerking voor psychische gevolgen kan hebben.
Je ziet het ook vaak in de media: het lijkt wel alsof alles maar
gezegd mag worden.’
Hoewel ze in columns en gedichten regelmatig kritiek uit,
blijft het voor Beylula niet bij signaleren. Toen in december de
zwartepietendiscussie op zijn hoogtepunt was, besloot ze zelf
een nieuwe traditie te beginnen met ‘Pak je Avond’: een alter-

natief sinterklaasfeest voor buurtgenoten met muziek, theater
en lekker eten. ‘Je kunt praten en praten, maar uiteindelijk
verandert er alleen iets als je zelf wat doet. Door mensen samen
te brengen hoop ik dat we elkaar beter gaan begrijpen.’ ↙

Parikhan Ibrahim (26):

Tirza Snoijl (29):

Vrouwen helpen in Irak

Anderen helpen hun doel te bereiken

Rechten (HvA)
Roots: Yezidisch

Sociologie - Int. Migration & Social Cohesion (UvA)
Roots: Surinaams

P

arikhan was drie jaar oud
toen ze uit Irak vluchtte. Ze
verbleef twee jaar in vluchtelingenkampen, tot de familie
asiel kreeg in Nederland. Toen
IS in 2014 Noord-Irak aanviel
en een slachting aanrichtte
onder de yezidi’s, organiseerde
Parikhan demonstraties voor
EU-gebouwen en kaartte ze de situatie aan op een
vergadering van de VN in Genève. Ze zette Free Yezidi
op, een stichting die humanitaire hulp biedt aan de
yezidi-gemeenschap, in het bijzonder aan misbruikte
vrouwen en kinderen wier ouders zijn gedood tijdens
aanslagen. Voor een uitzending van Brandpunt
bezocht ze vluchtelingenkampen in Noord-Irak. Daar
bracht ze vrouwen en jonge meisjes in contact met
een traumapsycholoog.

I

n 2011 was Tirza een van de
oprichters van de New Urban
Collective, een studentenorganisatie die zich inzet voor
jongeren met een niet-westerse
achtergrond. Ze is trainer bij het
Leger des Heils en werkt bij de
daklozenopvang Amsterdam,
waar ze ook haar scriptie over
schrijft. Voor haar internationale master reisde ze
met haar dochter van drie naar Spanje en Ierland om
vakken te halen. ‘Ik ben gewend om hard te werken.
Mijn familie stamt af van sterke vrouwen: mijn oma
voedde in haar eentje tien kinderen op, mijn voorouders maakten de slavernij mee. Het idee dat hun
bloed door mijn aderen stroomt, geeft kracht. Met
Echo hoop ik anderen te inspireren ook hun doelen te
bereiken.’

ADVERTENTIES

FLOOR AGENDA

DEBAT- EN ACTIVITEITENCENTRUM | KOHNSTAMMHUIS, WIBAUTSTRAAT 2-4 | WWW.HVA.NL/FLOOR
KANEN BIJ DE CAMPUS
21 mei, 28 mei en 4 juni, 15.30-20.30 uur,
Kohnstammhof

Op donderdagen hoef je niet te koken, dan
kom je kanen op de campus! Foodtrucks en
kramen met lekker en lokaal gemaakt eten.
Gezond, ambachtelijk en leuk voor rond
de 5 euro. Genieten in lounge-sfeer met
live-muziek en veel gezelligheid.
STUDENTS THAT MATTER
FILMSPECIAL
Dinsdag 26 mei, 16.30-19.30 uur,
Kohnstammzaal

Movies that Matter/UAF filmprogramma met
de film Hope van Boris Lojkine. Roadmovie
over een jonge Nigeriaanse vrouw die een

gevaarlijke tocht onderneemt naar Europa.
Vervolgens een nagesprek met deskundigen.
Waarom blijven vluchtelingen, ondanks de
gevaren, naar Europa komen? Zijn er andere
oplossingen dan de grenzen dichtgooien?
TALENT@HVA
MAAK WERK VAN JE TOEKOMST
Donderdag 28 mei, 12.30-17.00 uur,
Kohnstammhuis

Student of afgestudeerd aan de HvA en op
zoek naar tips & tricks bij het vinden van
de juiste baan? Kom ook en doe mee met
workshops, speeddates en activiteiten in de
carrierestraat zoals CV check en LinkedIn
advies. Met keynote speech van ondernemer
Sander Dullaart.

KOM OOK EN MELD JE AAN VIA HVA.NL/FLOOR

MEET & SHARE | DEBAT | CULTUUR

Betreed de stad van de toekomst

M.U.R.S.

Door middel van een app op je smartphone krijg je aanwijzingen
en doe je mee in een specataculaire theatershow.

LA
FURA
DELS
BAUS
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za 20 juni
14:00 - 02:00
Concertgebouw
info & tickets:
hollandfestival.nl

Geïnspireerd door de befaamde Britse Proms:
stoelen de zaal uit, vrij rondlopen en een gevarieerd
programma.
Eva-Maria Westbroek & Amsterdam Sinfonietta,
Anna Calvi & Metropole Orkest, Slagwerk Den Haag,
Radio Filharmonisch Orkest & Groot Omroepkoor,
muzikale extra’s en pastabuffet.

€ 10
per c

zo 31 mei - ma 1 juni
Westergasfabriek Gashouder
info & tickets:
hollandfestival.nl

Eva-Maria Westbroek

Anna Calvi
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ASIS
AYNAN
Koning Hasjiesj
‘I

edereen kent wel Turken in de familie of in de straat die zich
met drugs bezighouden. De code is: mondje dicht,’ zei schrijfster Hülya Cigdem tegen de Volkskrant. Ze werd geïnterviewd over de
wietindustrie in Tilburg, die veel Turkse families in zijn greep houdt.
Ze schreef over de ontwrichtende werking van de Brabantse wietsector
de familieroman De val van Mehmet. De romancière heeft een activistische geest. Ze zette de website Alinteri.nl op, daar kunnen (Turkse)
Tilburgers zich uitspreken tegen wietmaffiosi. Hülya Cigdem is een
moedig mens.
Alinteri is een initiatief naar mijn hart, dat zo snel mogelijk gevolg
moet krijgen in Marokkaans-Nederland, omdat het woord ‘Turken’ in de
eerste zin van deze column net zo goed door ‘Marokkanen’ kan worden
vervangen.
Marokko is de grootste hasjproducent ter wereld. Het is een van de
drie aandoeningen die Marokko bedlegerig houden; de andere twee zijn
de migratie en het koningshuis, van wie wordt gezegd dat ze ook in de
hasj zitten. Wat ik waar acht, want de opa van de huidige Marokkaanse
koning verstrekte de hasjiesjboeren voor de eeuwigheid vergunningen
om hennep te verbouwen. En die boeren zijn zo arm als moskeeratten en
de koninklijke clan is schathemeltjerijk.
De hasj heeft Marokko tot een ziek, onbetrouwbaar en uitzichtloos
land gemaakt. De gevolgen zijn
desastreus. De kans dat een
Marokkaans kindje geboren
wordt in een gecriminaliseerde
omgeving is levensgroot. Maar
niet alleen daar, ook hier. De
tentakels van Koning Hasjiesj
reiken ver. Inmiddels noemen
we het product van die koning
eenoog de Mocromaffia, die niet alleen in de hasjpasta handelt, maar
ook in blokken cocaïne. En is er
een drugsoorlog gaande binnen de Amsterdamse Mocromaffia.
De liquidatiegolf in het Amsterdamse is de MH17-ramp van de Marokkaanse gemeenschap; iedereen kent wel een persoon die vermoord is, of
iemand die een slachtoffer kent.

De tentakels van Koning
Hasjiesj reiken ver

Postscriptum: Onlangs publiceerde de Volkskrant een special met de titel Weg met het
moralisme over drugs, over de zegeningen van drugsgebruik.
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‘IK
SPEEL IN
BLESSURETIJD’
tekst Altan Erdogan en Dirk Wolthekker
foto’s Bram Belloni

Na het vertrek van Louise Gunning werd rechtendecaan Edgar
du Perron benoemd tot vicerector. Hij is verantwoordelijk voor de
hervormings- en democratiseringsagenda. ‘Ik ben geen fan van
bezettingen, maar ze hebben wel iets losgemaakt.’

20 MEI 2015

Edgar du Perron
GEBOREN IN AMSTERDAM, 1965
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‘Je moet als bestuurder
vooral goed luisteren’

H

ij heeft net een weekje energie opgedaan op het Schotse
eiland Arran. Prachtig eiland,
nauwelijks mobiel bereik en de rust
om na te denken over het jaar dat
voor hem ligt. Tot 1 april 2016, als hij
raadsheer wordt bij de Hoge Raad,
is Edgar du Perron vicerector. Hij zou
na zijn decanaat – dat op 1 januari
afloopt – eigenlijk een sabbatical
nemen. ‘Het is anders gelopen, maar
ik speel wel in blessuretijd.’
Veel tijd om zich voor te bereiden op het vicerectoraat had hij
niet. Voor het lezen van literair werk
van grootvader Eddy du Perron was
op Arran geen tijd; voor praktische literatuur wel. ‘Ik las een boek
over animatiefilmbedrijf Pixar. Het
gaat over de manier waarop je een
organisatie moet besturen om een
creatieve cultuur te waarborgen. Een
goede inspiratiebron voor mijn werk
aan de UvA.’

bijdragen. Er is echt sprake van een
academische gemeenschap. Voor de
HvA geldt hetzelfde.’

Wat vond u van de bezettingen van
Bungehuis en Maagdenhuis?
‘Van bezettingen als actiemiddel
ben ik geen fan. Bezettingen zijn een
ultimum remedium. Maar ik moet
constateren dat ze iets hebben opgeleverd: er vindt een fundamenteel
debat plaats over de toekomst van
de UvA en over hoe de zeggenschap
moet worden ingericht. De acties
hebben onvrede blootgelegd over
hoe medewerkers en studenten bij
het bestuur zijn betrokken, en over
zaken als bureaucratie, regel- en
controlezucht en het stellen van
kwantiteit boven kwaliteit. Die problemen zijn overigens niet uniek voor
de UvA – en niet alleen in Amsterdam
op te lossen.’

Den Haag heeft het gedaan?
Hoe moet de UvA bestuurd worden?
‘Het bestuur moet midden in de
UvA staan. Wij zijn niet een bedrijf
waar arbeid en kapitaal met elkaar
strijden, maar hebben een gemeenschappelijk doel: het mogelijk maken
van onderwijs een onderzoek. Die
fundamentele eenheid laat ruimte
voor verschillende opvattingen, maar
het is wel het kader waarbinnen we
de discussie voeren. Een belangrijke
vraag is bijvoorbeeld welke inrichting van de medezeggenschap de
beste garantie biedt voor de kwaliteit
van onderwijs en onderzoek. In de
gesprekken die ik de afgelopen weken
heb gevoerd met onder meer de
actiegroepen, de medezeggenschap
en het CvB, viel me de grote betrokkenheid op van iedereen. Van daaruit
wil men aan het hervormingsproces

‘Niet alleen. De vervreemding van
het bestuur is ook bij onszelf ontstaan. Neem de samenwerking met
de VU. Persoonlijk ben ik daar een
groot voorstander van, en ik ben
ervan overtuigd dat Karel van der
Toorn [voormalig collegevoorzitter,
red.] en Louise Gunning op de lange
termijn gelijk gaan krijgen met hun
visie op de academische samenwerking in Amsterdam. Maar soms
moet je toegeven dat je iets zelf
misschien een goed idee vindt, maar
veel anderen in de academische gemeenschap niet of nog niet. Als je je
medewerkers en studenten niet kunt
overtuigen van een plan, moet je het
aanpassen om te kijken of het in een
andere vorm wel voldoende steun
krijgt. Je moet als bestuurder proberen te overtuigen en goed luisteren.’

Wat vond u van de ontruiming van
het Maagdenhuis?
‘De UvA en de actievoerders hadden
meer kunnen doen om een ontruiming te voorkomen. Dat de actievoerders het aanvankelijke compromis met de UvA plots afwezen was
zeer teleurstellend. Het is erg jammer
dat het gesprek vervolgens niet weer
op gang is gekomen, bijvoorbeeld
tijdens de zitting bij de rechter. Nu
moesten we op zaterdag zien hoe
de ME in actie kwam. Zeer onaangenaam, en volgens mij ook onnodig.’

Is Louise Gunning terecht opgestapt als collegevoorzitter?
[Lange stilte…] ‘Ik begrijp heel goed
dat zij er op die bewuste zaterdag
voor gekozen heeft om – in het
belang van de UvA – op te stappen,
maar ik had liever gezien dat het
anders was gelopen. Aan de UvA
hebben we altijd bestuurders gehad
die uit de academie zelf komen;
dat gold voor Louise ook. Haar hart
ligt bij onderwijs en onderzoek. Zo
iemand gun je niet zo’n vertrek. Het
waren zeer pijnlijke weken.’

Na Gunnings vertrek werd u
benoemd tot vicerector democratisering. Wat maakt u daar geschikt
voor?
‘Op mijn eigen faculteit ben ik al in
een vroeg stadium de discussie over
democratisering en hervormingen
aangegaan. Daar is trouwens weer
gebleken dat vaak niet de bestuursstructuur, maar de bestuurscultuur
bepalend is. Zo vergaderen we op de
rechtenfaculteit met vertegenwoordigers van afdelingen en onderzoeksgroepen, waardoor er tussen
elke medewerker en het faculteitsbestuur maximaal één persoon zit.
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‘Ik ben geen voorstander
van gekozen decanen’
Dat lijkt een goede manier om breed
gedragen besluiten te krijgen, maar
als documenten pas laat beschikbaar
zijn ontbreekt de tijd voor een zinvol
debat met de medewerkers. Dat
probeer ik nu beter te doen. Verder
onderzoeken we de mogelijkheden
om tot een raad te komen die de hele
facultaire gemeenschap vertegenwoordigt en extra bevoegdheden
heeft. Een soort faculteitsparlement.’

cv Charles Edgar
du Perron
Studie rechten (UvA, 1988)
Promovendus (aio) privaatrecht (UvA, 1989-1993)
Medewerker wetenschappelijk
bureau Hoge Raad der Nederlanden (1993-1999)
Promotie, cum laude (UvA,
1999)
Hoogleraar privaatrecht (UvA,
sinds 1999)
Docent van het Jaar (UvA,
2005)
Decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid (UvA, sinds 2005)
Vicerector (UvA, sinds half april
en tot uiterlijk 1 april 2016)
Raadsheer Hoge Raad (vanaf 1
april 2016)
Naast zijn hoofdfuncties
vervult Edgar du Perron
een aantal nevenfuncties,
waaronder voorzitter van de
geschillencommissie van het
Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (Kifid).
Edgar du Perron is getrouwd en
heeft twee zoons en een dochter.

Hoe moet de UvA democratischer
worden?
‘Laat ik vooropstellen dat het er niet
om gaat dat de UvA zich hervormt
naar míjn opvattingen. Ik faciliteer
en bewaak slechts het democratiseringsproces. Er is afgesproken dat er
een commissie komt die voorstellen
gaat doen voor de nieuwe zeggenschap. Daarnaast komt er een commissie die de financiën van de UvA
onderzoekt. Ik verwacht dat ze over
een paar weken aan de slag gaan.’

Krijgen die commissies niet weer
het verwijt dat ze niet democratisch
zijn samengesteld?
‘Voor de financiële commissie is dat
minder relevant. Die doet onderzoek
dat door deskundigen moet gebeuren en waarop andere deskundigen
kritiek kunnen leveren. De conclusies
zullen ongetwijfeld onderwerp van
debat worden. Bij de democratiseringscommissie is de democratische
legitimiteit veel belangrijker, omdat
in die discussie altijd een sterk politiek
element zit.
Er is afgesproken dat de Centrale
Studentenraad (CSR) en de Centrale
Ondernemingsraad (COR) met de
actiegroepen en de vakbonden de
commissies samenstellen en hun opdracht bepalen. Wel moeten ze daar-

bij de academische gemeenschap
consulteren en ervoor zorgen dat de
commissies het vertrouwen genieten.
De academische gemeenschap moet
zich uitspreken over de adviezen. Er is
een stevige democratische buffer.’

Hoe leg je de voorstellen dan voor
aan de academische gemeenschap?
‘Er zijn al suggesties gedaan voor
referenda of het kiezen van een
constitutionele vergadering. Alleen
al vanwege de wet zullen de COR
en de CSR zich in elk geval over de
voorstellen moeten uitspreken. Je
zou ook, net als bij een grondwetswijziging, in het eindstadium nieuwe
verkiezingen kunnen houden voor de
medezeggenschapsorganen, die zich
daarna over de hervormingsvoorstellen uitspreken.’

Hoe democratisch is het tienpuntenplan tot stand gekomen? Veel
leden van de academische gemeenschap voelen zich niet gehoord.
‘Die kritiek hebben de actiegroepen
in de gesprekken met mij ook geuit.
Het plan is inderdaad niet democratisch tot stand gekomen. Het
is een toezegging geweest van het
CvB. Dat wil echter niet zeggen dat
er geen belangrijke dingen in staan.
Naast de democratisering en het
versterken van de medezeggenschap
zijn dat bijvoorbeeld de kwestie
van de tijdelijke contracten en het
personeelsbeleid. De kern van de
veranderingen is democratisering. De
wereld houdt niet op bij het huidige
tienpuntenplan. Het gaat om het
vergroten van de betrokkenheid van
iedereen.’

Zoals het er nu uitziet, bent u de
eerstkomende UvA-decaan die
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‘Scherp debat
en na afloop een biertje’
moet worden vervangen. Is de rechtendecaan volgend jaar gekozen?
‘Ik ben geen voorstander van gekozen bestuurders of decanen. Ten eerste zullen kandidaten van buiten de
UvA niet snel aan zo’n openbare verkiezing meedoen. Dan weet iedereen,
ook hun werkgever, dat ze op zoek
zijn naar een andere baan. Daarnaast kan er gemakkelijk tweespalt
ontstaan binnen een faculteit tussen
voor- en tegenstanders van een
kandidaat. Een verkozen decaan
zal bovendien het gevoel hebben
er vooral te zijn voor zijn faculteit,
terwijl decanen ook solidariteit met
elkaar moeten hebben, bijvoorbeeld
bij het verdelen van geld.’

toga uit, omdat de rector de togadrager is. Het gezicht van de universiteit zou beter een wetenschapper
en docent kunnen zijn die ook in die
rol zichtbaar is. Nu ontstaat toch het
beeld van managers die te weinig
weten van onderwijs en onderzoek.’

Gaan we echt grote veranderingen
zien in de medezeggenschap?
‘Ja, dat verwacht ik zeker. We moeten af van de cultuur – zo wordt die
door velen gepercipieerd – waarbij
medewerkers en studenten worden
beschouwd als de laatste hobbel in
het verwezenlijken van de plannen
van faculteitsbestuur of het CvB.’

Hoe bereik je dat?
De eerste grote stap is de benoeming van zowel een collegevoorzitter als een rector magnificus.
‘Ja, die benoemingen worden voorbereid door de raden van toezicht van
UvA en HvA. Er is wel gesuggereerd
dat collegeleden gekozen moeten
worden uit de UvA en HvA-gemeenschap, maar de wet voorziet daar
nog niet in. De keuze om de wet te
veranderen, ligt in Den Haag. Dat is
ook logisch; er komen hier honderden
miljoenen aan belastinggeld binnen.’

Zou het Leidse model, collegevoorzitter en rector magnificus in één
functie, denkbaar zijn?
‘Met een combinatiefunctie is de
bestuurslast op de UvA-HvA wel erg
zwaar. Bovendien heeft de HvA een
eigen rector. In de huidige constellatie is de collegevoorzitter het gezicht
naar buiten van de universiteit. Het
vreemde is dat we aan de UvA daarvoor de afgelopen keren hoogleraren
als collegevoorzitter selecteerden.
Vervolgens trokken die meteen hun

‘In mijn gesprekken heb ik ervaren
dat iedereen ervan overtuigd is dat
het anders moet. Maar verder geldt:
frappez toujours.’

U bedoelt?
‘Dat je iedere medewerker en student, en zeker iedere bestuurder, er
telkens aan herinnert aan waar we
mee bezig zijn en waarom. De Picnic
Rally op 1 mei op de binnenplaats
van de Oudemanhuispoort, waarin
medewerkers en studenten aandacht
vroegen voor de hervormingen, vond
ik daarvan een mooi voorbeeld.’

De commissie financiën krijgt onder meer te maken met de nieuwe
UB als onderdeel van de Binnenstadcampus. Maar die UB staat nu
weer ter discussie.
‘De vraag of de UB er moet komen
zal volgens het tienpuntenplan aan
de academische gemeenschap worden voorgelegd. Dat kan niet direct,
omdat er eerst duidelijkheid moet
zijn over de financiële situatie. Ver-

geet niet dat we bezig zijn met het
slotakkoord van een huisvestingsplan
waarin het Science Park en de Roeterseilandcampus al grotendeels zijn
afgerond. De nieuwe bibliotheek annex studiecentrum komt grotendeels
ten goede aan de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw). Het lijkt
mij fair als de FGw in de beslissing
over de UB daarom een zware stem
heeft. Een medewerker van de FGw
zei in een van de gesprekken: “Als
wij straks de keuze blijken te hebben
tussen een nieuwe bibliotheek of het
behouden van arbeidsplaatsen, kies
ik voor mijn collega’s.”.’

Kleven er risico’s aan een nieuwe
UvA-democratie?
‘We moeten ervoor oppassen dat
niet op de man wordt gespeeld in
plaats van op de bal. De leden van
het CvB zijn niet de boemannen die
er de afgelopen maanden soms van
zijn gemaakt. Dat geldt omgekeerd
ook voor de actievoerders. Verder
moeten we snel af van het beeld dat
het deelnemen aan acties of het
uitkomen voor je mening negatieve
gevolgen voor je carrière heeft. Als je
betrokken medewerkers wil, is eerder
het omgekeerde waar. De cultuur
moet weer zijn: scherp debat en na
afloop een biertje.'

U vertrekt op 1 april volgend jaar.
Wat moet er dan geregeld zijn?
‘De commissies en het democratiseringsproces moeten op stoom zijn,
en het tienpuntenplan moet bij mijn
vertrek zijn uitgevoerd. Ik ben ervan
overtuigd dat er bij mijn vertrek
een nieuwe, stabiele situatie zal zijn
waarin we ons kunnen concentreren
op waar we hier voor zijn: onderwijs
en onderzoek van niveau.’ ↙
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De beurs op
tekst Stephan Vegelien
foto Michael van Amstel
Voor de meeste Amsterdamse studenten is alles buiten de ring al te ver weg, maar niet voor economie &
bedrijfskunde-student Michael van Amstel (rechts op de
foto). Tijdens zijn semester aan de Fudan University in de
Chinese stad Shanghai bezocht hij ook de Shanghai Stock
Exchange, zo ongeveer de belangrijkste beurs van Azië.
En daar moest natuurlijk even geposeerd worden, heel
serieus met de lokale krant erbij. Zijn foto werd deze week
door een vakjury gekozen tot de leukste uitwisselingsfoto
van de UvA Exchange Photo Contest. Deze fotowedstrijd
van de studentambassadeurs van het Global Exchange
Programme van de UvA selecteert de leukste foto’s van
uitwisselingsstudenten in binnen- en buitenland. De
eerste plek deelt Michael met de Canadese student Beth
McIntyre, die helemaal in het oranje ging voor Koningsdag. Bekijk alle foto’s vanaf donderdag op de Facebookpagina van Folia.
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Wetenschap Evolutionaire psychologie
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In de spiegel
van de aap
tekst Yannick Fritschy
fotografie Lauren Hillebrandt

Lange tijd dachten biologen dat apen dankzij hun zorgeloze levensstijl
nooit depressief zijn. Maar in gevangenschap vertonen ze af en toe wel
tekenen van mentale problemen. Als we hun emoties tenminste goed
herkennen, want dat is lang niet altijd gemakkelijk. UvA-psychologen
Annemie Ploeger en Mariska Kret doen onderzoek naar emoties bij apen,
en hopen zo meer te weten te komen over de mens.

N

eerslachtig, gestrest of depressief? Neem dan een
voorbeeld aan onze naaste verwanten in het dierenrijk.
Dankzij hun relaxte en zorgeloze levensstijl zitten
mensapen nooit in zak en as. De beroemde Britse antropoloog
en primatoloog Jane Goodall leefde jarenlang tussen de chimpansees en raadde vervolgens iedereen aan om niet meer aan de
dag van morgen te denken, maar net als apen in het hier en nu
te leven. Het zou dé manier zijn om depressies tegen te gaan.
Dat klinkt als een advies dat je met een korreltje zout moet
nemen. Mensen zijn immers geen apen. Maar recente bevindingen tonen aan dat we op het gebied van mentale aandoeningen misschien wel meer verwant zijn dan we denken. In gevangenschap vertonen apen namelijk wel tekenen van depressie.
Volgens UvA-psycholoog Annemie Ploeger kan dat betekenen
dat de menselijke stroom aan depressies evolutionaire wortels
heeft. Zij sprak daar onlangs over tijdens een internationale
conferentie over evolutionaire psychologie en primatologie op
het Roeterseiland. Ploeger: ‘Dit is nog heel speculatief, maar
het zou kunnen dat mensen net als dieren depressief worden
doordat ze zich gevangen voelen. Mensen stoppen zichzelf ook
voortdurend in een hokje, of dat nou thuis is of op kantoor.’

Halve banaan
Een plausibele verklaring, maar niet een waar je zomaar

van uit kunt gaan. Vergelijkingen tussen mens en aap lopen
weleens mank. Weliswaar is ons DNA, afhankelijk van de
gebruikte rekenmethode, voor 95 tot 98,5 procent gelijk aan
dat van bijvoorbeeld chimpansees en bonobo’s, maar dat zegt
nog niet zo veel. We zijn namelijk ook voor vijftig procent
genetisch identiek aan een banaan. Toch zullen weinigen de
levensstijl van een banaan als voorbeeld nemen. Een paar procent afwijkend DNA heeft enorm veel effect; dat blijkt uit het
feit dat mensen onderling gemiddeld slechts 0,1 procent van
elkaar verschillen. De genen die mensen anders maken dan
apen, hebben dan ook ontzettend veel invloed op ons uiterlijk
en onze stemming.
Je kunt dus niet zomaar zeggen dat mensen een voorbeeld
zouden moeten nemen aan apen. Maar als wilde apen inderdaad
dankzij hun hakuna matatamentaliteit niet depressief worden,
verklaart dat wel een evolutionair mysterie. Het is vanuit het
oogpunt van survival of the fittest namelijk vreemd dat veel
mensen lijden aan depressies en andere mentale stoornissen.
‘Mensen met dergelijke aandoeningen krijgen gemiddeld
minder kinderen, doordat ze meer moeite hebben een partner te
vinden,’ zegt Ploeger.
Je zou dus verwachten dat natuurlijke selectie het aantal
depressieven inmiddels sterk heeft gereduceerd. Het omgekeerde lijkt echter het geval. Hoewel betrouwbare historische
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gegevens over mentale stoornissen
schaars zijn, heeft het er alle schijn van
dat de moderne mens depressiever is
dan ooit. Volgens het RIVM lijden maar
liefst 800.000 Nederlanders momenteel
aan een depressie, en zal dat aantal de
komende decennia nog stijgen.
Darwins principe van de survival of
the fittest gaat hier dus niet op. Waarom
dat zo is, wordt momenteel onderzocht
door Ploeger. Volgens haar zijn er twee
oorzaken voor het verschil in depressiegevoeligheid tussen mensen en mensapen. Ten eerste is het DNA van mensen
niet alleen kwalitatief anders dan dat van mensapen, maar ook
kwantitatief. Met name bij de werking van het brein zijn bij
ons veel meer genen betrokken dan bij onze verre familieleden.
Zo veel genen zelfs, dat een foutje hier en daar ook in de ver
geëvolueerde mens nog altijd onvermijdelijk is. En zo’n foutje in
de genen die het brein reguleren, kan ervoor zorgen dat je gevoeliger bent voor een depressie dan iemand anders. Tweelingonderzoek heeft aangetoond dat verschillen in geluk voor ongeveer
veertig procent genetisch bepaald zijn.

Pensioenopbouw
Dat betekent niet dat sommige mensen gedoemd zijn tot een
neerslachtig bestaan. Of de genen die een depressie kunnen
veroorzaken daadwerkelijk actief worden, hangt af van omgevingsfactoren. Daarmee kom je bij de tweede oorzaak voor de
vele mentale aandoeningen in de hedendaagse maatschappij,
die het verschil met apen verder verklaart. Ploeger: ‘Mensen
hebben het vermogen om
heel ver vooruit te denken.
Dat vermogen zetten we
tegenwoordig veel vaker in
dan in de oertijd, bijvoorbeeld om zaken als
pensioenopbouw te regelen.
Dat is knap, maar kan ook leiden tot stress en andere mentale problemen.’ Niet voor niets bieden scholen in vrijwel alle
Amerikaanse staten tegenwoordig mindfulness-trainingen aan,
die kinderen helpen de toekomst af en toe te laten voor wat die
is. En als je het drastisch wilt aanpakken, kun je dus zoals Jane
Goodall tussen de apen gaan leven.
Recent onderzoek naar apen in gevangenschap wijst bovendien op een derde oorzaak voor de vele menselijke depressies,
die eveneens te maken heeft met onze leefwijze. In dierentuinen vertonen apen namelijk wel symptomen die kunnen
wijzen op een mentale aandoening. Daar zie je ze bijvoorbeeld
ijsberen, iets dat ze in het wild nooit doen. Volgens biologen
is dat een uiting van nervositeit of verveling, die voorkomt
bij vele opgesloten dieren – uiteraard ook bij ijsberen – en

wordt veroorzaakt door de beperkte
bewegingsruimte en het gebrek aan
omgevingsprikkels. Andere indicatoren
voor een mogelijke apendepressie zijn
gewichtsverlies, haren uittrekken en
afzondering van hun soortgenoten,
allemaal dingen die in het wild niet
gebeuren. Ook kunnen ze zichzelf soms
expres verwondingen toebrengen, net
als teleurgestelde fans van boyband One
Direction onlangs massaal deden.

Instinctieve reactie
Als beperkte bewegingsruimte apen
inderdaad neerslachtig maakt, kan dat volgens Ploeger dus
ook bij mensen het geval zijn. Maar voordat je met zekerheid
kunt zeggen dat het geobserveerde apengedrag uit een mentale
stoornis voortkomt, is het nodig om hun emoties beter te leren
herkennen. Want hoe weet je of afwijkend gedrag zoals ijsberen
inderdaad voortkomt uit een depressie? Bovendien zijn apen
in het wild misschien ook wel depressief, maar is dat bij hen
een stuk moeilijker te zien. UvA-psycholoog Mariska Kret, die
eveneens sprak op de conferentie op het Roeterseiland, doet
onderzoek naar emotieherkenning bij zowel apen als mensen.
Volgens haar is het heel waarschijnlijk dat apen net als mensen
bepaalde emoties verstoppen: ‘De plek in de hiërarchie is heel
belangrijk. Om die te behouden, kunnen apen het zich niet
veroorloven zwakte te tonen’.
Kret onderzoekt hoe apen reageren op emoties van soortgenoten. Dat doet ze onder andere met een experiment in de Apenheul, waarbij bonobo’s op een scherm twee foto’s te zien krijgen:
een van een emotionele en
een van een neutrale soortgenoot. Daarna moeten ze
zo snel mogelijk op een stip
drukken die op het scherm
verschijnt. Uit eerdere experimenten is gebleken dat
zowel mensen als chimpansees sneller reageren wanneer de stip
tevoorschijn komt op een plek waar eerst een emotionele foto
te zien was. Met name plaatjes van een dreigende soortgenoot
zorgen voor een versnelde reactie, wat goed verklaarbaar is vanuit het overlevingsinstinct. Kret wil dat resultaat bij bonobo’s
verifiëren. ‘We laten ze een grote diversiteit aan handelingen
zien. Niet alleen dreigende soortgenoten, maar ook soortgenoten
die vlooien of seks hebben,’ zegt ze. ‘Zo proberen we erachter te
komen wat deze dieren als emoties beschouwen.’
Als je eenmaal weet wat apen als emoties beschouwen, is
de volgende stap om te bepalen waaraan ze dat zien. Want ook
daar is nog een hoop onduidelijkheid over, omdat de gezichtsuitdrukking lang niet altijd een betrouwbare maatstaf is. Apen
laten bijvoorbeeld hun tanden zien als ze angstig zijn. Uit een

‘Mensen stoppen zichzelf ook
voortdurend in een hokje’
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eerder experiment van Kret in Science
Center Nemo bleek dat mensen vaak
denken dat een aap met ontblote tanden
niet bang is, maar boos. Je mag ervan
uitgaan dat apen zelf wel in staat zijn
emoties van soortgenoten te herkennen,
maar de vraag is hoe ze dat doen. Eerder
onderzoek heeft aangetoond dat mensen
en mensapen bepaalde emoties van een
ander kunnen voelen, doordat ze de
waargenomen emotie onbewust nabootsen. Als je ervan uitgaat dat dat voor
elke emotie geldt, kun je dus achterhalen
hoe een aap een bepaalde emotie bij een
soortgenoot registreert. Kret: ‘Het zien van emotie wekt veel
verschillende reacties op in het hele lichaam. Door de resultaten
van meerdere experimenten te combineren, proberen we die in
kaart te brengen.’

Disney-pupillen
Een van de manieren waarop mensen en chimpansees hun
emoties onderling onbewust op elkaar afstemmen, is door
lichaamsuitdrukkingen na te bootsen. Dat verklaart bijvoorbeeld het aanstekelijke effect van lachen en gapen, dat bij
beide soorten voorkomt. Daarnaast zijn er subtielere manieren waarop zowel mensen als mensapen elkaar imiteren. Een
daarvan is het synchroniseren van de pupilgrootte. Dat toonde Kret vorig jaar aan in een publicatie in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Plos One. De komende jaren
gaat ze dit fenomeen met een Veni-beurs verder onderzoeken.
‘Momenteel doe ik experimenten met pupilsynchronisatie
bij makaken, maar ook bij verschillende menselijke patiëntgroepen en bij moeders en baby’s. Over pupilsynchronisatie

is nog vrijwel niets bekend. Door
dit mysterie van meerdere kanten te
benaderen, met diverse methoden en
in verschillende populaties, hoop ik
inzicht te krijgen in de functie en ontstaansgeschiedenis ervan. Een vraag is
bijvoorbeeld waarom we grote pupillen
als positief ervaren en kleine als negatief – kijk maar naar Disneyfilms waar
de helden altijd grote pupillen hebben
en de schurken kleine.’
Door mensen en apen met dergelijke experimenten zo veel mogelijk
te vergelijken, hopen Kret en Ploeger
uiteindelijk de evolutionaire oorsprong van emoties in kaart
te brengen. Ploeger denkt dat dat inzicht mensen met mentale
aandoeningen kan helpen. ‘Als depressies inderdaad mede
veroorzaakt worden door een mismatch met de omgeving, dan
geeft die kennis patiënten het gevoel dat ze er iets aan kunnen
doen. Bijvoorbeeld vaker op vakantie gaan naar een rustige
omgeving.’
Voor apen die zich opgesloten voelen, lijkt vrijlaten de
beste behandeling. Ploeger: ‘Ik ben zeker geen voorstander van
heel kleine hokjes, maar aan de andere kant leven dieren in
gevangenschap wel een stuk langer, doordat ze er geen vijanden
hebben. Ik denk dat de natuurlijke leefomgeving van apen in
bijvoorbeeld Blijdorp of de Apenheul goed genoeg is nagebootst. Het zou interessant zijn om te onderzoeken of ze ook
daar tekenen van depressie vertonen.’ Daarnaast denkt ze dat
meer onderzoek naar de mentale staat van dieren in gevangenschap ook kan dienen als spiegel voor de mens. ‘Als een beperkte leefomgeving inderdaad leidt tot somberheid, hoe gelukkig
zijn wij zelf dan eigenlijk in onze hokjes en kantoren?’ ↙

IS DE MENS UNIEK?
De mens onderscheidt zich van andere dieren door zijn gigantische denkvermogen. Dat ons brein tot zo
veel meer in staat is, heeft een evolutionaire reden: op een gegeven moment zijn we rechtop gaan lopen.
Daardoor kon het hoofd zwaarder worden dan wanneer het voor het lichaam uit was blijven steken en
dat stelde de hersenen in staat om te groeien. Bovendien zorgde het rechtop lopen ervoor dat we onze
handen vrij hadden, zodat ze evolueerden tot subtiele instrumenten waarmee we gereedschappen en
wapens kunnen hanteren. Ook communicatie begon bij de handen, door middel van gebarentaal.
De mens wijkt dus behoorlijk af van andere diersoorten. Maar is de mens echt kwalitatief anders, of
alleen kwantitatief? Volgens de beroemde primatoloog Frans de Waal is dat laatste het geval, en hebben
andere diersoorten eveneens in mindere mate ‘menselijke’ eigenschappen zoals empathie, moraliteit
en zelfbewustzijn. Dat laatste beargumenteert hij op basis van de ‘spiegelproef’, een experiment waaruit blijkt dat onder andere chimpansees, dolfijnen, olifanten en eksters hun eigen spiegelbeeld kunnen
herkennen. Niet alle wetenschappers zijn het echter met hem eens dat je daarmee zelfbewustzijn bij deze
dieren aantoont. Of de mens uniek is, blijft dus voorlopig onderwerp van discussie.
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Gaan we stranden op klimaat ?
Nu in de boekhandel:

De sociale dimensie
van de opwarming

VoorleesExpress
MELD JE AAN ALS VRIJWILLIGER!

Nijssen & Walter
Dit boek geeft zicht op enkele samenlevingsregels en sociale werkingen die niet alleen de opwarming aanwakkeren
maar bovendien de vorming van cohesie rond aanpak
ervan flink in de weg staan.
Productspecificaties op socdim.info
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agenda wo 20 - di 26 mei

www.crea.uva.nl

pijn
door je brein
lezing - gratis
tech-a-geddon
comedy - € 4 / € 10
plankfest
muziek - gratis
Scherp debat, theater, repetitiestudio of fotocursus.
Als student kun je nergens in Amsterdam beter terecht dan
bij CREA!

MEER INFORMATIE?
VOORLEESEXPRESS.NL |020 3059276
AMSTERDAM@VOORLEESEXPRESS.NL

87,5 x 115 mm

De VoorleesExpress leest voor aan kinderen met een
taalachterstand om hun taalontwikkeling te stimuleren en hun leesplezier te vergroten. Word voorlezer
en lees 10 of 20 weken wekelijks voor bij een gezin
thuis. Een leuke manier om elkaar te leren kennen!

AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE

SLOTCONGRES WIE HELPT DE HULPVERLENER?
WOENSDAG 3 JUNI, 9.30 – 17.00 UUR, BENNO PREMSELAHUIS
Hoe kunnen hulpverleners het best ondersteund worden bij de uitvoering
van hun werk? Hoe zet je een ondersteuningssysteem op en hoe gebruik
je videofeedback in een hulpverleningstraject? De HvA heeft onderzocht
wat het best werkt en presenteert de resultaten op het slotcongres
‘Wie Helpt De Hulpverlener?’.
SPREKERS O.A.:
► Leonieke Boendermaker, lector Kwaliteit
en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd bij
de HvA
►
►

Sanne Pronk, onderzoeker bij Altra
Pauline Goense, onderzoeker en docent
bij de HvA

Aanmelden via www.hva.nl/akmi

Copyright © Platform VoorleesExpress, mei 2012

Wat doe je nu?
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Eigen vertaalen videobedrijf

‘M

omenteel doe ik twee
dingen tegelijk. Ik heb
sinds 2012 mijn eigen
vertaalbureau Widen Your World en
sinds 2014 maak ik video’s met de
jongens van Four Creating. We
maken video’s voor bedrijven,
van concept tot uitrol. Dat
betekent dat we meedenken
met klanten over wat voor
video’s ze willen; vervolgens
maken we die ook en helpen we met de distributie.
Four Creating is ontstaan uit De Studenten
Kookshow. Met drie vrienden
maakte ik kookvideo’s. Een
van hen bedacht dat er best een
markt voor zou kunnen zijn om als
groep bedrijfsvideo’s te maken. En
dat is heel snel goed gegaan. We
zijn dus eigenlijk bij toeval collega’s
geworden.
Mijn andere onderneming, Widen
Your World, is ontstaan toen ik in
2012 wat vertaalklussen voor mijn
vader deed. Toen ik die eenmaal had,
kreeg ik heel snel andere aanvragen
binnen voor vertalen.
Als ik terugkijk, zou ik nooit
communicatiewetenschap hebben
gedaan. Ik zou eerder iets als filosofie
zijn gaan studeren. Je moet namelijk

‘Ik had
liever filosofie
gestudeerd’
Naam David Widen
Leeftijd 23
Studie BA communicatiewetenschap
Afgestudeerd op de invloed van social media op
interne en externe communicatie van bedrijven
Werkt sinds 2013
Salaris Ongeveer 1200
euro per maand

gewoon iets doen dat je echt te gek
vindt, en dat vond ik communicatiewetenschap nooit. Ik dacht gewoon:
ik wil in de communicatiebranche
werken, dus ik doe wel communicatiewetenschap. Maar in de praktijk
maakt het niet uit. Je studie
staat uiteindelijk toch los van het
beroep dat je uitoefent.
Het starten van je eigen
onderneming is altijd heel risicovol. Maar je moet gewoon
beginnen. In je studententijd
kun je het goed uitproberen.
Werkgevers kijken namelijk
helemaal niet naar de cijfers
die je hebt gehaald, of het
bestuur waar je in gezeten hebt. Ze
kijken naar je passie, want die laat
jouw karakter zien. Een onderneming
moet je altijd vijf jaar geven, waarin
je kijkt of je bedrijf winstgevend
wordt. Is het na die vijf jaar niks, dan
kun je altijd nog in loondienst gaan.
Het fijne aan ondernemen is dat je er
maximale voldoening uithaalt. Alles
wat je doet doe je voor jou, niet voor
je baas. Je verwezenlijkt niet zijn
droom, maar de jouwe.’ ↙

tekst Stephan Vegelien
foto Mats van Soolingen

STUDENT OF
CONSUMENT?
Op 3 juni organiseert ASVA een symposium over studenteninspraak en rendementsdenken. Voegen studenten iets toe
aan de stad of moeten ze vooral niet zeuren omdat ze voor
een gereduceerd tarief onderwijs mogen volgen? Kunnen
we zeggen: ‘Als het je niet bevalt, dan ga je toch naar een
andere universiteit?’
Pakhuis de Zwijger, 14:00. Borrel vanaf 17:00.

www.asva.nl/lustrum

Fotograﬁe: Vera Duivenvoorden
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Debat

Urban Vitality

Evenement

Op 26 mei staat Pakhuis de Zwijger in
het teken van ouder worden. Het liefst
blijven we zo lang mogelijk gezond, maar
hoe pak je dat aan? HvA-experts Ben
Kröse (lector Digital Life) en Lea den
Broeder (onderzoeker) geven deze avond
antwoord op die vraag. Ze demonstreren
de app ‘Kijk! Een gezonde wijk’ en vertellen hoe sensoren en
andere technische snufjes ouderen gezond kunnen houden. De
bijeenkomst begint om 20.00 uur en is gratis.

FGw

Talent @ HvA

Waar ga jij werken na je studie? Of heb
je nog geen idee? Op 28 mei helpt Floor
je bij Talent @ HvA aan tips en tricks
bij het vinden van de juiste baan. Vanaf
12.30 uur kun je in Kohnstammhuis
workshops volgen en debatten bijwonen tussen politici en sprekers over het
onderwijs en de arbeidsmarkt. Je leert bijvoorbeeld hoe je moet
netwerken, wat de juiste manier is om jezelf te presenteren en
hoe je een goede sollicitatiebrief schrijft. Aansluitend is er een
borrel met dj.

Festival

Op 12 juni organiseert faculteitsvereniging Alpha het Festival der Geesteswetenschappen. Er zijn verschillende
lezingen, workshops, debatten en
filmvertoningen op het BG-terrein en in
het Universiteitstheater. Met voor ieder
wat wils: van naaktmodel tekenen tot
Hebreeuwse postzegels, van een EU-quiz tot installatiekunst.
Sprekers zijn onder meer Thomas Heerma van Voss, Richard
van Leeuwen, Martijn Veldhoen en Wendelien van Welie. ’s
Avonds feest. Meer info op Facebook en op alpha-fgw.nl

KNAW Nieuwe

leden

De Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen (KNAW) heeft
vier nieuwe UvA-hoogleraren. Het gaat
om Irene de Jong (klassiek Grieks),
Joost Reek (supramoleculaire katalyse),
Richard Ridderinkhof (neurocognitie)
en Huib Bakker (spectroscopie). Ook
UvA-eredoctor Chryssa Kouveliotou treedt als lid toe. Leden
van de KNAW zijn vooraanstaande wetenschappers uit alle
disciplines en worden gekozen op grond van voordrachten van
peers binnen en buiten de KNAW. In totaal treden er zestien
nieuwe leden toe. Ze worden op 28 september geïnstalleerd.

ADVERTENTIE

MAATSCHAPPIJ EN RECHT

AMSTERDAM LEEFT

FLIPPING THE CLASSROOM?

Het domein Maatschappij en Recht maakt wekelijks een live
radioprogramma over onderwijs en onderzoek en de verbinding
met Amsterdam.
Iedere vrijdag van 14:00 - 15:00 uur live vanuit de studio op de
eerste etage van De Openbare Bibliotheek Amsterdam (naast het CS).
Kom langs om te kijken en te luisteren.
Luisteren?
• Ether 106.8 of kabel 103.3
• Live via amsterdamfm.nl
• Na afloop via soundcloud.com/
maatschappij-en-recht

CREATING TOMORROW

ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl
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Universiteitsdag
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TERUG IN DE
MOEDERSCHOOT

tekst Carlijn Schepers
foto Monique Kooijmans

Iedereen weer even terug bij de alma mater, dat is het idee achter de jaarlijkse
Universiteitsdag. De veertiende editie, met onder andere een college van
Robbert Dijkgraaf, is op 6 juni. ‘Iedereen op deze dag heeft een relatie met de
UvA. Zelfs de BN’ers die optreden, studeerden ooit hier.’
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O

mdat je een trouwe bezoeker bent en altijd gaat, omdat
je net bent afgestudeerd en de UvA stiekem al een
beetje mist of omdat je je (oude) universiteit graag aan
je kinderen wilt laten zien. Er zijn allerlei redenen om zaterdag
6 juni de veertiende Universiteitsdag van de UvA te bezoeken.
Volgens Marion Ester, programmamanager alumnirelaties en
fondsenwerving en een van de organisatoren, wil je deze dag
niet missen als UvA-alumnus of -medewerker. ‘Je kunt de universiteit hier op alle mogelijke manieren terugzien, in positieve
zin natuurlijk, en in contact komen met mensen die er ook
hebben gestudeerd of er nu werken.’
Het programma is breed, volgens Ester. Vanuit alle disciplines is er input en de onderdelen zijn laagdrempelig en voor
iedereen toegankelijk. ‘Met grote schema’s zorgden we dat de
verdeling van de onderdelen van verschillende faculteiten werd
gewaarborgd.’ Er is een cultureel programma, waarbij je bijvoorbeeld met een gids de stad kunt verkennen of een rondleiding
kunt doen door het Allard Pierson Museum. ’s Middags is er een
kennisfestival met colleges, debatten, een quiz en een talkshow.
‘Er is volop gelegenheid om te netwerken.’
‘Iedereen op deze dag heeft een relatie met de UvA. Zelfs
de BN’ers die optreden, studeerden ooit hier,’ zegt Ester. Dit
jaar zijn dat bijvoorbeeld zangeres Maaike Ouboter, die tijdens

DAG VAN DE AMSTERDAMSE STUDENT
Op dezelfde dag is er ook de Dag van de Amsterdamse Student in de binnenstad, voornamelijk
in en rond Crea op het Roeterseilandcomplex.
Hierbij staat juist de student centraal. Deze dag
wordt georganiseerd door Asva en heeft als doel
Amsterdammers kennis te laten maken met het
studentenleven. Vier thema’s staan centraal tijdens de activiteiten waar studie- en studentenverenigingen aan meewerken: studie, sport, cultuur
en ‘studentikoziteit’.
Het is toeval dat beide dagen op dezelfde datum
zijn. ‘We hebben het zo gepland in verband met
onze lustrumweek; Asva bestaat zeventig jaar.
Maar het komt eigenlijk wel goed uit,’ zegt voorzitter Noeri van den Berg. ‘Nu wordt het een soort
“dag van studeren in Amsterdam”. We hebben
deels hetzelfde publiek, maar ik hoop dat het door
elkaar heen zal lopen. Een combi van deelnemen
aan beide evenementen is goed mogelijk. Bijvoorbeeld door na de Universiteitsdag nog mee te doen
aan ons centrale “eindtentamen”.’

SCRIPTIEPRIJS
De Universiteitsdag is traditiegetrouw ook het
moment voor de uitreiking van de jaarlijkse
UvA-scriptieprijs. De eer is aan nieuwslezer Rik van
de Westelaken, die de slotmanifestatie met de uitreiking presenteert. Voor het eerst in lange tijd zijn
van alle faculteiten scripties genomineerd – dertien
in totaal. Zij maken kans op duizend, tweeduizend
of drieduizend euro. De gekozen scripties waren de
beste en meest originele van de 65 inzendingen én
zijn bekroond met minimaal een 8,5.
Zie voor het volledige programma en aanmelding
alumni.uva.nl

de opening optreedt – zij studeerde cultuur & media – en
nieuwslezer Rik van de Westelaken, die de eindmanifestatie
en de uitreiking van de scriptieprijs presenteert – hij studeerde
communicatiewetenschap.

Netwerk onderhouden
Het organiseren van de dag is belangrijk voor de UvA. Het is
een van de manieren om alumni te binden. Tot die club behoren onder anderen ruimtevaarder André Kuipers (geneeskunde), schrijver Adriaan van Dis (Nederlands) en tv-presentator
Ivo Niehe (Frans). ‘Het doel is ons netwerk te onderhouden.
Dit doen we door middel van activeren en cultiveren. Betrokken afgestudeerden zijn belangrijk in verband met de accreditatie, het promoten van de UvA, het geven van gastcolleges,
het regelen van stageplekken en banen en het invullen van
vacatures. Ook fondsen werven via alumni is van belang, maar
dat is niet het doel van de Universiteitsdag.’
De dag is niet alleen bedoeld voor alumni, maar ook
voor medewerkers van de UvA. ‘Hoewel die groepen erg met
elkaar overlappen, want veel UvA-medewerkers hebben hier
zelf ook gestudeerd. Dat geldt voor alle lagen van de organisatie, niet alleen de docenten.’
Er worden zestien- à zeventienhonderd mensen verwacht.
Tot drie jaar geleden waren dat volgens Ester vooral oudere
alumni van boven de vijftig. Daar hebben ze toen iets op
bedacht: het ouder-kindprogramma bij het Science Park. ‘Hier
kunnen kinderen van medewerkers en alumni kennismaken
met de wetenschap en de universiteit. Die activiteiten, zoals
glasblazen, haaien snijden en het teddyberenziekenhuis van
het AMC, zitten altijd vol.’ ↙
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International

Students, teachers and scholars from all over the
world make up a crucial part of Amsterdam.
Their news and views.

PROFESSORS OF
DISCONTENT
International staff made up a large part of the occupations and
demonstrations of the past months. Now that they’ve put down
the megaphone and taken up their books and pens, four professors
reflect. Did the internationals spark the revolution?
text Bob van Toor
illustrations Idris van Heffen

Dan Hassler-Forest

Assistant professor, Film Studies and English Literature
Born United States
Education University of Amsterdam

‘I

didn’t pay much attention to the occupation until one
of the occupants, a very good student of mine I never
expected to be involved, asked me to give a lecture at the
Bungehuis - I guess because my teaching in anticapitalism and
autonomy resonated with the occupiers. Giving that lecture
was pretty nerve-racking, even though we were more or less
talking about the kind of stuff I have lectured on. I had never
been very vocal about my frustrations with the UvA in the ten
years I’ve been at this university, but once these actions opened
the door, the occupation became one of the most important
things in my life.
I never really thought about why there were so many
international students at the core of the movement. Some have
said academics from the States or Germany have more of a
tradition of defending the autonomy of their institutions and
insisting on their right for civic struggle, but I’m not sure that
was a factor. I think there’s much significance to be found in
the recent report written by some of my colleagues, that the

non-Dutch UvA community feels very frustrated about their
inability to have a say in debates. I know many cases of newly
arrived colleagues who are made to sit in meetings from their
first day and being told that even though they don’t speak the
language, the meeting will have to be held in Dutch, or they’ll
switch to English just this once. It is interesting to notice that
kind of Dutch cultural and linguistic chauvinism, completely
at odds with the openness and modesty about their culture this
country is known for. It makes this society very difficult to get
involved in – the academic community especially.
Now that the Maagdenhuis is no longer appropriated, there
is no more need for crisis management and my role is much
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more limited. If I ever was one of the recognisable faces of the
movement, I hope I won’t be in the future. This movement
should be about a broad group of people, not a few; otherwise it’s more like a cult.
I never felt very involved with the UvA; it was just the
place I worked. But getting others involved, and even having
discussions with those factions at the university that disagreed
with us, brought me into contact with this amazing community. I’m still overwhelmed by the dynamics and diversity, and
experiencing the academic community up close.’

Guy Geltner

Professor, Medieval History
Born Israel
Education Hebrew University of Jerusalem, Princeton
and Oxford

‘W

hen the Bungehuis was occupied I was in London, but I went into the building to talk to the
students as soon as I got off the plane. I had felt
the deep frustration with budget cuts and managerial decisions
of the past months, and when I saw students taking the lead, I
thought: if tenured professors do not step up at this moment,
we cannot expect non-tenured and temporary staff to take part.
They form the most vulnerable part of the university’s work
force, and have much more to lose. And as the CvB’s consequential actions have proven, putting yourself on the line can
be consequential: you get put on lists, photographed, maligned.
We don’t even know what’s happening in the back rooms, what
lists the police have.
I participated in protests at Princeton – I helped organise a
petition of Israelis refusing to fight on the West Bank, and felt I
was continuing my activism from Israel – but not intensively. I
had left Israel to nerd out at Princeton and I was doing research much of my time at Oxford. Amsterdam is the first place
I’ve lived in some time in which I’ve felt very connected to the
place and the community. I feel more of an Amsterdammer
now than I did before. At the same time it’s scary, as I don’t
know what being on those lists does for my position in Amsterdam, or in the Netherlands. I was very aware that somewhere
down the line there might be a price to pay for me.
Of course, the fact that the occupiers chose English as the
lingua franca played a large part in attracting a significant
amount of internationals to their cause. But it’s not the main
reason. Academia in general is an international and mobile community. When you move around, you’re exposed to
different realities. Internationals tend to make friends and connections; we are afficionados of connecting to a place – reading
local newspapers, getting into the community – seeking
engagement is something that we become good at. Some would
say we have less to lose, as we have international options, but

most internationals want to be Amsterdammers, in spite of
Van der Laan telling us at the Maagdenhuis that we were not. I
bought my first apartment here, got my driving license here. I
just started my citizenship procedure.
I’m now trying to get involved at faculty level, and to implement the insights I have gained into my work, even into my
own classroom. I don’t yet see a strong indication of a cultural
change among our top management, with the non-consultative
nature in which Du Perron's appointment was implemented,
but I still hope the consequences in this country will be substantial. Whether or not something from abroad was taken into
the Maagdenhuis occupation; its ideas and hopes are undoubtedly being exported to universities in other countries – even if
the unpronounceable name ‘Maagdenhuis’ is a bit hard to sell.’

George Blaustein

Assistant professor, American studies
Born United States
Education Harvard

‘G

iving a speech at the last demonstration was
very uncharacteristic for me: I’m not an activist by
any stretch. By some coincidence I’d ended up in
front of the police horses during the eviction, and wrote about
it in my chronicle of the events on the subject of horse shit. I
was genuinely shocked at the manner of the eviction – it’s the
only angry thing I’ve ever published. People started sending it
around, and the piece became useful for the protest, although
that’s not the only reason I’d written it. Someone within Rethink liked it and suggested I make a speech based on it. I was
happy to correct the misimpression that the whole occupation
consisted of hippie squatters, though I still felt undeserving of
the attention, and a bit nervous about stepping forward and of
being filmed. I thought, I’m an employee here, am I putting
myself at risk?
Although this movement was not about some cabal of international professors, the fact that the people in this movement had
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international backgrounds was important. It’s not that they
want to somehow Americanise a Dutch university, as some
fear. Ironically, it’s the opposite: they didn’t want to see the
transformations that happened all over the Anglo-American
world, the dramatically raised tuition fees and students debts,
repeated here. But the idea that internationals somehow
brought a revolutionary fervour with them is exaggerated.
The protest is a Dutch thing.
In the few years I’ve been at the UvA, at no point has it felt like
a settled, stable institution. It was always undergoing some
crazy reorganisation like 8-8-4. It was like trying to get on a
moving train that is changing tracks all the time, all in the
name of some sort of excellence, a loaded word. For me as an
outsider, the protest made me feel less isolated in my alienation.
The confusions of an international teacher like me turned out
to be not so different from the confusions of genuine Dutch
teachers, who have navigated this place for much longer! The
protest clarified this, and actually helped my Dutch as well. On
some level the protest has been a kind of inburgering. Although
this is still a top-down, rather Byzantine institution, I feel more
attached to it now than I did before, sentimental as that sounds.’

and protests. That appealed to me, although at that time the
discussions could be scary and not as productive as they were at
the Maagdenhuis. So I had some experience with that feeling,
that you could achieve something concrete, politically, in an
academic community – though I had never come into contact
with the police before the day of the eviction. Perhaps it lowered the threshold for me to join the protests here. Germans
tend to get confrontational more quickly than the Dutch with
their famous poldermodel. Negotiation can be productive,
but sometimes I miss that German confrontational mode, for
better or worse. There are situations where confrontation is not
unproductive and you just have to state your dissent and your
reasons for it.
When the enormous budget cuts were announced at the
humanities faculty last fall, many Dutch colleagues said: this
is the limit, we have to figure out a way to do things differently. Hearing them say that was therefore quite shocking,
and brought on the realisation that this problem was not my
personal issue, something to discuss with one or two disgruntled colleagues, but larger than that. I had just come back from
a year of research at the Netherlands Institute for Advanced
Study in Wassenaar, and many of the conversations there were
about the same topics that came up at the UvA. There, in those
very international, very diverse surroundings, we discussed
what daily life was like at our different institutions, what’s
great and what isn’t, and we often came to very similar assessment of the problems. I realised the people at many universities were very worried, and observed similar changes in the
UK, France, everywhere.’ ↙

Natalie Scholz

Assistant professor, Modern History
Born Germany
Education University of Münster

‘T

he day of the eviction from the Maagdenhuis was
surreal. That morning I had managed to get close
to the Maagdenhuis and saw Guy, Enzo Rossi and
the others, and I realised: it is important to keep talking. So we
kind of passed the megaphone between us while we saw the police coming. There certainly was a moment I thought: maybe I
should leave now. It got really scary.
The first time I entered the occupied Maagdenhuis, I had this
flashback to my time at Münster. While I was at that university,
there were two major student strikes, with general assemblies

Opinions, questions, suggestions, or
want to share your ‘Keys to the city’?
Email bob@folia.nl
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Keys to
the city
MAX BOUWHUIS

(22, Art History and
European Studies)
From: Amsterdam
Space to think

‘De Appel arts centre is one of the more curious locations in which
you’ll find literature on modern art. The friendly librarian Nel is always
keen on helping people. When you’re tired of studying, you can visit
the exhibition in the same building.’

Great outdoors

‘Hop on your bike and go in the direction of Utrecht. If you follow the
river Vecht, you will find the Dutch Garden of Eden: in the seventeenth
and eighteenth century, rich Amsterdammers built luxurious villas
along the river to escape the dirty,
hot city in summertime. Utrecht is
about a 2-hour cycle away. There
you can have a coffee in The Village
(Voorstraat), and if you are really
tired, you can hop on the train with
your bike back to Amsterdam.’

‘Go to Rijsel for a
sublime dinner’

Late nights

‘Cruquiusgilde is definitely one of
the better spots to have a late
night or early morning. This warehouse, also functioning as a studio
for artists, is a great alternative to the dearly missed club Trouw, with
interesting, open-minded people dancing the night away.’

Best bite

‘Rotisserie Rijsel is one of those restaurants where you can’t spontaneously go on a Friday evening because it’s always booked. There is
no better place in Amsterdam to have a sublime dinner. Definitely go
for the côte de boeuf and let your host choose a good bottle of wine
to go with it!’

Hidden treasure

‘One way to better understand the modern architectural and political
outlook of this city is to visit Museum het Schip. It was built in the
Amsterdamse School style, a major part of post-1900 Amsterdam,
developed by architects with a clear ideological background.’

Crazy Dutch

‘I am somewhat ashamed of the hostility of Dutch cyclists towards
poor tourists trying to enjoy Amsterdam...’
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Lunchen met...
Als je niet weet wat een normaal eetpatroon is, komt Olivier
Schilham het je wel even vertellen. De student voeding &
diëtetiek zit zelf aan een dikke baguette met hete kip.

Normaal
doen met eten
tekst en foto’s Daniël Rommens

O

m in het Dr. Meurerhuis van de HvA te studeren,
moet je wel een sportief type zijn. Het ligt een behoorlijk eind van het openbaar vervoer vandaan, in het
Sloterpark in Amsterdam Nieuw-West. Olivier Schilham kan
daarom wel een goede lunch
gebruiken. Twee broodjes,
genoeg koolhydraten in elk geval. Of misschien zelfs te veel?
Olivier let er zelf niet zo op.
‘Ik beweeg genoeg, dus ik kan
wel wat hebben qua voeding,’
legt hij uit. In Nederland wonen ook behoorlijk wat mensen die
de balans tussen voeding en beweging niet goed kunnen vinden.
Olivier gaat die mensen helpen. Over een paar jaar dan, want hij
is pas eerstejaars voeding & diëtetiek. ‘Ik ben hier eerst begonnen
aan de ALO, maar ik zag mezelf toch niet echt als gymdocent.
Je staat maar een beetje aanwijzingen te geven aan een klas met
kinderen. Ik ga liever persoonlijk met mensen aan de slag. Ik wil
mijn liefde voor sport combineren met wat ik weet over wat voed-

sel met je lichaam doet. Misschien word ik een soort personal
trainer met voedingsadvies.
Ik keek al langer naar deze opleiding, maar toen mijn zusje
vorig jaar anorexia kreeg was het voor mij echt duidelijk. Ik
zag wat het gebrek aan voeding
met haar deed en daar wilde ik
meer van weten. Nu gaat het
iets beter met haar, maar het
genezen is een lang proces. Ze
heeft periodes waarin ze toch
weer afvalt.’ Olivier heeft zelf
genoeg vlees aan zijn lichaam. Het is aan hem af te zien dat
hij na zijn studieswitch de sport niet de rug toe heeft gekeerd.
‘Ik train drie keer in de week in de sportschool: krachttraining en fitness.’

‘Misschien word ik een
soort personal trainer’

Duiken
‘Mijn echte passie ligt bij tennis. Daar train ik ook nog drie
keer per week en in het weekend speel ik in de competitie.
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Olivier Schilham (20)
Student voeding & diëtetiek
Dr. Meurerhuis, 13 mei, 12.45-13.20 uur

Geen hoog niveau hoor, maar wel fanatiek.’ Op de tennisbaan
komt bij Olivier toch nog iets van het leraarschap naar boven.
‘Ik heb laatst mijn eerste tennislessen gegeven.’ Toch een soort
gymdocent? ‘Nou, het is anders. Je hebt maximaal vier mensen in een klasje, dus je kunt
veel persoonlijker met ze aan
de slag. O ja, ik heb laatst ook
nog mijn brevet voor advanced
open water diver gehaald in Bali.
Duiken is zo mooi, onder water
is het echt een totaal andere wereld. En het is heerlijk om een
beetje boven de zeebodem te zweven. Mijn mooiste duik ooit
was in Egypte. Zo veel kleuren en vissen, niet normaal!’

landers best goed. Je hebt allemaal van die boeken waarin hele
schema’s en allemaal regels staan. Die kunnen wat mij betreft
de prullenbak in. Als je een gevarieerd eetpatroon hebt, gaat
het prima, denk ik. Kijk, je hebt natuurlijk wel mensen die de
kennis niet hebben om te weten
wat gezond is. Die denken dat
je elke dag kunt dineren bij de
McDonalds. Dat zijn de mensen
die ik wil helpen.’
Mensen die helemaal
doorslaan en alleen nog maar
superfoods eten, vindt Olivier
ook niet echt normaal. ‘Er zit iemand op de opleiding die
echt alleen superbiologische dingen eet en allemaal zalfjes
heeft waar van alles niet in mag zitten. Als ik naar haar kijk,
zie ik dat ze een stuk bleker is dan de rest van de studenten.’
Olivier haalt zijn schouders op en grijnst. ‘We moeten eigenlijk
gewoon allemaal een beetje normaal doen met eten. En als dat
niet lukt, kom ik je wel even vertellen wat normaal is.’ ↙

‘Aan mijn zusje zag ik
wat gebrek aan voeding
met je doet’

Superbiologische dingen
Nu moet Olivier even dooreten, want hij heeft zo weer college.
Tussen de grote happen door praat hij nog even door over
voeding. ‘Over het algemeen gaat het qua voeding met Neder-
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Op de tong

MEER DAN ETEN
Wilhelmina bezorgt
ook (bedrijfs)lunches
en je kunt er een
feestje vieren. Verder
zijn er af en toe thema-avonden. Onlangs verzorgde Kruijssen & Specerijen
een vrijmibo met Indonesische lekkernijen. In de zomermaanden is Wilhelmina
in de avonduren geopend voor borrel
en hapjes.

WILHELMINA
GASTHUIS (WG)
Koningin Wilhelmina,
die toen pas 10 jaar
was, legde in 1891
de eerste steen voor dit ziekenhuis. De
hoofdingang van het WG stond aan de
Eerste Helmersstraat. Later werd het –
samen met het Binnengasthuis – samengevoegd in het AMC. Op het WG-terrein
staan nog een paar van de oude paviljoens, die nu in gebruik zijn als woon- en
bedrijfsruimte.

HELMERSBUURT
Deze wijk werd
vernoemd naar de
Nederlandse dichter
Jan Frederik Helmers
en maakte deel uit van een van de noodzakelijke stadsuitbreidingen aan het eind
van de 19e eeuw. Ontwerper was stadsingenieur J.G. van Niftrik. De Helmersstraten (Eerste, Tweede en Derde Helmersstraat) werden rond 1891-1902 gebouwd.

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.

Wilhelmina
Eerste Helmersstraat 83-A

Op een zonnige middag strijken we neer bij Lunchroom Wilhelmina in
Oud-West vlakbij het voormalige Wilhelmina Gasthuisterrein. Buiten op
het terras zitten enkele gasten te roken, binnen is het gezellig druk. De
ruimte is niet heel groot, maar we kunnen een plaatsje vinden. Aan de
muur portretten van koningin Wilhelmina.
Ik ben hier met mijn tante, die weet te vertellen dat Wilhelmina er ook al was toen
zij in de jaren zestig als student psychologie aan de overkant practicum liep. Het
was toen een koffiehuis waar arbeiders, ziekenhuispersoneel en studenten tussen
de middag koffie dronken met een gevulde koek of een broodje kaas. Sindsdien zijn
de broodjes aanzienlijk luxer geworden, maar nog steeds kun je er ook een eenvoudig broodje krijgen. De prijzen variëren van € 2,60 tot € 9,- en er zit een aantal verrassende combinaties tussen – niet het geijkte assortiment. Ook (maaltijd)soepen
(€ 5,-) en (maaltijd)salades (€ 9,-) staan op de menukaart, evenals kindergerechten. En in plaats van gevulde koek zijn er huisgemaakte taarten.
Wij bestellen een Reubensandwich en een luxe broodje pompoenhummus. Het
personeel bedient ons vlot en is aardig. De sandwiches bestaan uit twee of drie
dikke sneden lekker vers bruin brood en zijn royaal belegd. De Reuben – met heerlijke pastrami van Frank’s Smokehouse en goed aangemaakte rode en witte koolsla
– is lekker gebakken, met kaas aan de buitenkant. Het andere broodje is belegd
met geroosterde groenten (o.a. aubergine, paprika, champignons) en een pittige
pompoenhummus. Gewoon goed. Tot slot nemen we de alom geprezen worteltaart en een stuk (goed gevulde) appeltaart (€ 4,-). Voor de Reubensandwich ga ik
zeker nog een keer terug!
tekst Eelke Mol foto Daniël Rommens

20 MEI 2015

EMMA
CURVERS
Einde
E

r was eens een slechterik. Alles aan haar verdorven leven verliep
voorbeeldig, tot de firma Disney iets onverwachts deed: ze gaven
de slechterik haar eigen film, Maleficent. Wat blijkt? Ze sprak die
vloek over Doornroosje uit omdat ze ooit verkering had met Roosjes
pa, die haar keihard naaide om koning te worden! En die reactie, lieve kinderen, is natuurlijk niet slecht, maar volkomen begrijpelijk. Als
ík vloeken uit kon spreken lagen er over een paar jaar ook her en der
nazaten van mijn exen comateus te wachten op de ware liefdeskus.
Het begon me op te vallen bij Lotso uit Toy Story 3: deze knuffelbeer bleek gewoon verbitterd omdat hij ooit door zijn eigenaar was
vervangen, terwijl slechterik Sid uit Toy Story 1 nog zomaar voor de lol
slecht was. Dit jaar zet de emancipatie van de slechterik flink door met
Descendants, een Disneyfilm over de kinderen van sprookjesslechteriken, en Cruella, de speelfilm van de carrièretijgerin uit 101 Dalmatiërs. Ik
voorspel dat we gaan ontdekken dat zij vroeger door een Fritzl-achtige
vent werd opgesloten in een
Dalmatiërkennel. Ursula?
Vroeger door haar moeder gedwongen deel te nemen aan
missverkiezingen, standaard
laatste. Kapitein Haak? Posttraumatische stress-stoornis
van de gevechtslinie.
Nog even en Disneyland
is psychologischer dan een retrospectief van Michael Haneke. Gelukkig zijn de nieuwe slechteriken veel toffere rolmodellen dan die
suffe prinsessen die zich voor de voeten van de eerste de beste prins
werpen. Ze zijn gemotiveerd, gemankeerd en ontwikkelen zich. Maar
als Maleficent niet meer ‘mal’ is en De Vil niet meer duivels, wordt
sprookjesland wel onomkeerbaar ontsprookt. Het ooit zo overzichtelijke zwart en wit wordt een moeras van grijstinten, kindertjes zullen
hun hoofden breken over de vraag of Scar het wel verdiende van die
klif te vallen en ouders zullen in een stevig nature/nurture-debat
moeten op de bedrand. Nergens meer veilig voor de realiteit. En we
leefden nog lang en oneindig ingewikkeld. Einde.

Nog even en Disneyland is
psychologischer dan een
retrospectief van Michael Haneke

Deze column werd eerder per ongeluk incompleet afgedrukt. Vandaar nu nogmaals dezelfde column, deze keer compleet
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Toehoorders
Hoorcollege kunst van de tien
tijdvakken door Ad Tervoort,
maandag 11 mei, 14.30 uur, Benno
Premselahuis

FOLIA 28

uiten is het 25 graden, dus de
studenten die zijn gekomen mogen zichzelf een schouderklopje
geven. De opkomst is best groot, blijkt
bij navraag: slechts een stuk of vijf
studenten zijn afwezig. Het wachten
is op docent Ad Tervoort. Het verbaast
niemand dat hij er tien minuten na

aanvang nog niet is. ‘Ik durf te wedden dat hij de weg kwijt is.’ De rest
van de klas geeft haar gelijk. Weer
tien minuten later staat ze op: ‘Wij zijn
de eersten die opgeven.’ Vijf anderen
lopen met haar het lokaal uit en dan
volgt langzaam de rest. Hier en daar
worden terrasplannen gemaakt. ‘Als
het eerste schaap over de dam is…,’
zegt een andere student terwijl hij
wegloopt. Waarom weet niemand,
maar de docent komt niet opdagen.
Gelukkig zijn drie studenten bereid te
vertellen hoe het college er normaal
gesproken aan toegaat. Maaike kan
er wel om lachen en vindt het typisch
Tervoort. ‘Hij weet vast niet waar hij
moet zijn en zwerft nu nog ergens
rond.’ Bastiaan: ‘Of hij heeft in de aula
van het Kohnstammhuis rondgekeken,
niemand gevonden en is toen weer
vertrokken.’ Mitchel: ‘Of hij zit lekker in
de zon.’ Jammer vinden ze het wel dat
het college niet doorgaat. Tervoort
mag dan chaotisch zijn, zijn colleges
zijn populair.

Het vak gaat over kunst uit het
hele verloop van de geschiedenis.
Aan de hand van beelden leren
de studenten over de kunstenaar,
naam, tijd, stroming en kenmerken
van een kunstwerk. Volgens Mitchel
geeft Tervoort zijn colleges als een
onderwijs-leergesprek: hij brengt de
studenten de stof bij aan de hand
van sturende vragen. Maaike: ‘Dan
geven wel altijd dezelfde mensen
antwoord.’ Bastiaan: ‘Maar je leert
ook van zo’n gesprek tussen de
docent en een medestudent.’ Als Tervoort begint aan zijn verhaal, laat hij
zich nauwelijks storen door rumoer of
studenten die te laat binnen komen.
Vol enthousiasme brengt hij de stof,
waarbij zijn favoriete uitspraak ‘buitengewoon interessant!’ vaak langskomt. Soms raakt hij zichzelf wel een
beetje kwijt. Maaike: ‘Dan laat hij
tussendoor foto’s van zijn vrouw of
zijn vakantie zien.’ ↙

Bastiaan van den Akker

Maaike de Witte

Mitchel Wijnhout

Aanwezigen 25
Einzelgängers 1
Docenten 0
Scrabblewoorden maniërisme,
Farnesina-fresco’s, jezuïetenorde

B

26, opleiding leraar geschiedenis
‘Ik vind de colleges hartstikke leuk,
omdat het in feite gesprekken zijn
waar iedereen aan mee kan doen en
waar je veel van leert. Hij is ook heel
toegankelijk en bovendien slim. Dat
maakt zijn verstrooidheid helemaal
goed. Eigenlijk is het enige nadeel aan
dit vak het boek Eeuwige schoonheid,
van Gombrich, dat erg langdradig is
en soms fouten bevat.’

19, opleiding leraar geschiedenis
‘Ik waardeer de open en ontspannen
sfeer die de docent creëert. Maar
soms mis ik structuur, vooral als hij
zichzelf verliest in verhalen die niet
meer over de stof gaan. Ik vind dit
vak wel moeilijker dan andere vakken.
Alles is heel inzichtelijk bij geschiedenis, terwijl je hierbij vooral veel kennis
moet stampen. De colleges zijn goed
te volgen, maar de toets schijnt heel
lastig te zijn.’

tekst en foto’s Carlijn Schepers

20, student geschiedenis
‘Ik vind de colleges erg interessant.
Vooral door de docent, die vond ik
meteen bij de eerste les al geweldig. Hij stelt veel vragen, dat is erg
prettig. Het zorgt er ook voor dat je
je goed voorbereidt voor elk college,
want anders zit je er voor jan met
de korte achternaam. Bovendien
weet hij heel veel, dus als je hem iets
vraagt, weet je dat het antwoord ook
echt klopt.’

Promoties
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Hora est

Donderdag 21/5
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10.00 uur: Wino Wijnen – Geneeskunde
Regulation of Cardiac Form and Function. Small
RNAs and Large Hearts (Agnietenkapel)
12.00 uur: Tatu Kumpulainen – Scheikunde
Proton-Transfer Reactions in “Super”Photoacids
and Supramolecular Assemblies (Agnietenkapel)

Christie
Miedema

14.00 uur: Christie Miedema – Geschiedenis
Vrede of Vrijheid? Dilemma’s, dialoog en
misverstanden tussen Nederlandse en WestDuitse linkse organisaties en de Poolse oppositie in
de jaren tachtig (Agnietenkapel)

Donderdag 21 mei, 14.00 uur,
Agnietenkapel.

Vrijdag 22/5

10.00 uur: Ian Dimzon – Scheikunde
Analytical and Statistical Approaches in
the Characterization of Synthetic Polymers
(Agnietenkapel)
11.00 uur: Nikè Büller – Geneeskunde
Instestinal Hedgehog Signaling in Tumors and
Inflammation (Aula)
12.00 uur: Joost Raaphorst – Geneeskunde
Cognition and Behaviour in Motor Neuron Disease
(Agnietenkapel)
13.00 uur: Marjet Rutten – Geneeskunde
Predicitive Factors in Epithelial Overian Cancer
(Aula)
14.00 uur: Johannes de Boer – Geneeskunde
The Role of the Protein C System in Allergix and
Non-Allergic Lung Inflammatio (Agnietenkapel)

Dinsdag 26/5

10.00 uur: Sabirana Zeddies – Geneeskunde
Novel Regulators of Megakaryopoiesis. The Road
Less Traveled by (Agnietenkapel)
12.00 uur: Bart Witte – Geneeskunde
Muscarinic Receptors in the Lower Urinary Tract
(Agnietenkapel)

Oratie
Donderdag 21/5

16.00 uur: Rutgerd Boelens – Politieke ecologie
Water Justice in Latin America. The Politics of
Difference, Equality, and Indifference (Aula)
Voor uitgebreide informatie zie uva.nl/nieuwsagenda.

Geschiedenis
Bevinding ‘In de jaren tachtig – dus voor de val van

de Muur – hadden de bevolkingen van Oost- en West-Europa een zeer uiteenlopende kijk op het Oost-Westconflict.
Daar kwam ik achter bij mijn onderzoek waarbij ik van
drie Nederlandse en drie West-Duitse organisaties op het
gebied van vrede (IKV en Grünen), politiek (PvdA en SPD)
en vakbeweging (FNV en DGB) heb onderzocht hoe zij zich
opstelden ten opzichte van oppositiebewegingen in Polen.
De opvattingen in Oost en West bleken heel erg uiteen te
lopen, vooral op het gebied van politiek en vrede. Ik noem
als voorbeeld het begrip “vrede”. Je zou denken dat iedereen dat graag wil en niemand ertegen is. Dat werd althans
in het Westen gedacht. Maar toen westerse organisaties
als IKV en Grünen in gesprek gingen met de mensen die zij
zagen als hun Poolse tegenhangers, bleken die daar heel
anders over te denken. In Polen begon iedereen te gapen
zodra het over vrede ging. Het begrip “vrede” werd niet
opgevat als een positieve term, maar als iets negatiefs dat
werd ingezet als propaganda voor het zittende communistische regime.’

Leuk

‘Ik heb de Koude Oorlog niet aan den lijve ervaren
en vond het daarom heel leuk om in die voor mij onbekende
wereld te duiken. Ook bleken er tussen de Nederlandse en
Duitse organisaties verrassend veel verbanden te bestaan
die ik niet kende. Bijzonder vond ik ook dat ik kennis met
de Poolse cultuur heb mogen maken en zelfs Pools heb
geleerd.’

Moeilijk ‘Wat ik lastig vond is dat mijn onderzoek zo

omvangrijk bleek; de drukversie bevat zeshonderd pagina’s.
De zes onderzochte Nederlandse en Duitse organisaties
moest ik alle zes apart beschrijven, dat had ik liever geïntegreerd.’ lll Dirk Wolthekker
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AFSPRAAK

IS
AFSPRAAK
Jarenlang wilden universiteiten en hogescholen een andere manier van
financiering: een die minder gericht was op studentenaantallen en meer op
kwaliteit. In 2012 leken zij onder staatssecretaris Halbe Zijlstra hun zin te
krijgen. Hij voerde als experiment prestatieafspraken in. Maar nu, drie jaar
later, zijn universiteiten en hogescholen die liever kwijt dan rijk.
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Dossier

tekst Henk Strikkers

H

et klonk drie jaar geleden zo
mooi: de overheid zou minder
gaan kijken naar de studentenaantallen en meer naar de kwaliteit
van universiteiten en hogescholen.
Zeven procent van het hogeronderwijsbudget, 300 miljoen euro per jaar, zou
voortaan afhankelijk zijn van het al dan
niet behalen van de prestatieafspraken. In die prestatieafspraken stelden

illustratie en grafieken Vruchtvlees

universiteiten en hogescholen zichzelf
doelen voor 2015, bijvoorbeeld dat 70
procent van de studenten in één jaar de
propedeuse moet halen, of dat alle opleidingen minimaal twaalf contacturen
moeten hebben. Het was dan ook een
hele gebeurtenis toen toenmalig onderwijsstaatssecretaris Halbe Zijlstra en de
collegevoorzitters van alle hogescholen
en universiteiten op 30 oktober 2012 de

prestatieafspraken ondertekenden.
Bij de ondertekening zei toenmalig
UvA- en HvA-collegevoorzitter Louise Gunning blij te zijn met de afspraken met het ministerie. ‘Zo versterken
we de inspanningen voor een ambitieus studieklimaat en verbetering van
de kwaliteit van het onderwijs. We
kijken ernaar uit met het komende
kabinet op deze ingeslagen weg voort →

N.B. Het jaartal in deze twee grafieken is het jaar waarin studenten hun studie aanvingen.

De UvA lijkt alle prestatieafspraken te gaan halen:
STUDIESUCCES
Afspraak: Het percentage bachelorstudenten dat binnen vier jaar afstudeert,
stijgt jaarlijks met 4%, tot 70% in 2015.

Het aantal plaatsen in researchmasters
groeit tot 400 in 2015.

Elke bacheloropleiding heeft gemiddeld
wekelijks minstens 12 contacturen.

Resultaat:
56,4%
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95,0%

67,6% 70,0%
61,0% 64,9% 64,9%
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2008

2009

400

2014

2015

46,0%

2011

26,3% 27,4%

2012

31,0%

2013 DOEL
2015

Het aantal plaatsen in brede, intensieve
bacheloropleidingen groeit naar 400 in 2015.
682

2010

289

2011

366

2012

448

2013

2013

2014

2015

Het aantal docenten met een basiskwalificatie onderwijskwaliteit stijgt naar 90%
(fte’s) en 80% (headcount) in 2015.

Het niet-onderwijs- en onderzoekgebonden
ondersteunend personeel bedraagt niet
meer dan 20,9%.
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EXCELLENTIE
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geen
opgave

ONDERSTEUNING

56

2011
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GOED ONDERWIJS

headcount %
fte’s %

2010

53,0%

2010 DOEL
2015

Het percentage eerstejaars-switchers of
-uitvallers ligt in 2015 onder 31%.
30,8% 28,9%

366

100,0%

geen
opgave

2012

2013

65

79

2014

90

20,9%

20,9%

20,8%

20,4%

80
19,9%
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2011
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geen
opgave
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De UvA is in 2013 geslaagd voor de zogeheten instellingstoets Kwaliteitszorg van
de NVAO. Er waren geen verbeterpunten.
Het advies rond ‘werkdruk bij docenten en
studieadviseurs’ is doorgevoerd.

400

2014

2015

Kijk voor de resultaten van de HvA
op de volgende pagina
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De prestatieafspraken
hebben vier doelen:
• Een ambitieuzere studiecultuur en het
verbeteren van studiesucces
Hierbij valt te denken aan meer studenten
die sneller hun diploma halen of minder
studieuitval.
• Differentiatie van het onderwijs
Dit betreft onder meer het aanbieden van
intensiever onderwijs, zoals researchmasters
en voor hogescholen ook het opzetten van
associate degree-opleidingen en driejarige
vwo-tracks.
• Zwaartepuntvorming en profilering van
onderzoek
Iedere universiteit of hogeschool moet
kiezen voor een paar zwaartepunten in haar
onderzoek. De HvA koos bijvoorbeeld voor
‘grootstedelijkheid’, terwijl de UvA zich (samen
met de VU) onder meer richt op globaliseringsonderzoek.
• Kennisvalorisatie
Het laatste doel van de afspraken betreft de
manier waarop de Nederlandse samenleving
en de economie kunnen profiteren van het
onderzoek dat hogescholen en universiteiten
uitvoeren.

Wat gebeurt er als een
universiteit of hogeschool een
prestatieafspraak niet haalt?
De bedoeling was dat universiteiten en
hogescholen die hun prestatieafspraken niet
nakomen, gekort zouden worden op hun budget.
Officieel is dat nog steeds de lijn van minister
Bussemaker, maar zij kondigde al aan dat ze ‘niet
mechanisch zal afrekenen’. Dat wil zeggen dat
het niet behalen van een prestatieafspraak niet
direct minder geld betekent. Als een instelling kan
uitleggen dat het onvermijdelijk was dat het de
afspraak niet haalde, wordt zij niet gekort.
‘Er is volgens de reviewcommissie echter geen
reden om de financiële consequenties los
te laten die aan de eindbeoordeling van de
prestaties op de drie aspecten studiesucces, onderwijskwaliteit en maatregelen verbonden zijn.
Dat zal ik ook niet doen,’ schrijft Bussemaker in
een brief aan de Tweede Kamer. ‘De reviewcommissie adviseert wel om ruimte te bieden
voor het “verhaal achter de cijfers” en dus niet
mechanisch af te rekenen. (…) Het is aan de
individuele instellingen om aan te geven hoe,
en om aannemelijk te maken waarom bepaalde
onvoorziene omstandigheden tot de opgetreden nadelige effecten hebben geleid.’
Dat Bussemaker soepel omgaat met de financiële gevolgen van de prestatieafspraken heeft
een aantal redenen. De belangrijkste daarvan
is dat de minister zelf een aantal afspraken aan
de universiteiten en hogescholen ook niet is
nagekomen. Zo is door de vertraagde invoering
van het leenstelsel pas later extra geld voor
investeringen beschikbaar. Ook zijn er niet
meer mogelijkheden voor selectie aan de poort
gekomen, zoals de minister beloofde. Tenslotte
is het voor universiteiten en hogescholen nog
steeds niet mogelijk om hogere collegegelden
voor excellente studies te vragen.

te gaan,’ vertelde ze op het ministerie
van Onderwijs, Cultuur
& Wetenschap.

Een nieuwe balans
Inmiddels zijn de universiteiten en hogescholen totaal van mening veranderd. Zo
zei Louise Gunning in februari al: ‘Zoiets
als de prestatieafspraken, waarvan we
voor de financiering vanuit het minis-

terie deels afhankelijk zijn en waarbij
we bijvoorbeeld afspreken dat er in het
eerste jaar niet dit aantal studenten mag
uitvallen. Daarover denk ik ook weleens,
moeten we dit nu wel op deze manier
regelen? Is dat wel zo’n goed idee?’
In haar kielzog reageerde ook de
Vereniging van Universiteiten (VSNU)
steeds weifelender. ‘Het is duidelijk
dat er een nieuwe balans moet komen

De kans dat de HvA alle prestatieafspraken haalt, is klein:
STUDIESUCCES

EXCELLENTIE

Afspraak: Het aantal bachelorstudenten dat
binnen vier jaar afstudeert is in 2015 60%. *

Het percentage propedeusestudenten dat
deelneemt aan een excellentieprogramma
is in 2015 minimaal 5%.

Resultaat:
58,8%
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60,0%
54,1% 52,7%

5,0%
3,8%
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2010 DOEL
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opgave opgave opgave

2011
Het uitvalpercentage studenten in het
eerste jaar ligt in 2015 onder de 30%.

30,0%

32,0% 32,3%

33,9%
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Het percentage bachelorstudenten dat
deelneemt aan een excellentieprogramma
is in 2015 minimaal 6%.

30,0%
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Het percentage studentenswitchers in het
eerste jaar van studie ligt in 2015 onder
de 12%.
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geen geen geen
opgave opgave opgave
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* N.B. Het jaartal in de grafiek is het jaar waarin studenten hun studie aanvingen.

2014

2015
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Dymph van den Boom,
rector magnificus UvA

tussen sturen op output en het bewaken
van de kwaliteit van de inhoud. De
animo van universiteiten om opnieuw
te gedetailleerde prestatieafspraken
te maken is dan ook klein,’ schreef de
koepel van Nederlandse universiteiten in
een persverklaring in maart. Begin mei
stelde VSNU-voorzitter Karl Dittrich dat
hij de prestatieafspraken ‘buitengewoon
ongewenst’ vindt.

Een maand eerder had Thom de
Graaf, voorzitter van de Vereniging
Hogescholen, al iets soortgelijks gezegd.
In een interview met de Volkskrant
stelde hij dat de overheid de Nederlandse hogescholen meer moet vertrouwen:
‘We moeten ons niet blindstaren op
een percentage dat we omhoog willen
krijgen.’ De prestatieafspraken zijn
volgens De Graaf een symbool van →

GOED ONDERWIJS

ONDERSTEUNING

Het aantal docenten met een master- of
PhD-graad stijgt naar 72% van de headcount in 2015.

De HvA ondergaat in 2013 de instellingstoets Kwaliteitszorg van de NVAO.
Eventuele bevindingen zullen eind 2014
rechtgezet zijn.
De HvA is geslaagd voor de Instellingstoets.

64,0%

2011

66,7%

2012

69,5%

72,3% 72,0%

De ratio onderzoekend/onderwijzend personeel - ondersteunend beheerspersoneel
is in 2015 1,66.
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2015
1,55%

1,57% 1,57%
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Ieder eerste jaar van een bachelor heeft gemiddeld minstens 12 contacturen per week.
100,0%
80,0%
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opgave opgave opgave
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Het aandeel HvA-studenten dat tevreden (4 uit 5) of zeer tevreden (5 uit 5) is
over de opleiding, volgens de Nationale
Studentenenquête, blijft gelijk of stijgt.
68,7%
65,0%

66,9%

Een toename van het aantal wetenschappelijke publicaties en publicaties
in vaktijdschriften.
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‘We hebben het echt heel goed gedaan;
ik denk dat we onze prestatieafspraken
glansrijk halen. Bij het aantal docenten
met een basiskwalificatie onderwijs lijkt
het alsof we niet helemaal op schema
liggen, maar dat is bedrog. Er moeten
enorm veel mensen die cursus halen en
ons centrum voor nascholing heeft geen
plek om iedereen tegelijk te helpen. Ik heb
de planningen van alle faculteiten gezien
en ik zie daarin geen knelpunten.
We hebben achteraf bezien goede inschattingen gemaakt van wat haalbaar
is en het beleid dat we al hadden goed
voortgezet. Ik ben ook vooral bezig met
de stappen erheen en niet met de cijfers.
Ik kijk naar de studiekeuzecheck en naar
goed docentschap en niet per se naar
percentages. Als ik op een afdeling iedere
week kom vertellen dat ze achterliggen
op schema, gaan de percentages toch
niet ineens omhoog.’

Huib de Jong, rector HvA
‘We hebben het als HvA goed gedaan de
laatste jaren. Alle opleidingen hebben
een enorme kwaliteitsslag gemaakt en ik
vind dat we het uiterste uit onszelf hebben gehaald. Ik denk dat we dankzij die
inzet tien van onze elf prestatieafspraken
gaan halen, enkel voor het bachelorrendement zie ik het somber in. Dat heeft
te maken met wat we het trilemma
noemen. Als hogeronderwijsinstelling heb
je met drie factoren te maken: toegankelijkheid, kwaliteit en rendement. Wij
kiezen als HvA in de eerste plaats voor
toegankelijkheid en kwaliteit en daardoor
minder voor het rendement. Ik denk dat
we de juiste keuze hebben gemaakt door
de afgelopen jaren flink te investeren in
de onderwijskwaliteit, maar dat heeft
helaas een negatief gevolg voor ons
bachelorrendement. Desondanks heb ik
er vertrouwen in dat we met een goed
verhaal bij de minister kunnen komen.’
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een doorgeschoten afrekencultuur.
‘De overheid mag ook best een paar
prioriteiten stellen, bijvoorbeeld door
aan te geven dat hogescholen meer
aan onderzoek moeten doen. Maar wat
binnen de wettelijke kaders op de hogescholen gebeurt, is geen vraag voor
de overheid, maar voor de hogescholen
zelf.’
De UvA en de HvA zijn, nu het stof
van de Maagdenhuisbezetting is neergedaald en collegevoorzitter Louise
Gunning is opgestapt, geen andere
mening toegedaan. HvA-rector Huib
de Jong vindt
de prestatieafspraken in deze
vorm ‘een afvinklijstje’, dat
hij liever niet
ziet terugkeren. ‘Het leven
bestaat niet alleen uit cijfers, en het
onderwijs al helemaal niet.’ Het liefst
gaat De Jong door met de kwaliteitsagenda die de HvA inzette. ‘Als er
nieuwe afspraken met het ministerie
gemaakt moeten worden, dan wil ik
die maken in lijn met onze profilering
en die kwaliteitsagenda.’

rendementsdenken in de hand werken,
werpt woordvoerder Michiel Hendrikx
van het ministerie van Onderwijs,
Cultuur & Wetenschap ver van zich.
‘Het experiment over onder meer
studiesnelheid en het terugdringen van
uitval is geen rendementsdenken, maar
gaat ook over kwaliteit. Die moet altijd
vooropstaan. Rendement is geen doel,
maar de uitkomst van verbetering van
de kwaliteit van het onderwijs.’
Daarom lijkt het ministerie vast
te willen houden aan een vorm van
prestatieafspraken, al moeten besturen
daarover wel beter
overleggen met hun
eigen studenten en
docenten.
‘Het is goed
dat universiteiten
en hogescholen
aangeven dat ze
afspraken willen maken met studenten
en docenten,’ zegt Hendrikx. ‘Ook
voor ons vormt de betrokkenheid van
studenten en docenten een voorwaarde
voor afspraken over het extra geld, dat
ten goede moet komen aan de kwaliteit
van het onderwijs voor studenten en
niet moet verdwijnen in bijvoorbeeld
bakstenen en bureaucratie.’
Waar universiteiten en hogescholen
het liefst af willen van de prestatieafspraken, lijkt er ook een tegenbeweging te komen die juist meer
prestatieafspraken wil. De werkgeversorganisaties hebben al gepleit voor
nieuwe, verregaande prestatieafspraken, die ook andere gebieden beslaan,
zoals diversiteit. Dat betekent dat het
ministerie van Onderwijs, Cultuur &
Wetenschap een moeilijke keuze moet
maken. Daar lijkt men zich ook in
Den Haag van bewust.
Minister Bussemaker zal de
komende maanden veel moeten praten
en zorgvuldig moeten schipperen om
alle partijen, van bezettende studenten
en docenten tot rendementvragende
werkgevers, achter zich te krijgen. ↙

‘Extra geld moet niet
naar bakstenen en
bureaucratie gaan’

‘Rendement geen doel’
UvA-rector magnificus Dymph van
den Boom sluit zich aan bij haar
HvA-collega. ‘We hebben het geluk
dat onze prestatieafspraken in het
verlengde liggen van de strategische agenda die we destijds hebben
ingezet,’ vertelt zij. ‘Toch hoop ik dat
er geen nieuwe prestatieafspraken
komen. Ik vind dat de regie en autonomie bij de universiteiten moeten komen te liggen.’ Van den Boom wil dat
de universiteiten meer op hun strategische agenda worden beoordeeld. ‘Wij
maken altijd mooie profilerings- en
instellingsplannen, maar daar krijgen
we nooit feedback op. Ik hoop dat daar
meer aandacht voor komt.’
De kritiek dat prestatieafspraken het

STAGE
Sahar Ahmed

(23)

Studie Bedrijfskunde management,
economie & recht (HvA)
Stage Afdeling straattoezicht
gemeente Zaanstad
Verdiensten € 350,Sterren *****
‘Eigenlijk heb ik mijn stage zelf verzonnen. De stagecoördinator stelde
me voor een handboek te schrijven
met de ideale werkwijze voor het
straatteam. Ik vond dat te simpel:
eerst moest onderzocht worden of
een handboek wel een goede manier
is om mee te werken, dacht ik.
Ik vraag de leden van het straatteam
wat ze een fijne manier van werken vinden. Het zijn buitengewoon
opsporingsambtenaren die boetes
kunnen uitdelen als iemand het grofvuil op de verkeerde plek heeft gezet,
of een foutgeparkeerde auto kunnen
laten wegslepen. Dat zijn ingrijpende
maatregelen, waar schriftelijk weinig
over is vastgelegd; het straatteam
krijgt alleen mondelinge instructies.
Dat werkt niet, want daardoor kunnen toezichthouders de regels niet
teruglezen en geven ze soms boetes
wanneer dat niet hoeft.
Toen de managers mijn interviews
lazen, waren ze best verbaasd dat
de toezichthouders daar niet eerder
mee naar hen waren gekomen. Mij
verbaasde dat ook, want de managers zijn heel benaderbaar. Daarom
is mijn stage ook zo leuk: je wordt
niet behandeld als stagiair. Ik ga
altijd met collega’s mee lunchen en
mocht zelfs mee op bedrijfsuitje.’ ↙
Willem van Ewijk
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Overigens

Ook niethoogleraren moeten
promotor kunnen zijn
De stelling

Op een landelijke bijeenkomst van de KNAW zeiden veel promovendi dat ze gebukt gaan onder
werk- en publicatiedruk, mede door een gebrek aan begeleiders.
Ans Kolk

Roel van Driel

Raoul Engelbert

Hoogleraar duurzame bedrijfsvoering

Emeritus hoogleraar biochemie

Bijzonder hoogleraar fysiotherapie
(AMC) en lector fysiotherapie (HvA)

‘Helemaal eens met het belang van goede
begeleiding, maar ik zie niet waarom
niet-hoogleraren als promotoren het probleem oplost. Hun begeleiding kan ook tekortschieten – dat lijkt me niet aan “rang”
gebonden – en ze hebben minder ervaring. Maar niet-hoogleraren betrekken bij
de begeleiding, dus meerdere begeleiders,
is heel goed. Bij ons gebeurt dat al jaren,
aangemoedigd vanuit het onderzoeksinstituut. En het nieuwe UvA-promotiereglement verplicht het, ook ingegeven door
integriteitszorgen. Maar hoewel de kans
op betere begeleiding hierdoor toeneemt,
is het geen garantie. Om dat verder te
bevorderen, moet je voorkomen dat
begeleiders excuses gebruiken als “geen
tijd”. Dat vind ik geen argument, want
iedereen heeft het druk. Van belang is het
scheppen van een cultuur waarin goede
begeleiding de norm is, mensen elkaar
daar ook op aanspreken, promovendi het
kunnen aankaarten en het een voorwaarde is bij toekenning van promotieplaatsen
aan begeleiders. Ik raad promovendi ook
aan om, voor ze beginnen, goed na te
gaan wat de ervaring van anderen met de
betreffende begeleider(s) is.’

‘Oneens. De vraag is of het vergroten
van het aantal personen met formeel
promotierecht het probleem zal oplossen, of zelfs maar kleiner zal maken.
In de exacte wetenschappen wordt de
feitelijke begeleiding al vaak gedaan
door universitaire (hoofd)docenten, die
dan als co-promotor optreden. Dat werkt
redelijk goed. Maar ook daar blijkt dat
de U(H)D hetzelfde euvel heeft als de
promotor: druk met heel veel zaken,
waaronder de ratrace van het carrière
maken. Daarom is mijn voorstel: maak
en handhaaf stevige afspraken tussen
promovendus en begeleider, en zorg
daarnaast voor een evenwichtige opbouw
van onderzoeksgroepen waar promovendi werken. Dat wil zeggen: een ratio
promovendi-U(H)D’s-hoogleraren die
past bij het onderzoek, het onderwijs
en de begeleiding van promovendi. Natuurlijk is dat laatste makkelijker gezegd
dan gedaan in een organisatie als een
universiteit. Maar het gaat uiteindelijk
niet om te weinig tijd van een begeleider of promotor, maar veel meer om te
weinig prioriteit.’

‘Niet mee eens. In het AMC hebben we
een strak begeleidingsplan, waarbij elke
promovendus begeleid wordt door twee
promotoren en twee copromotoren. De
copromotoren voeren ongeveer elke twee
weken een gesprek met de promovendus.
Ikzelf zit daar als promotor niet altijd
bij, maar wel ongeveer elke maand. Als
hoogleraar ben je daar veel tijd aan kwijt,
maar daar hebben de promovendi recht
op. Bovendien vind ik het heel leuk om
met jonge, enthousiaste onderzoekers te
werken. Bij ons hebben promovendi dus
niets te klagen als het om de hoeveelheid
begeleiding gaat. Ik weet dat het niet
altijd goed geregeld is, maar ik denk niet
dat het zin heeft om meer promotoren te
genereren. Ook lectoren hoeven wat mij
betreft geen promotierecht. Het gaat er
vooral om dat het team van promotoren
en copromotoren goed georganiseerd is.
Ik merk wel dat het voor promovendi
tegenwoordig moeilijk is om artikelen
te publiceren, doordat de concurrentie
zwaar is. Dat geeft druk, maar dat hoort
er een beetje bij. Wij moeten er als begeleiders voor waken dat ze niet aan die
druk ten onder gaan.’ ↙ Yannick Fritschy
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