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Hoe groot is de schade aan je hersenpan na
al die weken in de zon met te veel drank?
Wetenschappelijk verantwoorde tips om je
brein weer wakker te schudden.

De onderwijsminister wil studenten
recht in de ogen kunnen blijven kijken,
geeft tips aan eerstejaars en vertelt waarom ze de protesten aan de UvA deels
begrijpt. Een interview.
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r mag een hele zomer overheen zijn gegaan;
bij de UvA lijkt niets veranderd.
Maandag liep voormalig collegevoorzitter Louise
Gunning (uitgenodigd voor de opening van het
Academisch Jaar) even met haar ziel onder de arm
op het Amsterdamse Spui. Gunning werd, net als
de overige genodigden, de toegang tot de Lutherse
Kerk ontzegd door actievoerders van De Nieuwe
Universiteit. Het moet voor haar – en voor de reeds
binnen wachtende rector Dymph van den Boom – een
bad trip down memory lane zijn geweest. Er was even
geen doorkomen aan, net als in april dit jaar in het
bezette Maagdenhuis.
Vóór de zomer liet de academische gemeenschap
zich de blokkades en acties bij de UvA nogal gedwee
welgevallen, maandag uitten wetenschappers,
docenten en staf luidkeels hun frustraties. Meer dan
eens stortten de gearriveerde, grijze academici zich op
het jonge actievolk, er vielen harde woorden, er werd
geduwd en getrokken.
Een deel van de gasten wist als ware competente
rebellen via sluiproutes de kerk binnen te komen, waar
de opening met vertraging alsnog doorgang vond.
Daar plaatste de Britse topwetenschapper Geoffrey
Boulton alle heisa in perspectief. ‘Volgens sommigen
is het veranderen van een universiteit vergelijkbaar
met het aanpassen van een begraafplaats. Hulp van
binnenuit krijg je nooit.’
Zo is gelukkig niets wat het lijkt op de UvA,
en staan ons nog genoeg verrassingen te wachten
deze herfst.
Ook Folia begint (licht) gewijzigd aan het najaar.
De rubriek ‘Overigens’ en columniste Emma Curvers
hebben na jaren trouwe dienst plaatsgemaakt voor
onder meer een nieuwe rubriek van Linda Duits,
de campusdichter Bugra Gedik en een cartoon. De
oplettende lezer is het al opgevallen: ook onze site is
flink vernieuwd en omgebouwd. We roepen studenten
en medewerkers op samen met ons van Folia.nl een
onmisbare informatiebron te maken voor UvA en HvA.
We zijn weer begonnen!

www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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Cijfers

668.000
0
euro schade leed de UvA door de bezettingen van
het Maagdenhuis dit voorjaar.

euro daarvan wordt betaald door de bezetters; de verzekeraars en de UvA gaan de kosten niet
verhalen.

Welkom (terug)
op Folia.nl!

T

erwijl de weerblogs, festivals en vallende hijskra
nen aan ons voorbijvlogen, zat de redactie van
Folia alles behalve stil. Maandenlang werd er gebroed
op een spiksplinternieuwe website, de oude was
immers enigszins gedateerd.
Het belangrijkste doel: de interactie met de lezer
vergroten. Zo kun je vanaf heden op Folia.nl actief
bijdragen aan lopende dossiers. Heb je bijvoorbeeld
een dringend nieuwtje over de Amstelcampus of een
scherp opiniestuk over de huidige ontwikkelingen bij
de Faculteit der Geesteswetenschappen, dan horen
we dat graag. Daarnaast is het in bepaalde artikelen
mogelijk om reacties te plaatsen op specifieke zinnen
en quotes, en nodigen we je uit om onze agenda up
todate te houden met de tofste evenementen.
Buiten dit alles om, blijft Folia natuurlijk gewoon
Folia. Dat betekent dagelijks het laatste nieuws van
de UvA en HvA, scherpe reportages over weten
schap, Engelstalige stukken voor internationale
studenten, columns, video’s en nog veel meer.↙
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512.000
Nederlanders keken naar de
Zomergasten-aflevering met
UvA-hoogleraar Damiaan Denys.

51
29
30

minuten vertraging liep de opening van het
Academisch Jaar van de UvA op door de protesten van
studenten.

steunbetuigingen aan ACW-student
Rudolf Valkhoff werden in een boek verzameld door zijn
ex-student Eva van den Eijnde.

procent minder instroom is er voor de
pabo-opleidingen in Nederland nadat de ingangseisen
werden aangescherpt.
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De Week

Duwen en trekken bij de opening van het collegejaaar, rechts met bril Rudolf Valkhoff. foto Daniël Rommens

Ouverture kafkaïenne

H

oe stel je je tijdens een jaar
opening als grootmacht op, na
een jaar van revolutionaire vlekjes op
je blazoen? Juist, met rücksichtsloze
bravoure. Aan de HvA deed men het
ondernemend. Een ondernemingsvisie
van rector Huib de Jong, onderne
mende gesprekken met onderne
mende studenten en het verhaal van
ondernemer Annemarie van Gaal;
alle leken ze langer te duren dan de
Maagdenhuisbezetting. Niettemin
kan het gebrek aan kritische vragen
en het tientallen seconden lange ap
plaus na ieder onderdeel als lichtend
voorbeeld dienen voor NoordKo
reaanse schoolkinderen.
De UvA koos de andere kant van de
totalitaire medaille als openingsthe
ma: censuur. Let u niet te veel op dat
gat in het programma waar de stu
dentenraad een gedicht zou hebben
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voorgedragen. Zo’n democratisch ge
legitimeerd studentenraadje moet im
mers niet denken dat ze het politbu
reau op het jaarlijkse juichfeestje van
de UvA de maat kan nemen. Zo kon
het dat de Bildung Academie een ge
jaagd telefoontje kreeg of ze nog een
kwartiertje wilde komen glimlachen.
Dat kwartiertje begon uiteindelijk ruim
een uur later doordat de ingangen van
de aula waren gebarricadeerd.
Wat was er gebeurd? Dissident
Rudolf Valkhoff, alias de grijze
knuffelrevolutionair, mag zijn college
cultuurgeschiedenis niet geven ‘op zijn
manier’ – met regelmatig bezetters
verlof? – en liet het er niet bij zitten.
Zijn achterban stond na een barrica
deloze zomer te popelen om Valkhoffs
vervangers en werkgever eens flink op
hun bourgeoise plek te zetten, en trok
met wapperende rode vierkantjes op

naar de collegezaal. Wat bleek? Het
college was in alle stilte verplaatst
naar een onbekende locatie, in een
van de duizend identieke Roetersei
landcampuszaaltjes. De afdelingsdi
recteur zei niet te weten waarheen,
de nieuwe docent was er niet en de
portiers hielden allemaal hun mond.
Even was het weer 1984.
Gelukkig was er nog één stukje
pr dat de reputatiemanagers niet
kapot hebben kunnen managen:
coryfee Damiaan Denys blies zijn
Zomergasten-publiek omver met
rake uitspraken als ‘Zolang ik geen
angst ervaar, ben ik nooit echt in
contact gekomen met wat mij echt
vrij maakt.’ Gelukkig ervaart de UvA
veel angst en is Denys allang verban
nen naar communistisch aandoende
bunkers in kille oorden als het AMC. ↙
Henk Strikkers en Bob van Toor
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Bugra Lucht
Ben jij eerstejaars en zoek jij een nieuwe uitdaging?
Waarom lees je dit nog?
Ga zuipen en neuken. Ja, allebei. Zonder het eerste
zou het laatste een heel gedoe zijn met inhoudelijke
gesprekken, persoonlijke bonding en een herinnering.
Dat wil je toch niet.
‘... maar Liselot, jij bent dus opgegroeid in EttenLeur,
wauw. Heb altijd al iemand willen ontmoeten uit
EttenLeur. Een wens die uitkomt. Wat? Zelf noem
je het EttenLeurstelling? Ha. Wie zegt dat vrouwen
niet grappig zijn. Ik zie jou wel een tvpersoonlijkheid
worden.
Ja, lijkt me wel wat voor jou. Vooral omdat je net
zei beroemd te willen zijn en ja, ik praat je naar de
mond.
O, toevallig, ik hou ook niet van jazz. Ella Fitzgerald,
suck my dick.
Ik hoop dat Parker doodgaat vandaag. O, isie al?
Nou, dat is al de tweede wens die vandaag uitkomt.’
Het is woensdagmiddag. Half 2. Biertje?
Bugra Gedik studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

Navraag
Louise
Gunning
Deze week is Louise Gunning begonnen als
president-commissaris bij de Schiphol Groep.
Vijf maanden geleden trad ze af als voorzitter van het College van Bestuur, nadat de
medezeggenschapsraden aan de UvA het vertrouwen in haar hadden opgezegd.
Blijft u hoogleraar, naast uw functie bij
Schiphol?
‘Natuurlijk. President-commissaris bij Schiphol is
een nevenfunctie. En ik vind het heel leuk om weer
aan de slag te gaan met wetenschappelijk onderzoek. Ik was al bezig met een onderwerp voordat ik
collegevoorzitter werd, en daar ga ik nu mee verder.
Het gaat over de antivaccinbeweging in Nederland
en internationaal, en de invloed van sociale media op
haar successen.’

Hoe kijkt u terug op uw vertrek als
collegevoorzitter?
‘Ik heb met ontzettend veel plezier die functie vervuld. Het waren drie fantastische jaren en ik heb een
mooie afscheidsbijeenkomst gehad. Natuurlijk was
ik liever vier jaar gebleven. Wat de Maagdenhuisbezetting betreft: het was fijn dat er een akkoord was
bereikt, de week voorafgaand aan mijn vertrek. Dan
is het jammer dat de General Assembly daar uiteindelijk niet mee instemde. Als ze dat wel hadden
gedaan was het misschien anders gelopen.’

Dan had u kunnen aanblijven als
collegevoorzitter?
‘Dat weet ik niet.’

Dit weekend bleek dat de schade van
de bezettingen van Maagdenhuis
en Bungehuis is uitgekeerd door de
verzekeraar. Bent u opgelucht?
‘Ik ben blij dat het is vergoed en dat die 668.000 euro
kunnen worden besteed aan onderwijs en onderzoek.’
…UvA poogt gedicht CSR te censureren…
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Op z’n Duits
Slenterseks

S

eks tijdens je studie valt niet mee. Niet dat
het moeilijk is om seks te krijgen als student
– naar de Bubbels gaan is meestal vol
doende. Het probleem zit erin hoe je vervolgens
de relatie noemt die met zo’n bedpartner kan
ontstaan. Een onenightstand mondt al snel uit in
een tweede nacht. En dan? Is hij of zij je scharrel?
Je woordkeuze is veelzeggend.
Op een feestje kwam ik twee verliefde jongmen
sen tegen die heel gelukkig naar elkaar zaten te
kijken. Ik vroeg of ze verkering hadden. Super
awkward, maar ik vind het leuk om pijnlijke
vragen te stellen. Ik kreeg als antwoord dat ze
appten. Die term hadden ze zelf bedacht toen
ze bespraken wat ze hadden. Daten klinkt zo
Amerikaans en dekt de lading niet. Dan klinkt
het alsof je de hele tijd met elkaar uit eten gaat,
zeiden ze. Scharrelen vonden ze ook niet passen.
Te veel nadruk op het seksuele. Met appen wil
den ze aanduiden dat ze speciaal contact
hadden. ‘Omgang hebben met elkaar’
heette dat denk ik vroeger.
Relatieterminologie is modeonder
hevig. Verkering was voor mij een
woord dat alleen basisschoolleer
lingen gebruikten, totdat ik het zelf
kreeg met een twintiger. Archaïsche
termen zijn nu eenmaal in onder
Amsterdamse studenten.
In Utrecht zijn woorden
als barrel, kwarrel
en prela in omloop.
Een barrel is een
slechte scharrel,
een kwarrel is
een scharrel
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van hoge kwaliteit. Zo’n kwarrel kan uitmonden
in een prerelatie: verkering die je nog niet zo
durft te benoemen. Verkering heet in die kringen
trouwens een rela. Zoals jullie begrijpen ben ik
blij dat ik niet in Utrecht woon.
De Utrechtse termen zijn opmerkelijk lineair. Er
spreekt hoop uit dat de ene fase naar de andere
leidt. Daardoor doen zulke seksuele omgangs
vormen, hoe los ze ook zijn, toch ouderwets aan.
Seks buiten een relatie mag, maar alleen als er
een band in de toekomst in het verschiet ligt.
Het gaat dan over experimenteren voor je de
ware vindt, zoals er nu ook romcoms zijn over
casual sex. Films als het aanlokkelijk getitelde
Friends with Benefits (2011) lijken heel progressief,
maar propageren uiteindelijk toch gewoon de
heteroseksuele queeste naar romantische liefde.
In het Afrikaans noemen ze alle vormen van on
gebonden seks slenterseks. Ik vind dit de mooiste
term. Slenteren heeft een doelloze
connotatie: we slenteren maar wat.
Maar je kunt al slenterend ook op
een prachtige, onverwachte plek
uitkomen. Laatst kwam ik het
appende stelletje weer tegen.
Trots vertelden ze dat ze nu ‘ge
woon’ verkering hebben. ↙
Linda Duits is een weggelopen
wetenschapper, gespecialiseerd
in populaire cultuur; in
het bijzonder op het
gebied van gender en
seksualiteit.
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Kom maar
binnen met
je geld
Een kamer vinden in Amsterdam is geen pretje. Grote investeerders
ontdekken nu de Amsterdamse studentenwoningmarkt en leveren zo een
belangrijke bijdrage aan het oplossen van het kamertekort. Iedereen is blij.
‘Zolang het puntensysteem maar wordt nageleefd.’
tekst Willem van Ewijk
beeld Barend Wilschut
research Yournalism

‘H

et idee van het gebouw was om het letterlijk
open te houden voor de stad, nauwelijks deuren
dus,’ zegt een 24-jarige student psychologie,
die liever anoniem wil blijven. Hij woonde een jaar in de
Weesperflat en beschrijft hoe de flat een zooitje werd met
muizen, overal afval en zo nu en dan een brandje. ‘Mijn
huisbaas wilde per se weten uit wat voor milieu ik kwam om
te bepalen of ik de kamer mocht hebben,’ zegt de Amsterdamse student Meike van Dam. ‘Hij wilde weten wat mijn
ouders deden en wat ik studeerde.’
Nee, studenten hebben het echt niet zo makkelijk als ze
op kamers gaan. Ze krijgen te maken met achterstallig
onderhoud en voyeuristische klusjesmannen, zo blijkt uit
onderzoek van journalistiek platform Yournalism. En dat
is niet alleen in Amsterdam het geval. Een student uit
Eindhoven vertelt dat haar vorige huisbaas ‘absoluut een
huisjesmelker’ is. ‘Hij deed helemaal niks, of zeer weinig,
aan het onderhoud van het huis.’ Met een verwacht tekort
van 16.000 studentenkamers in 2021 hebben studenten in
Amsterdam geen keus. Foute huisbazen, lekkende leidingen
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en tochtige ramen: ze hebben het maar te slikken, want als
student ben je allang blij dat je een kamer hebt.

In 2021 nog geen kamer
En dan betalen studenten in Amsterdam, zo bleek uit onderzoek dat studentenvakbond LSVb in april dit jaar publiceerde,
ook nog eens gemiddeld 160 euro te veel voor hun kamer. ‘The
sky is the limit,’ zei Merel Stoop, voorzitter van Rood, de jongerenorganisatie van de SP, erover. ‘Huisjesmelkers verrijken
zich over de rug van kamerhuurders en daar moet een einde
aan komen.’ En dan had ze het niet eens over de opkomende
Student Hotels, waar studenten 700 euro per maand wordt
gevraagd voor een kamer en ze niet door het huurrecht worden
beschermd, omdat ze geen contract hebben. Maar jammer genoeg voor Merel Stoop zal het kamertekort voorlopig niet snel
afnemen: volgens prognoses komen er alleen maar studenten
bij. En studentenhuisvester Duwo geeft aan dat het kamertekort in Amsterdam in 2021 kan oplopen tot 16.000. De nood
is zo hoog dat grote beleggers, vastgoedinvesteerders en private
equity- fondsen – die aanvankelijk nogal huiverig waren om
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hun geld in studentenwoningen te steken – de winstgevendheid
van de studentwoningmarkt hebben ontdekt.

Nieuwe markt
Wie in Amsterdam een kamer wil, zal het tegen 37 medestudenten moeten opnemen. Daarmee is in Amsterdam de
woningnood onder studenten het hoogst van Nederland. In
Delft wordt gemiddeld maar 14 keer op een kamer gereageerd.
In Nijmegen kan de huisbaas kiezen uit 27 studenten. De
gemeente Amsterdam werkt hard om het woningtekort terug
te dringen. De stad wil de komende jaren 9000 wooneenheden
aan de voorraad van corporaties toevoegen. Zo komt er bij het
AMC een nieuwe campus met 900 wooneenheden en in Amsterdam-Zuidoost wordt de tweede Spinozacampus ontwikkeld,
met 552 studentenwoningen. Maar de gemeente houdt er zelf
al rekening mee dat haar bouwplannen niet genoeg zijn. In de
hoofdstad, zo stond in het programma Jongeren- en Studentenhuisvesting 2014-2018, zal de vraag naar studentenwoningen
21.000 zijn. Inmiddels wringen politici zich in allerlei bochten
om de kamernood op te lossen. Zo stelde D66-raadslid Reinier
van Dantzig vorige week nog voor om studenten samen te laten

Wie in Amsterdam een
kamer wil, moet het tegen
37 medestudenten opnemen
wonen met ex-gedetineerden, vluchtelingen of bejaarden.
De overheid heeft dus hulp nodig, en de commerciële bouwers zijn bereid die te bieden. Ligt de Nederlandse bouw sinds
de crisis al jaren bijna volledig stil, het aantal studenten
dat een kamer nodig heeft blijft toenemen. Tot 2025 zal
het aantal studenten met 58.000 stijgen, tot 700.000 in 2025.
Die voorspelling deden consultants van vastgoeddienstverlener Savills in juni van dit jaar. Dit gebeurde op de Provada, een van de grootste vastgoedbeurzen van het land, waar
investeerders nog eens warm werden gemaakt om hun geld in
studentenwoningen te investeren.

Hulp uit Den Haag
Gezien de kamernood lijken de commerciële bouwers
hun kamers altijd te kunnen verhuren. Daarbij komt dat
studentenkamers over het algemeen aantrekkelijker zijn
dan gewone woningen. In Amsterdam kunnen ze voor meer
worden verhuurd dan gewone appartementen, die € 20,04
per vierkante meter kosten. Hoewel studentenhuisvesters
zich aan de maximale huurprijs moeten houden, dus ook
de commerciëlen, kost een Amsterdamse studentenkamer
€ 24,89 per vierkante meter. In Amsterdam schieten de
bouwprojecten de afgelopen jaren dan ook als paddenstoelen
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uit de grond. Na een rondgang langs commerciële bouwers
komen we tot een optelsom van zo’n 3300 studentenwoningen in Amsterdam voor de komende jaren.
Daarmee is de bouw door commerciëlen een flinke aanvulling op de bouw door corporaties. Samen zetten ze er de schouders onder om het kamertekort op te lossen. De achtereenvolgende kabinetten Rutte I en Rutte II pasten wetten aan om de
bouwmaatschappijen het laatste zetje te geven. De maatregelen
zijn er vooral op gericht dat ze goedkoper kunnen bouwen. Zo
worden de eisen aan de kamers, zoals die aan geluidsdichtheid
en minimale grootte, versoepeld.

Steun van studenten
Iedereen lijkt het er vooralsnog over eens te zijn dat aan de
commerciële bouwers tegemoet moet worden gekomen om het
kamertekort op te lossen. ‘Huisvesters die getrokken worden
door goedkopere grondprijzen om studentenwoningen te bouwen zijn van harte welkom,’ zegt de kersverse Asva-voorzitter
Xandra Hoek, ‘zolang studenten maar goede huurcontracten
krijgen en het huurrecht wordt toegepast.’ Ook de LSVb maakt
het niet zoveel uit. Die kwam zelfs voor commerciële bouwers
op toen het kabinet 2012 een maximale huurprijs dreigde te
beperken. Belegger Syntrus Achmea had toen net toegezegd
om 450 van 1500 nieuw te bouwen studentenwoningen in Leiden voor zijn rekening te nemen. Daarbij rekende men op een
maandhuur van € 380,- per woning. Maar volgens de nieuwe
plannen zou zij slechts € 285,- per kamer mogen vragen. Syntrus Achmea adviseerde haar klanten daarop om niet meer in de
campus te investeren, omdat het niet genoeg geld zou opleve-

Gemiddeld aantal reacties
per kamer
Bron: Yournalism

Commerciële
huisvesting in
ontwikkeling
in Amsterdam
Bron: Gemeente Amsterdam

Nautique Living
Verweij Mungra Vastgoed
868 studenten en jongeren

Nieuw Dok
Biesterbos
380 studenten

Voormalig TNT-gebouw
Camelot, Novaform
450 studenten en jongeren

Wasadorp
Porten Development, Camelot
275 studenten

Presto
Domus Projectontwikkeling
97 studenten

The Student Hotel II
City Living
574 studenten

Poeldijkstraat
Crosslane Group
148 studenten

Amstelhome
Verweij Mungra Vastgoed
520 studenten
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Niet alleen Amsterdam loopt achter
Als de ruimste prognoses worden gevolgd dan lukt het
de gemeente Amsterdam de komende jaren niet om het
kamertekort terug te dringen. Er worden 9000 studen
teneenheden gebouwd, terwijl er tot 21.000 nodig kunnen
zijn. Ook landelijk lukt het maar moeilijk om het tekort
terug te dringen. Al in juni 2014 klaagde studentenvak
bond LSVb dat de bouw van studentenwoningen niet op
schema lag. ‘De afgelopen drie jaar is slechts de helft van
de beloofde woningen gerealiseerd,’ zei voorzitter Tom
Hoven toen. Voor 2016 waren er 16.000 kamers beloofd,
maar in 2014 waren er nog maar 3800 gebouwd en waren
er 4400 woningen in voorbereiding.

Commerciëlen
ontdekken de studentenwoningmarkt
Bouwprojecten in de studentenhuisvesting schieten als
paddenstoelen uit de grond. Een investeringsgroep uit
München (International Campus AG) maakte onlangs met
studentenhuisvester DUWO de afspraak om in Leiden en
Amsterdam in totaal 2.250 studentenwoningen te bouwen,
ter waarde van 150 miljoen euro. Bouwfonds, onderdeel van
de Rabobank Groep, stapte eind 2013 in de studentenwo
ningmarkt en richtte daarvoor het European Student Hou
sing Fund op dat geld van zo’n zeventig Duitse beleggers
beheert. In Amsterdam bezit het fonds de 354 studio’s aan
de Van Heenvlietlaan in Buitenveldert die aan studenten en
starters verhuurd worden. Verweij Mungra Vastgoed opende
op de Zuidas onlangs de Ravel Residence, met 800 luxe
kamers. Deze maand opent het Amstelhome haar deuren
met 520 kamers.

Hoe de overheid commerciële verhuurders
tegemoetkomt
In 2011 ondertekenden hogeronderwijsinstellingen ge
meenten en studentenhuisvesters een Landelijk Actieplan
Studentenhuisvesting. Kences, de koepel van woningcor
poraties in de studentenhuisvesting, beloofde om tot 2016
een miljard te investeren voor in totaal 16.000 nieuwe
studentenwoningen. Gemeenten, universiteiten en hoge
scholen beloofden hun grond voortaan tegen een ‘sociale
prijs’ beschikbaar te stellen als iemand daarop een
studentencomplex wilde bouwen. Particuliere verhuurders
en studentenhuisvesters beloofden ervoor te zorgen dat
meer investeerders hun geld in studentenhuisvesting zou
den steken. Ook de voorwaarden waaraan de nieuwe wo
ningen moesten voldoen werden omlaag gebracht, om zo
de bouwkosten te drukken. Zo werden eisen aan geluids
dichtheid van kamers minder streng en werd de minimale
omvang van een kamer verlaagd van 24 naar 18 vierkante
meter. Al met al beter dan de krappe studentenkamertjes
die vaak door particulieren worden verhuurd.

Folia 01_1536_3.indd 14

ren. De vastgoedbelegger legde ook projecten in Amsterdam en
Utrecht stil. Alhoewel studenten gebaat lijken bij goedkopere
studentenkamers kwam studentenvakbond LSVb tegen het
plan in het geweer. ‘Dit kan gewoon niet de bedoeling zijn van
het regeerakkoord,’ zei Kaj Heijneman, toenmalig LSVb-voorzitter. ‘Als er niet meer geïnvesteerd wordt, loopt het tekort aan
studentenwoningen alleen maar op en gaan studentenhuisvesters failliet.’
Dit laatste was ook de overweging van minister Blok om in
juli van dit jaar aan te kondigen dat, zelfs nu de huurverhoging
voor corporaties wordt beperkt tot de infatie plus 1 procent,

De eisen aan studentenkamers, zoals de grootte en
geluidsdichtheid, worden
versoepeld
deze beperking niet geldt voor particulieren in de sociale huursector, zodat hun verdiencapaciteit hetzelfde blijft.

Commercie is niet eng
De huren van particulieren mogen van minister Blok ieder jaar
stijgen met 2,5% plus de inflatie. Ook dat is volgens de LSVb
niet erg, zolang het woningtekort maar wordt opgelost. ‘Als er
maar aan het puntensysteem wordt voldaan,’ zegt voorzitter
Sara Spano. Uit het onderzoek van Yournalism is niet gebleken

De gemiddelde Amsterdamse
studentenwoning
Bron: Gemeente Amsterdam, Yournalism
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of commerciële studentenhuisvesters het puntensysteem meer
overtreden dan particuliere huisbazen.
‘Zolang de huren maar niet ineens heel erg omhooggaan,
zegt Xandra Hoek van de Asva. ‘Maar daar zijn de huurcontracten voor,’ constateert ze. En de particuliere verhuurders
zullen zich, ook in de nieuwe plannen, gewoon moeten houden
aan de maximale huurverhoging die bepaald is door het
ministerie. Zo eng is die commercialisering dus niet. Let wel,
publieke woningcorporaties en commerciëlen houden er nagenoeg hetzelfde beleid op na bij het bepalen van de huurprijs:
de prijzen worden afgetopt op 0-25 euro onder de grens voor de
huursubsidie.
Zijn de studenten tevreden? 19 procent van de
Amsterdamse studenten zegt
ontevreden te zijn met hun
verhuurder, en dat komt vooral omdat ze wat minder willen
betalen. Daartegenover staat
dat drieëntwintig procent van
de studenten juist zeer tevreden is. De ontevreden studenten
hebben het in het onderzoek net zo goed over de corporaties
als de commerciëlen en de particuliere kamerverhuurders,
die zich tot nu toe aan dezelfde maximale huurprijzen en het
huurrecht moesten houden. Ook de Asva zegt niet te kunnen
zeggen of er nou meer klachten binnenkomen over commerciële verhuurders, particulieren of woningcorporaties. ‘Waar
we wel moeite mee hebben,’ zegt Xandra Hoek van de Asva,
‘is de opkomst van de zogenaamde Student Hotels, die zich

15

vooral op buitenlandse studenten richten. Studenten betalen
er zevenhonderd euro per maand voor een kamer, en kunnen
zomaar de ene op de andere maand naar de andere kant van
het hotel worden verplaatst. Daarover krijgt het Asva-kamerbureau wél veel klachten.
Maar die hotels vallen niet binnen de sociale huursector. Wie
luxe wil bouwen en luxe wil huren, die is vrij om dat te doen.
De gemeente Amsterdam ziet dit zelfs als een voordeel en wil
ook dat de corporaties zulke dure woningen gaan bouwen.
‘Er zal altijd een groep mensen zijn die een hogere huur kan
betalen, aan wie dus een kale huur vanaf € 500,- tot € 699,- kan
worden gevraagd. Voordeel
daarvan is dat jongeren en
studenten die het kunnen
betalen geen goedkopere
woning bezetten,’ staat er in
het programma Jongeren- en
Studentenhuisvesting te lezen.
Een studentenvakbond kan
ook niet hotel Krasnapolsky
verbieden om kamers aan studenten te verhuren, laat staan dat
je het Hilton binnenvalt en daar het puntensysteem gaat toepassen zodra er een buitenlandse student overnacht. Het echte
probleem is dat Amsterdamse studenten gedwongen worden
thuis te wonen of zevenhonderd euro te betalen voor een kamer
in een Student Hotel. Hier zijn de commerciële huisvesters
juist de oplossing. Bouw maar lekker door, om met vakbondsvoorzitters Hoek en Sapo te spreken; zolang je je maar aan de
regels houdt. ↙

‘Zolang de huren maar
niet ineens heel erg
omhooggaan’
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ADVERTENTIES

VoorleesExpress
MELD JE AAN ALS VRIJWILLIGER!

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

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!
Copyright © Platform VoorleesExpress, mei 2012

Ik hou liever wat
over voor aan de bar
Benste
studenten
deal

00
€ 16,
/mnd

Maandelijks opzegbaar

100 min/sms + 1500 MB

NU 1800 MB!

www.ben.nl/student
Eenmalige aansluitkosten € 9,95. Deze studentenaanbieding is geldig t/m 1 oktober 2015.
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Commercieel medewerker gezocht
Hogrefe Uitgevers geeft tests en boeken uit op het
gebied van psychologie.
Wij zoeken per 15 september 2015 een commercieel
medewerker voor 1 dag per week.
Je ondersteunt het uitgeefteam bij marketingactiviteiten als e-mail nieuwsbrieven, direct-mail campagnes,
organiseren van congresbezoek of trainingen etc.
Daarnaast help je bij het verwerken van orders en het
beantwoorden van klant- en helpdeskvragen.
Ben je student psychologie, pedagogiek of communicatiewetenschappen? Heb je ervaring met social media,
digitale marketing? Ben je zorgvuldig, klantgericht en
kun je goed organiseren?
Dan ben jij degene die wij zoeken.
Stuur je sollicitatie tot 14 september naar
Janwillem.bast@hogrefe.nl

Een stijlvol literair grachtenhotel in het centrum van Amsterdam met een uitgebreide collectie
moderne kunst zoekt per direct representatieve studenten voor de functies van

NACHTRECEPTIONIST
5 à 6 nachten per maand
(werktijden tussen 23.30 en 7.00 u)
Wij zoeken vriendelijke, accurate personen met gevoel voor service en
kwaliteit, die naast Nederlands goed Engels spreken. Wij bieden een
zelfstandige en verantwoordelijke functie met leuke collega’s in een
aangename werkomgeving.
Tot de nachtreceptietaken behoren:
het te woord staan van gasten, verschillende
administratieve werkzaamheden, roomservice
maaltijden en drankjes bereiden en serveren,
assisteren met de bagage van gasten, waken
over de veiligheid van het hotel en haar gasten.
Graag ontvangen we je schriftelijke reactie voorzien van cv.
Ambassade Hotel
t.a.v. Rik Drenth
Herengracht 341, 1016 AZ Amsterdam
rik.drenth@ambassade-hotel.nl • www.ambassade-hotel.nl
020 555 0 222

GEZOCHT VOOR MEDISCH
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
• Gezonde mannen
• Leeftijd: 18-30 jaar
• BMI: 23-25 kg/m2

OPZET ONDERZOEK
• Screeningsbezoek +/- 2 uur
• Dieet interventie +/- 2 maanden
• 5/6 bezoeken, totaal +/- 32-38 uur
• Geen medicatie!
• Vergoeding tot €650,-

Heeft u interesse?
Voor meer informatie, neem contact op met arts-onderzoeker
Anna Emanuel via 020-4445172 of a.emanuel@vumc.nl
Of kijk voor meer informatie op: goo.gl/bckkd3
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‘DESIGNER
SPULLEN
MAKEN JE NIET
GELUKKIG’
tekst Julie de Graaf
foto’s Yvet van der Naalt

Anna Nooshin is 28 en mede-eigenaar en oprichter van NSMBL.nl, een van
de meest succesvolle mode- en lifestylemagazines van Nederland. Was ze vijf
jaar geleden nog student communicatiewetenschap aan de UvA, tegenwoordig
sluit ze reclamedeals met merken als Chanel en Nike, is ze model en reist
ze voor haar werk de hele wereld over. En ze schreef On Top, een gids voor
(online) succes.
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Anna Nooshin
GEBOREN OP 18 DECEMBER 1986 IN IRAN
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A

nna Nooshin gaat hard. Haar
online magazine NSMBL.nl
trekt gemiddeld anderhalf
miljoen unieke bezoekers per jaar en
op Instagram heeft ze 117.000 volgers.
Begin dit jaar werd de voormalig
UvAstudent tweede bij de Stylight
Fashion Influencer Awards, een presti
gieuze blogprijs in Berlijn.

wat verlichting brengen, want het is
in de eerste plaats een herkenbaar en
komisch verhaal over mijn leven, mijn
ervaringen en mislukkingen. Ik wil
laten zien dat je zelf verantwoordelijk
bent voor je geluk en je weg naar de
top. Natuurlijk provoceert zo’n titel
ook een beetje, maar ik vind het wel
leuk als mensen denken: de top, wat
weet jij daar nou van?

Hoe is het aan de top?
‘Daar ben ik nog niet hoor! Ik heb nog
een lange weg te gaan. Mijn boek
heet On Top omdat het gaat over
aan de top van je eigen leven staan.
Ik heb het geschreven voor meiden die
nu aan het studeren zijn en denken:
wat wil ik met mijn leven? Ik hoop dat
ik hen kan inspireren om hun droom
te ontdekken en stappen te nemen
om die waar te maken. Net zoals ik
heb gedaan. En misschien kan ik ook

Anna Nikbakht
Nooshin
2006 Communicatiewetenschap (UvA)
2010 Cum laude afgestudeerd, richting
nieuwe media
2011 NSMBL.nl opgericht
2015 Verschijning eerste boek en
lancering eigen YouTubekanaal
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Ondanks stage-ervaring in New
York en een cum laudediploma op
zak werd je nergens aangenomen
na je afstuderen. In je boek zeg je
over deze periode: ‘Twintiger zijn
is kut. Het is kut om geen idee te
hebben wat je wilt met je leven.’
Was het echt zo erg?

daarna ging ik koffiedrinken met een
vriend van vroeger. Hij had net een
online uitgeverij opgezet en vroeg of
ik samen met hen een online lifestyle
magazine voor vrouwen wilde begin
nen. Dat is NSMBL.nl geworden. Het
staat voor ensemble: een verzame
ling van alle mooie dingen uit het
leven.’

NSMBL.nl heeft anderhalf miljoen
unieke bezoekers per maand en is
een van de grootste online lifestyle
magazines van Nederland. Jij trekt
niet alleen achter de schermen aan
de touwtjes, maar bent ook het gezicht van de site. Waarom die keuze?

‘Ja! Ik wist het allemaal niet meer. Ik
had al mijn hoop gevestigd op mijn
studie en dacht dat zolang ik maar
cum laude afstudeerde, het wel
goed zou komen. Dat bleek dus niet
het geval. Ik hoopte dat ik bij een
uitgeverij of een prbureau terecht
zou komen, maar om mijn huur te
kunnen betalen, belandde ik in al
lerlei vervelende bijbaantjes. Was dit
nu het werkende leven dat ik tot mijn
vijfenzestigste vol moest houden? Ik
werd er zo ongelukkig van.’

‘Misschien is het wel een egodinge
tje. Ik wilde graag een stempel op de
site drukken en het leek me ook een
goede zet om mijn naam te vestigen.
Daarnaast wilde ik een gezicht heb
ben voor NSMBL omdat dat het goed
doet bij adverteerders. Zij vinden
het leuk als ik hun nieuwe kledinglijn
draag in plaats van een anoniem
model. Die keuze heeft dus commer
cieel goed uitgepakt. Zeker nu er veel
meer sites zijn gekomen die grap
pige en herkenbare lifestylestukjes
plaatsen, is het iets waarmee wij ons
onderscheiden van de rest.’

Wanneer veranderde dat?

Daarmee zet je ook jezelf in de markt.

‘Tijdens een sollicitatiegesprek
werden me de ogen geopend toen
degene tegenover me zei dat ik
perfect was voor de baan, maar veel
te ambitieus. Zij raadde me aan om
voor mezelf te beginnen. Blijkbaar
kwam tijdens zo’n gesprek al naar
voren dat ik best bazig ben en
moeite heb met regeltjes. Nu ik zelf
mensen aanneem, zijn dat inderdaad
niet de eigenschappen die ik zoek in
een werknemer. Je wilt iemand die
met je meedenkt, maar die niet de
ambitie heeft om meteen de tent
over te nemen. Ik wilde dat wel en
dat stond me in de weg, totdat ik
besefte dat ik die eigenschappen kon
inzetten voor iets positiefs. Niet lang

‘Ik zie mezelf als een product: Anna
Nooshin is een merknaam. Ik wil dat als
een klant die naam ziet, hij weet dat ik
snel werk, kwaliteit biedt, een bepaalde
following lever en dat ik bendable ben.
Met dat laatste bedoel ik dat ik de ene
keer product x kan aanprijzen en de
volgende keer weer iets anders, maar
dat het altijd authentiek voelt. Zo wil
ik mezelf marketen en daar probeer ik
goed over na te denken. Binnen nu en
twee jaar wil ik het liefst nog een paar
andere sites opzetten, al dan niet met
mijn gezicht erbij.’

Als kind vluchtte je met je ouders
en zusje uit Iran en in Nederland
viel je uit de toon bij je klas-
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‘Voor mijn vrijheid
zou ik al mijn Chanels
zo inruilen’
genootjes. En op de middelbare
school was je, in je eigen woorden,
een harige alien: klein, ietwat mollig en met een snor. Het geplaag
was niet van de lucht. Hoe hebben
die ervaringen je gevormd?
‘Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik
weet namelijk niet óf dat me heeft
gevormd. Ik heb nog steeds dat ik
me vaak een buitenbeentje voel, dus
misschien is het meer een karaktertrek
dan dat het door mijn omgeving komt.
Iets wat in me zit. Ik heb een grote
bewijsdrang, maar tegenover wie weet
ik niet zo goed. De buitenwereld of
mezelf? Ik ben super, superstreng voor
mezelf, ik ben mijn grootste vijand en
concurrent. Maar als klasgenoten vroe
ger vervelend tegen me deden, dacht
ik altijd: wacht jij maar!’

Het buitenbeentje dat droomde van
de modewereld, designerkleding en
succes hoort nu bij de incrowd.
‘Vroeger wilde ik er heel graag bij
horen, maar inmiddels heb ik wel
geleerd dat het niet draait om die
zogenaamde incrowd. Ik ben vooral
blij met de vrijheid die ik in mijn werk
heb gevonden en trots op alles wat
ik heb bereikt. En, hoe cliché het ook
klinkt, al die designerspullen zijn leuk,
maar je wordt er op de lange termijn
niet gelukkig van. Ze geven je geen
verzadigd gevoel. Het feit dat ik nu
mijn dag kan indelen zoals ik wil, dat
maakt me echt gelukkig. Daar zou ik
al die Chanels zo voor inruilen.’

In je boek ageer je tegen het beeld
van de modewereld waarin alles
perfect lijkt, iedereen de juiste
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ANNA’S TIPS VOOR
IEDEREEN DIE EEN
EIGEN (ONLINE)
ONDERNEMING
WIL STARTEN:
• I’m special

Durf te kiezen voor het specialisme
waarvan je weet dat je er goed in
bent.

kleding draagt en er altijd piekﬁjn
uitziet. ‘Instacraptalk’ noem je
alle gestylede foto’s op Instagram.
Ondertussen heb je zelf een Instagram-account met ruim 154.000
volgers, waar je alleen perfecte
kiekjes plaatst.

• Eerste indrukken gelden

‘Ik hou heel erg van mooie dingen en
kan genieten van een geslaagde foto
van een stilleven, of een goede selfie.
Instagram is het kanaal waar ik dat
soort dingen op plaats. Als tegen
hanger heb ik een YouTubekanaal
gelanceerd, waarop ik makeuploos
en soms vallend of huilend vlog.
Daar kan ik laten zien: dit is hoe het
ongeedit is, dit is de echte Anna. Ik
vind het belangrijk dat juist jonge
meiden beseffen dat het niet zo
makkelijk gaat als de foto’s doen
lijken. Dat ze weten dat ik ook off
days heb en er echt niet altijd mooi
gekleed bij loop. Gelukkig ben ik niet
opgegroeid met Instagram; het lijkt
me loodzwaar om als tiener overal
foto’s te zien van meiden bij wie alles
geweldig is. Daarom vertel ik in mijn
boek dat het nep is en dat ik ook 35
foto’s maak voordat er een keertje
een geslaagde selfie tussen zit.’ ↙

• Sharing is caring

Folia mag vijf exemplaren van Anna’s
boek On Top weggeven.
Check folia.nl/prijsvraag

Een van de belangrijkste aspecten
van je site is het design. Je content
kan nog zo sterk zijn, als het design
niet klopt komen lezers niet snel
terug.

Je bedrijf staat of valt met een
krachtige social media-achterban.

• Het gaat om wie je
kent

Onderschat de kracht van je contacten en je netwerk niet. Besef
dat iedereen altijd benaderbaar is,
zelfs ‘beroemde’ mensen of mensen van wie je denkt dat ze toch
nooit zullen reageren.

• Commercie is niet stom
Commercie wordt door veel creatieve mensen als een negatief
woord gebruikt, maar ik zie dat
totaal niet zo. Een site of blog kan
nooit groot worden als je niet de
grote massa wilt bereiken.

• Bepaal je strategie

Probeer altijd voorafgaand aan een
meeting of een nieuwe uitdaging
te visualiseren wat je doelen zijn,
hoe je over wilt komen op je tegenpartij en wat je wilt zeggen.

• Wees je eigen rolmodel

Wees je eigen idool. Natuurlijk is
het te gek om je te laten inspireren
door andere ondernemers, maar
wanneer je tegen iemand opkijkt,
hou je jezelf klein.
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TIJD VOOR
ECHTE
TOPBESTUURDERS
Hedendaagse universitaire
bestuurders wijzen naar
de overheid als het even
tegenzit. Kwalijk, want een
echte bestuurder neemt
verantwoordelijkheid,
vindt Murat Aydemir.
illustratie Marc Kolle

D

e universitaire bestuurscultuur kenmerkt zich door
een opmerkelijke paradox. De bestuurders zien zichzelf graag als creatieve en visionaire leiders, voorzien
van bijpassende functieprofielen en onkostenvergoedingen.
Die zienswijze blijft overeind zolang die niet geconfronteerd
wordt met zichtbaar verzet. Maar du moment dat dat wel
gebeurt, zoals de afgelopen tijd het geval was aan de UvA, laten
de topbestuurders zich opeens van een heel andere kant zien.
Toen het nog eens toelichten van het gevoerde beleid de storm
niet tot bedaren bracht, bleek de laatste verdedigingslinie van
de bestuurders onveranderlijk een beroep op noodzakelijkheid
en onvermijdelijkheid.
Het gevoerde beleid was niet langer de uitkomst van
frisse blikken en creatieve oplossingen; nee, ‘zo hebben we
het nu eenmaal met zijn allen afgesproken in dit land’. Het
was allemaal de schuld van ‘het systeem’, ‘de overheid’ en ‘de
politiek’. Het hele stelsel, en met name de financiering, van
het hoger onderwijs is door de overheid zo fijnmazig voorzien
van prikkels – perverse dan wel alledaagse, maar allemaal
even dwingend – dat de ruimte voor eigen keuzes zo goed als
verwaarloosbaar is.

Onvermoede eigenzinnigheid
En, zo durfden de topmanagers nu toe te geven, ze waren
het soms heus oneens met maatregelen die de overheid hen
gedwongen had uit te voeren! Niet dat we daar eerder iets van
gemerkt hadden, en ook niet dat de betreffende bestuurders
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het publiekelijk hadden opgenomen
tegen diezelfde overheid om na een lange
strijd hun nederlaag toe te geven, maar
nu moest hun naoorlogs verzet niettemin gelden als het bewijs van zowel hun
onvermoede eigenzinnigheid als hun
structurele machteloosheid.
Al met al was het een overtuigende
demonstratie van de holheid van het hedendaagse bestuur. Het visionaire beleid
wordt in laatste instantie bepaald door
een externe bron: de overheid. Ziedaar de
paradox, aan de ene kant het pandoer van
de topbestuurders, zogenaamd gemotiveerd door hun zeldzame talenten; aan de
andere kant de meest passieve werkopvatting: de overgave aan een externe
noodzaak of macht, iets waartoe vrijwel
iedereen in staat moet worden geacht.
Academisch bestuur is weinig meer dan
het inspelen op en uitvoeren van wat de
overheid toch al wil. De simpele reden dat
de bestuurders van de UvA zo spectaculair in gebreke zijn gebleven wat betreft het verantwoorden van
hun beleid is dat het om te beginnen hun beleid niet was.
De vereenzelviging met uitvoering op een moment van
crisis laat zien dat universitaire bestuurders geen bestuurders meer zijn, maar managers. Bestuur en management zijn
geen synoniemen van elkaar, maar aan elkaar tegengesteld.
Bestuurders zijn hoofdelijk verantwoordelijk voor hun keuzes
en hun beslissingen. Managers zijn systeemfunctionarissen: ze
regelen en voeren uit wat de overheid, het systeem, de markt,

Elke aanzet tot inhoudelijk
debat is de afgelopen jaren
gesmoord
de procedure, het organogram, het protocol of de tool bepaalt.
Managers functioneren binnen een vooraf gegeven systematiek, ze kunnen nauwelijks buiten dat kader denken.
Ze blinken dan ook niet bepaald uit in incasseringsvermogen. Elke aanzet tot inhoudelijk debat is de afgelopen
jaren gesmoord in de technische details van prestatieafspraken, internationale rankings, key performance-indicators en
governancemodellen. De discussie over de rol van de universiteit in de hedendaagse samenleving is juist binnen de
universiteiten niet of nauwelijks gevoerd. Wie fundamentele
tegenspraak wenst te bieden, welnu, die is zo goed als een terrorist. De actievoerders ‘intimideren de academische gemeen-
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schap’, ‘creëren systematisch een sfeer van angst’, zijn uit op de
‘stelselmatige ontregeling van de universiteit’.

Steeds meer conformiteit
Volgens de beginselen van het New Public Management had
het beste van markt en staat met elkaar gecombineerd moeten
worden; het resultaat is het slechtste van beide. Want samen
zijn ze geslaagd in wat elk afzonderlijk nooit had klaargespeeld: de volledige onteigening van de universiteit. Het is juist
de ‘terugtredende’ overheid die haar controle over het publieke
domein eindeloos uitbreidt. Dwingend en passief agressief
organiseert ze een steeds grotere conformiteit aan de ‘onzichtbare hand’ van de economie; privatisering en nationalisering
komen zo op hetzelfde neer. Het ‘zelfstandige’ bestuur van de
universiteiten is daardoor een wassen neus geworden.
Er moet nu een nieuwe bestuursvoorzitter komen, binnenkort een nieuwe rector. Het zou goed zijn als de leden
van de Raad van Toezicht hun gedachten laten gaan over wat
voor bestuurders ze nu willen. Ofwel het gebruikelijke soort
gedweeë uitvoerders, maar dat kunnen dan gewoon nette
onderambtenaren zijn met een representatief voorkomen.
Ofwel daadwerkelijke topbestuurders, die voor de universiteit
een eigen en eigenzinnige identiteit durven op te eisen, waar
nodig tegen de overheid ingaan (en bereid zijn de consequenties daarvan te aanvaarden), en een open dialoog aandurven
met studenten en docenten over de plek van de universiteit in
de hedendaagse samenleving. ↙
Murat Aydemir is hoofddocent literatuurwetenschap.
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ASIS
AYNAN
De Marokkaanse man
D

eze zomer lag een glinsterende vrouw naast me – het was een tijd
waarvan de nachten weinig slaap kenden. 1653, het bouwjaar van
mijn huis, had niets verloren van zijn elegantie, zo sterk en vitaal voelde
ik mij. In het donker bouwden we kathedralen van passie. En als iedereen op deze wereld sliep, bespraken wij haar.
Er ging een zin door mijn gesmolten vlees, die ik eerder die dag in de
roman Alles wat is had gelezen: we vreeën alsof het een geweldsdelict
was. Ik glimlachte naar de balken aan het plafond, die zich in het donker verstopten.
‘Weet je,’ zei ze schor. Ze was uitgedroogd. Net als ik. ‘Ik heb heel
weinig met Marokkaanse mannen.’
Ik zweeg.
‘Eigenlijk moet ik niets van ze hebben. Het zijn mannen die willen
onderdrukken. Alles en iedereen, maar vooral de vrouw. En ik wil niet
gecommandeerd worden. Door niemand, en zeker niet door een Marokkaan.’
De tijd van het jaar, de
temperatuur, het tijdstip, ze
weerhielden mij te reageren.
‘In elk van die mannen zie ik
mijn vader. Hij sprak ook in van
die monologen, die zwanger
waren van dwang. Elke vrijdag
moest ik van hem gebakken
ansjovis eten, maar dat lustte ik niet. Dat zou een Nederlander zijn kind
nooit aandoen. Ja, Nederlandse mannen zien de ander. Ze rekenen, en
voelen, zich niet het centrum van het heelal. Jeetje, wat heb ik een hekel
aan de Marokkaanse man, zeg.’
Inmiddels luisterde ik niet meer. Ik streek met mijn nagels over mijn
harde besneden lul. Hij was blijkbaar niet klein te krijgen. Ik kneep zachtjes in de zak eronder en dacht aan een toekomstige probleemwijk, en
moest een lachsalvo onderdrukken.
‘Waarom zeg je niks?’ fluisterde ze.
Ik stapte uit bed. ‘Je bent zelf een Marokkaan,’ antwoordde ik en liep
in het donker naar het schijtkamertje.
‘Maar jij bent anders,’ hoorde ik nog toen de toiletdeur sloot.

‘Dat zou een Nederlander
zijn kind nooit aandoen’
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Niet zo flashy
tekst en foto Daniël Rommens

Of het een verrassing was voor het publiek op de Dam
is de vraag. Zevenhonderd studenten van de ALO (HvA)
stonden al een kwartiertje gespannen te wachten in hun
introductieweekuniform op een busje met een geluidsin
stallatie. Toen de mensen van de techniek nog eens ruim
vijf minuten nodig hadden om de generator op stoom
te krijgen, kreeg zelfs de minst vermoedende toerist er
lucht van: hier gaat een flashmob plaatsvinden. Des
alniettemin konden de ‘spontaan’ dansende studenten
op een driftig filmende, selfieënde en instagrammende
flitsmeute rekenen. Een typisch Amsterdams fenomeen
immers; de flashmob is tenslotte de moderne variant van
de happenings, zoals de spontane evenementen rond Het
Lieverdje op het Spui waarmee de provobeweging in de
jaren zestig voorbijgangers wist te verbazen. Toen nog
wel zonder selfiesticks. ↙

Folia 01_1536_3.indd 26

31-08-15 19:35

2 SEPTEMBER 2015

Folia 01_1536_3.indd 27

27

31-08-15 19:35

28

FOLIA 1

Wetenschap
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Breng je brein
op gang
tekst Joris Janssen
foto’s Bob Bronshoff

Iets te veel met een biertje in de zon gelegen deze zomer? Zo help je je
hersenpan uit die lethargische toestand en ben je klaar voor het opnemen
én onthouden van nieuwe kennis.

H

et strandzand glijdt tussen je tenen. Je loopt voor
zichtig. Het zand is heet. In je hand twee koude
biertjes. Waar lagen de handdoeken ook alweer?
Vanuit de verte hoor je: ‘Hé, jij daar, met je gele shirt. Je
zit niet echt op te letten, of wel?’ Niet de stem van een
van je vrienden. Een onbekende. Shit. Twee keer knippe
ren met je ogen en de harde realiteit dringt tot je door.
Je loopt niet over een door de goudgele zon beschenen
strand aan de Costa del Sol. Je zit bij het college voortge
zette statistiek en de docent kijkt je geërgerd aan. ‘Beste
dagdromer, met welke statistische toets kom je erachter
of een populatie normaal verdeeld is?’ Kut. Betrapt.

Afgedreven luchtbed
Het is geen pretje, bijna ondoenlijk eigenlijk, om meteen
na je vakantie weer moeilijke materie in te duiken. Of je
nu bij een hoorcollege voortgezette statistiek, goederen
recht of kwantummechanica zit, met een beetje pech
drijven je gedachten zo nu en dan af als een luchtbed op
het mediterrane zeewater. Het lijkt erop dat die vakantie
niet echt goed is geweest voor je intelligentie. De weken
van ultieme rust, zorgeloosheid en de liters sangria heb
ben je IQ ogenschijnlijk een flinke opdoffer gegeven. Maar
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is dit ook echt zo? Maakt een vakantie (tijdelijk) dommer?
En hoe krijg je in ’s hemelsnaam die lesstof een beetje
fatsoenlijk in je hersenpan gepropt?
Geen zorgen, zegt Jaap Murre. Volgens de hoogle
raar theoretische neuropsychologie hoef je niet bang te
zijn dat je IQ drastisch is gedaald. Sterker nog, het zou
zomaar kunnen dat je juist beter scoort op een IQtest.
‘Je studiekennis is na de vakantie minder actief, maar je
bent uitgerust en minder gestrest. Daardoor reageer je
sneller en kun je makkelijker problemen doorzien.’ Dit zie
je bijvoorbeeld, zegt Murre, als je de scores vergelijkt van
ochtend en avondmensen, waarbij die laatste groep ’s
ochtends niet op zijn fitst is. ‘Avondmensen presteren ’s
ochtends stukken slechter op een IQtest dan ’s avonds.
Goed uitgerust zijn kan wel vijf tot tien procent schelen.’

Word wakker!
Nu je zo wreed bent gewekt uit je vakantiedroom, kun
je net zo goed weer aan de slag gaan. Het eerste wat je
te doen staat, is het herwinnen van focus. Een universeel
wondermiddel daarvoor bestaat niet, zegt Murre. ‘Bij de
een helpt het om vooraf de stof even door te snuffelen,
de ander moet echt even wat stof van vorig jaar opnieuw
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leren. Voor wie voortgezette statistiek doet, kan het han
dig zijn even op te halen wat ook alweer een ttoets is.’
Je kunt je concentratie ook tijdelijk kunstmatig verhogen.
Een kop koffie kan wonderen doen: ‘Koffie stimuleert een
gebied in je brein dat betrekking heeft op planning en
controle.’
Prima. Stel, je hebt gisteren een blik geworpen op
de stof van vorig jaar die aansluit op het college van
vandaag. En voor je neus staat een kartonnen bekertje
gevuld met dampende koffie. Dan is het nu de kunst om
de nieuwe lesstof je brein in te dirigeren – en een beetje
efficiënt graag. Gelukkig biedt de wetenschap uitkomst,
want inmiddels weten hersenonderzoekers steeds beter
hoe hersenen informatie opslaan en vasthouden. Als je
van die kennis gebruikmaakt, verklein je de kans dat al die
hoorcolleges en studiesessies zinloze exercities worden.

Bananen achter je oren?
Het opslaan van nieuwe informatie in je hoofd – op een
plek waar het in ieder geval tot aan het volgende tentamen
blijft zitten – gaat in een aantal stappen. De eerste stap is
redelijk triviaal, geeft Murre toe, maar daarom niet minder
belangrijk. ‘Je moet ergens aandacht aan schenken voor
dat het in je bewuste geheugen terechtkomt. Als je dat niet
doet, is de informatie binnen twintig seconden – poef – ver
dwenen.’ Het overkomt iedereen wel eens: je bent een boek
aan het lezen en van het ene op het andere moment heb je
geen flauw idee meer wat zich de afgelopen twee pagina’s
heeft afgespeeld. Dit ben je dan niet plotsklaps vergeten,
je brein heeft het domweg nooit opgeslagen.
Wanneer je aandacht schenkt aan nieuwe informatie is
het actief in je kortetermijngeheugen. Dit type geheugen
huist aan de voorkant van je brein. Wil je langer van al die
belangwekkende nieuwe kennis genieten, dan moet die
uiteindelijk in je hersenschors belanden – de buitenste laag
van je brein. Hij maakt tussendoor alleen nog wel even een
tussenstop in de hippocampus, twee op kleine banaantjes
lijkende gebieden achter je beide oren. Daar verblijft de info
een aantal weken, voordat hij verhuist naar de hersen
schors, waar hij vervolgens jaren kan blijven zitten.

Een pad aanleggen
Hoeveel moeite het permanent opslaan van informatie in
je hersenschors kost, verschilt per persoon en is afhan
kelijk van de moeilijkheid van de stof. De sleutel tot het
verhogen van de kans dat de studiestof bewaard blijft,
ligt in de manier waarop je brein informatie vastlegt. Het
is niet zo dat specifieke hersencellen als taak krijgen de
formule a2+b2=c2 of het jaartal van de Slag bij Nieuwpoort
te onthouden. Informatie ligt niet opgeslagen in cellen,
legt Murre uit, maar in de uitlopers tussen de cellen. ‘Dat
zijn de bytes van je hersenen. Het langetermijngeheugen
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in de hersenschors heeft een opslagcapaciteit van grof
weg duizend moderne pc’s.’
Al die uitlopers vormen paden door je brein. De truc
is om zo veel mogelijk van die paden aan te leggen. Een
goede methode daarvoor is herhaling: sla een belangrijk
hoofdstuk uit een lesboek meer dan een keer open of oe
fen een opdracht later nog eens. ‘Hoe vaker je herhaalt,
hoe meer paden zich vormen van de vraag naar het
antwoord,’ zegt Murre. De paden vormen samen een net
werk. En hoe robuuster het netwerk, hoe langer het stand
houdt: ‘Door herhaling maak je verschillende routes aan.
Niet alleen van A naar B, maar ook van A via C naar B.’
Omdat je door herhaling nieuwe paden aanmaakt,
onthoud je lesstof beter
als je die gespreid tot je
neemt. De ideale mate van
spreiding hangt af van de
moeilijkheid van de stof,
volgens Murre. ‘Het beste
moment om de stof te her
halen is vlak voordat je het
vergeten bent. Het ophalen
gaat dan wat moeizaam,
maar daardoor bouw je weer allemaal nieuwe paden in.
Dat geeft je meer kans om later een van die paden terug
te vinden. Het eerste optimale herhaalmoment is vaak al
de avond na een ochtendcollege.’

zo maar door. Op een later moment hoef je dan alleen
maar de weg af te lopen om de informatie uit je geheu
gen op te graven.

O

Slapend slim worden
Maar, denk je misschien, kan dat allemaal niet wat sim
peler? Zonet zat je nog met je kop aan de costa. Dit soort
tactieken gaan voor nu misschien wat ver. Kun je niet
gewoon in je slaap een bandje opzetten met alle lesstof?
Nee, dat kan natuurlijk niet. Fout! Kan wel. Tenminste, als
je de werkwijze volgt van twee Zwitserse onderzoekers die
deze methode onder de loep namen. Maar voordat je nu
in al je enthousiasme het gebouw uit rent richting je bed:
de informatie op het band
je moet je wel al een keer
in je brein hebben gestopt.
Je kunt niet verwachten
dat je na een paar nachten
bandjes luisteren ineens
vloeiend Russisch spreekt.
De onderzoekers in
kwestie verzamelden een
groep Duitse proefperso
nen. Zij moesten een aantal Nederlandse woorden leren.
’s Nachts kregen ze een opname te horen met een selec
tie van de geleerde woorden. De onderzoekers bekeken
hersenscans van de proefpersonen, zodat ze zeker wisten
dat ze ’s nachts niet wakker waren geworden en zo de
inhoud van het bandje hadden beluisterd. De volgende
dag bleek dat de proefpersonen de woorden die op het
bandje stonden iets beter hadden onthouden dan de
woorden die niet voorbij waren gekomen.

Het langetermijngeheugen
heeft de opslagcapaciteit
van 1000 pc’s

Buurman, brood, avocado
Extra paden creëer je door het combineren van her
haling met associatie. Met alleen domweg herhalen
schiet je niet zo veel op, volgens Murre. ‘Daar stompen
je hersens van af.’ In plaats daarvan kun je er beter
iets leuks van maken. ‘Je moet het tot leven brengen.
Wat weet je nog meer over een jaartal dat je moet
leren? Je moet dingen gebruiken die je direct te binnen
schieten. Hoe dom of ongerelateerd ook.’ En voor het
onthouden van veel dingen tegelijk bestaat een asso
ciatietechniek die Romeinse retorici al gebruikten voor
het onthouden van hun soms ellenlange betogen: de
locimethode.
Bij de locimethode (loci is Latijn voor ‘plaatsen’ of
‘locaties’) plaats je informatie in een onveranderlijke
geografische ruimte, zoals de weg van huis naar colle
ge. Murre: ‘De dingen die je wilt onthouden geef je een
plek op die weg en je doet er iets mee. Plek één is dan
bijvoorbeeld een buurman die aan het klussen is.’ Volgens
deze logica kun je eenvoudig rijtjes begrippen, stapsge
wijze theorieën of desnoods je boodschappen onthouden.
De klussende buurman kan bijvoorbeeld een banaan in
zijn hand hebben, aan een lantaarnpaal hangt een zak
brood, op de hoek van de straat ligt een avocado en ga
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Vakantieroute
Voor sommige mensen is niets zo tragisch als een eerste
college – of een eerste werkdag – na de vakantie. Geluk
kig weten we steeds beter hoe ons brein in elkaar steekt
en hoe we daar gebruik van kunnen maken. Bereid je een
beetje voor op de taak die voor je ligt, neem een kop koffie
en als je iets uit je hoofd moet leren: gebruik de kracht
van herhaling. Zet desnoods bij het naar bed gaan een
keer een bandje op van belangrijke hoorcolleges – iets wat
vast ook helpt als je de slaap maar moeilijk kunt vatten.
En voor het onthouden van rijtjes of stapsgewijze the
orieën: doe als de oude Romeinen en koppel de informa
tie aan locaties langs een bekende route. Dat hoeft echt
niet per se de route van je kamer naar de collegebanken
te zijn. Waarom niet die van je vakantiehuisje, langs de
plaatselijke bakker, via de vele kroegen waar je in de
vroege uurtjes uit bent komen rollen, naar het strand?
Heb je toch nog een geldig excuus als je gedachten weer
eens afdwalen naar de Spaanse kust. ↙
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Toehoorders
Welkomstcollege internationaal
belastingrecht door John Prebble,
vrijdag 28 augustus, 15.00 uur,
Agnietenkapel

FOLIA 1

het nodig hebben is een raadsel.’ In
een rustig tempo, dat zijn plezierige
maar zware accent goed compenseert,
bevraagt Prebble de principes áchter
de wetten. ‘Waarom is belastingrecht
onbegrijpelijk?’ prijkt er op het scherm.
Omdat regeringen het constant
hervormen en er allerlei sociaal beleid
in verwerken, bijvoorbeeld; en omdat
innovatieve gaatjes in de wet moeten
worden opgevangen vóórdat die gaten
zijn ontdekt door belastingontwij
kers. General Anti-Avoidance Rules
zijn bewust vage wetten, en daarom
controversieel. Hans Kelsen, schrijver
van menig grondwet, zwijgt als elke
rechtsfilosoof over belastingen; maar
had ‘GAARs’ waarschijnlijk toegestaan.
Fijn voor de vier experts in spe vooraan,
een nachtmerrie voor rechters en advo
caten. Du Perron applaudisseert er niet
minder hard om. ↙

elfs als een minister rechtstreeks
van Prinsjesdag dit college was
ingerold, had ze even haar hoed
en mantelpak recht gesjord. De UvA
en onderzoeksinstituut IBFD lanceren
hun gloednieuwe Advanced Master
International Tax Law met cachet.
De fine fleur van de faculteit en het
prestigieuze instituut, strak in pak en
hak, begroet elkaar met klapzoenen
en schouderkloppen. Centraal staan

natuurlijk de glunderende nieuwe
studenten van de opleiding – alle vier –
op de eerste rij. De rest wacht nog op
visa, zegt opleidingsdirecteur Mar
joleine Zieck verontschuldigend: het
liep allemaal anders, waardoor de bij
eenkomst ‘informeler’ is dan gepland
– zonder toga’s. De volgende spreker
geeft ruiterlijk toe dat hij hopeloos
faalde op belastingrecht: vicerector
Edgar du Perron moest het ‘extreem
bureaucratische proces’ opgeven ten
faveure van privaatrecht, maar hoopt
dat hij mag blijven om wat op te
steken. Dr. John Prebble, overgevlogen
uit NieuwZeeland, zegt juist blij te zijn
eens een Nederlander tegen te komen
die géén belastingexpert is. ‘Geen land
neemt zijn belastingwetten zo serieus
als Nederland, en Australië,’ steekt
Prebble van wal. ‘Australiërs stammen
af van veroordeelden en kijken met ar
gusogen naar elke vorm van regering,
maar waarom de brave Nederlanders

tekst en foto’s Bob van Toor

Catalina Hoyos

Mattia Merati

Wafa Aliah

Maatpakken 21
Gemiddelde hakhoogte 8 centimeter
Nationaliteiten minstens 12
Scrabblewoorden GAARs, ectopia,
antiavoidance

Z

40, belastingjurist en docent
‘Ik woon regelmatig colleges bij voor
mijn PhDonderzoek in Bogotá, maar
het onderwerp van vandaag komt
niet in veel rechtenprogramma’s
voor. De filosofische benadering
van het recht is erg interessant, een
goede manier om eens anders na
denken over de wetten die we nor
maal gesproken voornamelijk vanuit
juridisch perspectief analyseren.
Zeker binnen het belastingrecht is
filosofie nog niet erg doorgedrongen.’
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24, bachelorstudent belastingrecht
‘Gisteren was ik ook al op een
conferentie met Prebble, en ik heb
net een examen over rechtsfilosofen
gedaan. Dit was nog iets filosofischer,
ik had hem niet eerder zo op Kelsen
in horen gaan. Ik studeer in Italië,
en het ingewikkelde Engels maakte
dit college soms moeilijk te volgen
voor mij, maar gelukkig zat ik dus
goed in de materie. Het is niet erg
toepasbaar voor de masterstudenten
denk ik, deze theorie ligt nogal ver
af van de praktijk, maar niettemin
interessant voor ze.’

36, masterstudent belastingrecht
‘Een leuk onderwerp, maar wel pittig
voor ons aankomend studenten!
Als expert op zijn gebied ging hij
uit van behoorlijk wat voorkennis
van zijn publiek, meer dan ik heb
opgedaan in mijn studie in Maleisië.
Toch was het een goede introductie
op onze master. Het begin volgde
ik, tegen het einde dacht ik: waar
wil hij nou heen? Maar dat is denk ik
tekenend voor filosofie. Behalve een
taalbarrière heb ik geloof ik ook een
cultuurbarrière: ik had geen idee dat
iedereen zo formeel gekleed zou zijn,
ik voel me nogal underdressed…’
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Promoties

Hora est

Woensdag 2/9

Jeremy
Bierbach

13.00 uur: Jeremy Bierbach – Rechten
Frontiers of Equality in the Development of EU and US
Citizenship (Aula)

Donderdag 3/9

Rechten

10.00 uur: Jeanine van der Ven-van Dam –
Geneeskunde
Screening for Spontaneous Preterm Birth (Agnietenkapel)

Vrijdag 4/9

10.00 uur: Oscar Hernán Ramírez Agudelo –
Sterrenkunde
Properties of Massive Stars in the Tarantula Nebula
(Agnietenkapel)
11.00 uur: Natalia Aralova – Taalwetenschap
Vowel Harmony in Two Even Dialects (Aula)
12.00 uur: Mandy Lauw – Geneeskunde
Hypercoagulability in Hematological Malignancies
(Agnietenkapel)
13.00 uur: Henriette Heering – Geneeskunde
On Heterogeneity and Self-Disturbance in Psychotic
Disorders (Aula)
14.00 uur: Marjolein Sechterberger – Geneeskunde
In-Hospital Glycaemic Control, a Bittersweet Symphony
(Agnietenkapel)

Dinsdag 8/9

10.00 uur: Benjamin Mosk – Natuurkunde
The Entangled Universe (Agnietenkapel)
12.00 uur: Yongqi Feng – Wiskunde
On Cuspidal Unipotent Representations (Agnietenkapel)
14.00 uur: Roosmaryn Pilgram – Neerlandistiek
A Doctor’s Argument by Authority (Agnietenkapel)

Woensdag 9/9

10.00 uur: Marta Gnyp – Kunstgeschiedenis
The Art World of Cosmopolitan Collectors
(Agnietenkapel)
11.00 uur: Shengyang Zhong – Logica
Orthogonality and Quantum Geometry (Aula)
12.00 uur: Irina Sergeeva – Geneeskunde
Functional Organization of the Natriuretic
Peptide Gene Cluster in Development and Disease
(Agnietenkapel)
13.00 uur: Sumit Sourabh – Logica
Correspondence and Canonicity in Non-Classical Logic
(Aula)
14.00 uur: Angélique Witteveen – Geneeskunde
The Conservative Treatment of Ankle Osteoarthritis
(Agnietenkapel)
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Woensdag 2 september 2015, 13.00 uur, Aula

Bevinding ‘Ik heb onderzocht in welke richting het

burgerschap van de Europese Unie zich ontwikkelt door het
als een “federaal burgerschap” te kwalificeren en het te
vergelijken met het burgerschap van de Verenigde Staten,
waar een federaal burgerschap al twee eeuwen bestaat. Het
resultaat van mijn onderzoek is dat in beide gevallen federaal
burgerschap een aanspraak op gelijke behandeling door de
staat inhoudt. Als buitenlandse gezinsleden van een EUbur
ger een lidstaat uitgezet dreigen te worden kan de EUburger
volgens het EUrecht naar een ander EUland verhuizen en
daar zijn gelijke rechten op gezinsleven opeisen. Het EUrecht
beschermt inmiddels ook de kwetsbaarste EUburgers: jonge
kinderen met buitenlandse ouders die niet zomaar naar een
ander land kunnen verhuizen. Deze jonge kinderen kunnen nu
ook een beroep doen op hun EUburgerschap zodat hun ou
ders bij hen kunnen blijven om voor hen te zorgen, waardoor
zij dezelfde rechten genieten als hun landgenootjes.’

‘Het EU-burgerschap
geeft recht op gelijke behandeling’
Leuk ‘Ik ben heel dankbaar dat wij in dit tijdperk van

digitalisering leven. Ik ben veertig jaar en weet dus nog hoe
het was om boeken in een kaartenbak te zoeken of in dikke
indexboeken naar tijdschriftartikelen te speuren. Daar zou
ik als promovendus helemaal gek van zijn geworden. Elke
keer dat ik vanuit huis een tijdschriftartikel of uitspraak van
een rechter online kon oproepen en vervolgens ook snel kon
doorzoeken realiseerde ik me hoe fijn het is om zo snel aan
het echte werk toe te komen.’

Moeilijk

‘Tijd maken. Ik was zeven jaar lang buiten
promovendus, dus ik moest alles doen in mijn vrije tijd,
naast mijn praktijk als juridisch adviseur en inmiddels als
advocaat. Cliënten en hun problemen schreeuwen om
aandacht, terwijl jij jezelf moet motiveren om aan je proef
schrift te werken.’ ↙ Dirk Wolthekker
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Actueel Laatste dagen Maagdenhuis
Interview

‘IK HEB NIETS
AANGEPAST
VANWEGE
PROTESTEN’
tekst Bas Belleman en Petra Vissers (HOP)

Studenten zijn de basisbeurs niet voor niets kwijt, bezweert minister Jet Bussemaker van
Onderwijs. Ze zet alles op alles om de vrijgekomen miljoenen goed te besteden. ‘Ik wil
studenten straks nog wel onder ogen kunnen komen.’ En over de acties in Amsterdam: ‘In
een groot deel van het land vonden de protesten helemaal geen weerklank.’
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verenigingen… Je studietijd is een vormende periode.’
Studeren gaat niet alleen over vakken halen, wil Bussemaker maar zeggen. Zelf bracht ze haar studententijd door in
Amsterdam, waar ze politicologie studeerde. Ze deed wetenschappelijk onderzoek, ging de politiek in en werd collegevoorzitter van de Hogeschool van Amsterdam. ‘Ik speelde piano,
deed mee aan allerlei cursussen en deed zelfs een keer mee aan
een theatervoorstelling,’ herinnert ze zich.
Ze heeft ook een tip rond studeren en lenen: ‘Ga er bewust
mee om. De lening en aanvullende beurs zijn bedoeld voor je
studie, niet om leuk van op vakantie te gaan. Je kunt natuurlijk
een bijbaan nemen. Werken in de horeca kan leuk en gezellig
zijn, maar je kunt ook werk zoeken dat een beetje aansluit bij je
studie. Trouwens: vergeet sowieso niet om studiefinanciering
aan te vragen, want dan krijg je een ov-studentenkaart.’
Het is het belangrijkste politieke wapenfeit van de minister:
nieuwe bachelor- en masterstudenten krijgen geen basisbeurs
meer. Tegenstanders waarschuwden dat minder jongeren gaan
studeren, maar vooralsnog lijkt het erop dat er net zo veel eerstejaars zijn als vorig jaar. Bussemaker: ‘Ik heb steeds gezegd:
er kan een kleine dip komen in het aantal aanmeldingen, maar
dat zal zich weer herstellen. Ik ben blij dat zelfs die dip er niet
lijkt te zijn.’

Een lange neus naar uw critici?
‘Iedereen moet zelf maar zijn conclusies trekken, maar ik voel
me wel gesterkt. Nieuwe studenten zullen heus wel gebaald
hebben, dat snap ik best. Maar dit is een enorme stap voorwaarts. We kunnen nu tot 1 miljard euro extra investeren in
het hoger onderwijs.’

Hogescholen en universiteiten relativeren dat bedrag.
Die zeggen dat het veel minder is.
‘Het geld dat vrijkomt dankzij de invoering van het studievoorschot loopt op tot 1 miljard euro. Dat is gewoon zo. Dat hebben
we allemaal in de tabellen gezet. Ik begrijp best dat universiteiten en hogescholen meer geld willen en het bedrag dus ter
discussie stellen. Maar dit is het. Over de besteding van het
geld gaan we nog kwaliteitsafspraken maken. Ik wil studenten
straks nog wel onder ogen kunnen komen. En ik wil per se
voorkomen dat het geld als zand tussen de vingers wegglijdt.”

In dat bedrag van een miljard zit ook een bezuiniging
van 200 miljoen op de ov-studentenkaart verrekend.
Gaat dat lukken?

D

uizenden eerstejaars beginnen deze week aan hun
studie. Wat zou minister Bussemaker hun op het hart
willen drukken? ‘Als eerste zou ik tegen studenten
willen zeggen: benut de kansen die je hebt ten volle. Ga eens
kijken bij studentenverenigingen, studieverenigingen, sport-
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‘Daar ga ik wel vanuit. Er zijn onderwijsinstellingen waar
je na vier uur een kanon kunt afschieten, omdat er helemaal
niemand meer is. Dat is zonde, zeker als je bedenkt hoe duur
die gebouwen zijn. Dus zeggen wij: denk eens na over betere
spreiding. Dat maakt bovendien de ov-studentenkaart goedkoper, en dat geld besteden we weer aan hoger onderwijs.’
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Vorig jaar pleitte u ook voor aanpassingen in de roosters. Dat werd u niet in dank afgenomen.
‘Ik ga geen collegetijden voorschrijven. Maar Ron Bormans, de
collegevoorzitter van de Hogeschool Rotterdam, zei meteen:
ze denken toch niet dat ze onze roosters gaan bepalen? Daar
zou ik tegen zeggen: kijk eens even wat de bedoeling is, en ga
met je collega’s in de regio om tafel zitten en bedenk hoe je je
gebouwen optimaal kunt gebruiken. Ik vind Zwolle een goed
voorbeeld: daar zitten onderwijsinstellingen met vervoersbedrijven en de gemeente om tafel. Opleidingen hebben
bijvoorbeeld één dag afstandsonderwijs ingevoerd,
tot volle tevredenheid van
studenten.’

studenten die vinden dat het te veel over kwantitatieve resultaten gaat. Vergeet niet: de protesten vonden in een groot
deel van het land helemaal geen weerklank. Ik vroeg het aan
studenten bij de Radboud Universiteit: die herkenden de
klachten nauwelijks. Alleen twee Duitse studenten hadden
daar kritiek.’

Was het een Amsterdams feestje?
‘Amsterdam is natuurlijk licht ontvlambaar en de Universiteit
van Amsterdam heeft een lange geschiedenis van studentenprotesten. Voor journalisten
is Amsterdam ook bijzonder. Ga eens in Maastricht
of

‘Een studielening is niet
bedoeld om leuk van op
vakantie te gaan’

Vorig jaar won Bussemaker
de strijd om de basisbeurs.
Maar het stof was nog niet
neergedaald, of in Amsterdam schoot de vlam in de pan met
bezettingen en acties. De Amsterdamse actievoerders wisten
de camera’s op zich gericht.

Wat was uw reactie op die bezetting?
‘Het was nog niet zo simpel om zicht te krijgen op wat de
actievoerders wilden. Ik wilde langsgaan in het Maagdenhuis,
maar alleen als dat enigszins zou worden voorbereid en er geen
geduw en getrek aan de deur zou ontstaan. Uiteindelijk ben ik
er tijdens de bezetting niet geweest. Ze konden het maar niet
eens worden. Er was altijd wel iemand tegen mijn komst of
tegen het onderwerp dat we wilden bespreken.
Wat ik wel herkende was de onderstroom van het protest:
docenten die zich geen eigenaar van hun studie voelen en

JET BUSSEMAKER
Jet Bussemaker (1961) is sinds 2012 voor de Partij
van de Arbeid minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap in het kabinet Rutte II. Ze studeerde
politicologie aan de Universiteit van Amsterdam,
waar ze ook promoveerde. Daarna werkte ze als
docent en onderzoeker aan de UvA en de Vrije Uni
versiteit, maar ook bij de overheid. In 2011 en 2012
was ze rector van de Hogeschool van Amsterdam.
Bussemaker was aanvankelijk lid van GroenLinks,
maar stapte over naar de PvdA en kwam in 1998
voor die partij in de Tweede Kamer. Van 2007 tot
2010 was ze staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport in het kabinet Balkenende IV.
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Groningen kijken, heb ik wel
eens gezegd. Of bij de Christelijke Hogeschool Ede: dat
is een totaal andere wereld.
Bij de diploma-uitreiking
sta je in een kerk. Alles is
daar zo netjes en geordend.’

U heeft Kamerleden er
wel eens op aangesproken
dat ze vooral over universiteiten praten als het
over hoger onderwijs
gaat.
‘Ja, dat vind ik heel
slecht. In de Eerste
Kamer is het nog
erger. Daar zitten
veel hoogleraren
uit de Randstad.
Vergeet vooral ook
niet wat er elders
gebeurt, denk ik
dan. In andere
steden en in het
hoger beroepsonderwijs.’
Ook in de
politiek start
een nieuw jaar.
Bussemaker
bespreekt met
de Tweede
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Kamer haar strategische agenda voor het hoger onderwijs en verdedigt
een wetsvoorstel dat de balans tussen medezeggenschap en bestuur
moet verbeteren.

Hebben de acties in Amsterdam invloed gehad op uw
plannen?
‘Ik heb niets aangepast vanwege de protesten. Een groot deel lag er al,
en ik ben te autonoom om dan ineens van alles te gaan veranderen.
Maar sommige problemen herken ik, dus daarin voelde ik me wel
gesterkt.’

Zoals?
‘Neem de enorme hoeveelheid tijdelijke contracten in de wetenschap.
Daar proberen we iets aan te doen. Aan universiteiten moet het onderwijs weer meer waardering krijgen, en op hogescholen wil ik de lectoraten meer verbinden met het onderwijs. Die verbinding van onderwijs
en onderzoek is vrij uniek, dus dat moeten we goed vasthouden.’

Volgens critici heeft u helemaal niet geluisterd naar de roep
om democratisering.
‘Ja, de SP wil dat studenten het college van bestuur gaan kiezen. Als
je nou echt instellingen snel om zeep wil helpen, moet je dat doen. Er
spelen gewoon heel ingewikkelde processen, zeker bij grote instellingen. Wie zulke wilde ideeën heeft, moet eens in het buitenland kijken.
Er zijn universiteiten in Engeland waar studenten bijna niets te zeggen
hebben en heel tevreden zijn. Er is gewoon geen perfect systeem.’

Toch hebben studenten aan de ene instelling veel meer te
vertellen dan aan de andere. Moet dat niet gelijk worden
getrokken?
‘Ik waak ervoor om alles maar in regels te vatten. Wat zouden dan de
minimumeisen moeten zijn? Zijn die voor een universiteit in Amsterdam hetzelfde als voor een kleine hogeschool in Zeeland? Bovendien
worden minimumeisen al heel snel maximumnormen. Dat wordt dan
gewoon wat iedereen gaat doen.’ ↙

ADVERTENTIE

StudiJob uitzendbureau is hét uitzendbureau dat kennis op de juiste
plaats inzet. Wij bemiddelen in flexibel werk voor studenten uit het hoger
beroeps- en wetenschappelijk onderwijs.
StudiJob biedt (kennis-) bijbanen aan bij verschillende organisaties zoals
oa. onderwijsinstellingen, stichtingen, uitgeverijen en gemeentelijke
instellingen.
Wij zijn altijd op zoek naar flexibel talent. Ben jij iemand met ambitie die
zijn horizon wil verbreden? Dan kan StudiJob je helpen aan passend werk
voor de volgende stap in je carrière.
Voor meer info, zie: www.studijob.nl en onze FB pagina!

folia-studijob 150828.indd 1
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STAGE
Jehan van
Asseldonk (22)

Studie Reclame, marketing &
communicatie (HvA)
Stage Mr. Prezident
Verdiensten 500 euro per maand
Sterren *****
‘De oprichter van Mr. Prezident noemt
mij gekscherend “de eeuwige student”,
want ik zit er al sinds 2012. Het begon
met een oriënterende stage. Daarna
heb ik er tijdens mijn studie parttime
gewerkt en het afgelopen jaar heb ik
hier ook mijn afstudeerstage gedaan.
Mr. Prezident maakt professionele
Prezipresentaties voor grote bedrij
ven zoals CocaCola, ABN Amro en
Nestlé. Omdat Prezi met totaal andere
software werkt dan bijvoorbeeld Word
en Powerpoint, vindt niet iedereen het
makkelijk om die presentaties te ma
ken. Toen Mr. Prezident in 2011 begon,
was het dan ook het enige bedrijf ter
wereld dat deze dienst aanbood. Ik was
er vanaf het begin bij en heb het bedrijf
zien groeien. Ik begon zoals elke stagiair
met de social media, maar toen er
steeds meer klanten kwamen ben ik
ook zelf Prezi’s gaan maken. Dat heb
ik mezelf aangeleerd, gewoon door het
heel veel te doen.
Als afstudeeronderzoek heb ik een
marketingcommunicatieplan voor Mr.
Prezident geschreven. Het hielp erg
mee dat ik het bedrijf al van binnenuit
kende: de interne analyse schudde ik
zo uit mijn mouw. Tegelijkertijd was
het een valkuil. Veel dingen die voor mij
heel logisch waren, moest ik opeens
uitleggen. Mijn scriptiebegeleider hield
me daarin scherp.’ ↙ Nina Schuyffel
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International

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

THE ONLY
WAY
IS OUT
Escape rooms are increasingly popular in the Netherlands.
They’re fun, exciting, and harder than some highly educated people
like to admit.

text Nina Schuyffel
photo Mats van Soolingen

H

idden between some houses
in central Amsterdam,
Claustrophobia is marked
out to visitors only by the presence of
an ordinary blackboard, stood in front
of the escape room. ‘Step inside for an
adventure,’ the board reads in curly letters.
Inside, the committee members of
Integrand, a student organisation that
matches interns with companies, are
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sitting on bright green beanbags. They
eagerly help themselves to cookies
and lollipops, spread out on a big
tray in front of them. One week from
now, these students will be officially
established as the new committee of
Integrand – a task they will carry out
full-time for the duration of the year.
But before all their time is dedicated
to financial estimates, records of

proceedings and corporate clients, there
is still time for some team fun.

Nightmare
An enthusiastic, petite girl in sneakers
and torn trousers gives the team a short
explanation of the game they’re about
to engage in. Her name is Tess and she
works at Claustrophobia. The students
will be locked away in a bedroom that
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belongs to a 7-year old girl named Matilda, she tells them. They have one hour to
get out by solving all kinds of riddles and
puzzles. If they don’t succeed, Matilda
won’t wake up and will be trapped in her
nightmare forever. ‘The most important
thing is to work together. Communicate
everything you see,’ Tess advises. ‘Also:
use your creativity and imagination. And
think outside the box.’
Escape rooms are the hype of the
moment. Increasingly, friends, families
and colleagues are agreeing to be locked
away in a room from which they then
have to escape as soon as possible. Last
summer, in only one month, three escape
rooms opened in Amsterdam. Now, they
number over one hundred in the Netherlands alone. The first mobile escape
rooms have already been spotted at summer festivals and evidently, tourists find
them a blast as well, with daily reviews
appearing on TripAdvisor.
Not much is known about the history
of escape rooms. It is said that the concept originally started in Japan, based
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on web games featuring virtual, locked
rooms. Andrey Dyachenko (31) and Zina
Delyagina (28), the couple that founded
Claustrophobia, had their first escape
room experience in Barcelona. They
noted that much could be improved
upon. Zina: ‘Many escape rooms focus
merely on numbers and symbols that
have to be put together. We wanted to
add light and sound effects as well as a
story, which makes the experience a lot
more interactive.’
The people who visit Claustrophobia
vary greatly in age and background. Andrey and Zina see many students, but
also businessmen who show up in their
suits, older retirees and families with
children. According to the reviews, it
is one of the hardest escape rooms in
Amsterdam. Zina estimates that about
60 percent don’t manage to puzzle their
way out. Even the real aficionados –
fans that fly all over the world to try
escape rooms everywhere – sometimes
don’t make it. ‘It’s not that we take
pride in having a difficult room,’ Tess

says, ‘but we believe that people like to
feel challenged.’

Hero
It’s time for the Integrand board to go in.
‘I’m scared,’ Floor (20) mutters when she
and her colleagues enter the completely
darkened room. Somewhere, a haunting
child’s voice slowly sings ‘Twinkle,
twinkle little star’. The only light comes
from the digital clock on the ‘magic mirror’ that shows the students how much
time they have left. They see a small bed
with pink sheets and a dollhouse in the
corner. On the shelves are teddy bears,
dolls and some Dutch children’s books.
‘I’m too afraid to touch anything.’
That’s Floor again. ‘Don’t be,’ Bart (23)
shouts as he starts tugging at closet doors
and drawers. ‘Open everything you can!’
He finds a couple of building blocks and
immediately begins to pile them up. ‘I’m
sure we have to make something out
of these.’ In the meanwhile, Integrand
chairman Heleen (22) searches the room
for symbols that might give them some-
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thing to help them on their
way to the first clue.
The teamwork between
the committee members
characterises the group
dynamics that often become
so clear in an escape room: one person
immediately takes charge, others think
quietly before speaking and others still
focus on the details. ‘You need different
people and qualities to find the solution,’
Zina says. She recalls a recent corporate
event that took place at Claustrophobia,
where the employees were divided into
two groups: support staff versus the
company directors. The first team won.
‘The first team was used to listening
to one another, to working together.
They were deliberate. But the team of
directors kept everything to themselves
because each of them wanted to be the
hero.’

Imagination
According to Zina, this example shows
that visiting an escape room is about so
much more than just a fun team activity:
the game can also give insight into the
way people act with each other on an
everyday basis. ‘In here, someone who
is usually very quiet can suddenly tell
everybody what to do. A good boss will
notice that and show appreciation for

Intelligence is
not a guarantee
for success
this hidden skill. You are pulled out of
your comfort zone. At a cooking class,
which is also a popular business outing,
this is less likely to happen. There will
always be someone that cuts onions. But
in here, everybody can be a star.’
From experience, the owners of this
escape room know that intelligence is
not a guarantee for success, nor is a person’s looks. And yet, the couple is regularly confronted with their own prejudices. Andrey: ‘One time, a group of visitors
came in and I thought, “Oh my God,
they’re total rednecks.” They looked like
villagers, used to working in the fields.
But then, all of a sudden, they performed
amazingly well. Lesson learned? You
never know what will happen at the outset.’ Even age doesn’t say anything. The
youngest contestant, a 5-year old boy,
noticed a clue in Matilda’s room that his
mother and older brothers hadn’t seen.
‘Kids still have that imagination that
adults have lost. That is so important to
solving puzzles.’
Amongst the Integrand student
board, adrenaline levels are rising by the

minute. They are only a few
steps away from freedom.
For the final phase, they
have to solve several puzzles
that include numbers –
something that ought to be
a simple task, considering they all study
economics. And, sure enough, they have
calculated every square root, radius and
diameter within a few minutes. But still
the door won’t open. Is there something
they’ve missed?
Then, suddenly, time is up. Tess
enters the room and explains what
went wrong. It turns out that for the
final solution, thinking logically wasn’t
enough: the students should have
used their polyglot skills as well. For a
moment or two the room is filled with
the sounds of sighs and swearing. Then,
Heleen eloquently sums up the general
feeling. ‘This really sucks.’ ↙
Go to folia.nl for an additional interview
about escape rooms with UvA game
researcher David Nieborg.

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

TEAM SPIRIT
Integrand is not the only student board that visited an escape room. This
is what Jelmer Peter (21), board member of the Asva student union, has
to say about his experience: ‘We went to Escape Hunt, one of the first
escape rooms in Amsterdam. We had to solve the murder of Vincent van
Gogh, and with only 1,5 minutes left we managed to get out. Afterwards,
we were told that only 30 percent of players succeed. Knowing that really
pumps up team spirit. It’s also very interesting to see who does what in a
stressful situation. My specialty is in the humanities, and so I immediately
started thinking things over and turned to books for more information.
However, two of my colleagues, both scientists, acted in a more efficient
way. You really do need others to solve problems, as you won’t manage
on your own. For people who work together intensively every day, it’s
good to realise this once in a while.’
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Keys to
the city
ANNA PICCOLI

(24, Media Studies)
From: Italy

Space to think

Great outdoors

‘Java Eiland can present some breathtaking views of the city, especially
when the sun sets. Oh, ever heard of the Python Bridge? Go and see it!’

Feels like home

‘There are so many Italian tourists,
workers and students here, that
I sometimes forget I actually live in
another country. Caldi e freddi in the
Spuistraat can be considered a piece
of Italy transplanted in Amsterdam.’

‘I love eating’

Best bite

‘Although Italian standards are
pretty high – what a cliché! – I have to
admit that you can find lots of tasty
places in Amsterdam. I love eating, and have made no final verdict yet –
however, De Pizzakamer is definitely a good option for pizza lovers, whilst
Moeders is the answer if you feel like delving into Dutch tidbits.’

Hidden treasure

‘Mezrab, a cultural centre facing Java Eiland offers storytelling, concerts,
dance and more. If you get there in time you can enjoy the cozy softness
of a pillow, the flavours of Iranian food and an entertaining story.’

Guilty pleasure

‘Perhaps it is a bit nerdy, but I like to visit small museums that are open in
the evening after a working or studying day, when most tourists are gone.
Photo museum Foam is a gem on Thursday or Friday evenings.’

Crazy Dutchies
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‘The coast near Zandvoort offers a great place for introspection and
inspiration on a warm summery evening. If it rains, I suggest Café Brecht
for a cozy atmosphere or Cloud Art & Coffee on the Prinsengracht to read
peacefully.’

‘I guess sooner or later a Dutch person will introduce you to “poffertjes”.
I love eating, but come on, minipancakes covered in powder sugar and
topped with a block of butter: that’s too much!’
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Op de tong

ZUCCHERO
Adelmo Fornaciari,
alias Zucchero, werd
in de jaren negentig
bekend met hits als
‘Senza una donna’ en ‘Il volo’. Vooral
door samenwerking met grote inter
nationale artiesten als Eric Clapton, BB
King en Paul Young werd hij een van de
belangrijkste muzikale exportproducten
van Italië.

APEROL SPRITZ
Aperol Spritz is een
aperitiefcocktail
die bestaat uit drie
delen prosecco, twee
delen Aperol en één deel spuitwater. Het
drankje wordt al jaren geserveerd op
terrassen in Italië en waaide, door slimme
marketing van het likeurmerk, over naar
Nederland.

NDUJA
Nduja is een pikante,
smeerbare worst uit
Calabrië, gemaakt van
varkensvlees en zon
gerijpte rode pepers. Nduja wordt vaak
gegeten op bruschetta of toegevoegd aan
pastasauzen om wat extra pit te geven.

Folia Magazine ontvangt graag je restaurant
recensie 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.

Pazzi

De Clercqstraat 93
Waar vind je ze nog, de pizzeria’s waar ze ongegeneerd The Best of Zucchero draaien op vrijdagavond? Terwijl de synthesizerklanken van het
inmiddels bejaarde idool uit de jaren negentig uit de speakers galmen
wordt bij Pazzi de pizza in een houtoven gebakken. Natuurlijk vol in het
zicht van de gasten, want dat is leuk en hip.
Nog zo’n unicum in Amsterdam: de bediening is honderd procent Italiaans.
Volledig in neoRomeinse sferen bestellen we een Aperol Spritz (het kekste
terrasdrankje van Italië) en een prosecco als aperitief. We eten natuurlijk
pizza. Voor de vorm staat er nog een pasta op de kaart, maar die negeren we.
De pizza van de dag is belegd met nduja: een scherp gekruide smeerbare
worst, die oorspronkelijk uit de hak van Italië komt. Het felrode vleesprutje ligt
in plukjes verspreid over de knapperig gebakken bodem. Pittig en lekker en het
vereist een behoorlijk stevige wijn. Onze ober raadt ons een rode wijn aan uit
Calabrië, ook uit de hak. Toeval of niet, hij komt zelf ook uit die streek.
Pazzi ligt in het hart van OudWest. Vanzelfsprekend zitten we dus stevig
ingeklemd tussen hippe piepels met tattoos, strak gekamd haar en alle
variaties gezichtsbeharing. Terwijl het eten om ons heen meer gefotografeerd
wordt dan gegeten, concentreren wij ons op het uitzoeken van een lekker
toetje. We proberen de tiramisu, ondanks slechte ervaringen met dit dessert
bij andere Italianen in Amsterdam. Hij blijkt waarachtig lekker te zijn, alleen
jammer dat ik vergeet dat je nooit moet inademen terwijl je een hap neemt.
Met de cacao nog tussen mijn huig en mijn neus kijken we terug op een ge
slaagd diner. Hier komen we zeker terug. ↙
tekst en foto Daniël Rommens
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Lunchen met...
Aan Tane Nieuweboer (18) en Sam de Muijnck (19) is alcohol niet besteed. Lol
beleven ze tijdens de Intreeweek alsnog en ze kunnen het ook prima vinden met
hun zuipende studiegenoten. ‘Overdag zijn ze gewoon normaal.’

‘Drinken? Ik zie er de lol
niet zo van in’
tekst Steffi Weber foto Daniël Rommens

T

erwijl de andere deelnemers van de Intreeweek vermoedelijk nog met een kater in bed liggen, zitten Tane
Nieuweboer (18) en haar vriendje Sam de Muijnck (19)
alweer vrolijk verliefd te doen. Het stelletje uit Alkmaar kent
het beste recept tegen katers: niet drinken.

Feesten
‘Strikt genomen is dit niet mijn lunch, maar mijn ontbijt,’ zegt
Tane, terwijl ze geamuseerd aan een croissantje plukt. Samen
met zo’n driehonderd andere Intreeweekstudenten slapen ze
deze week in een gymzaal van het USC. Sam: ‘Lekker slapen
is anders.’ Hij werd de eerste nacht wel zes keer wakker door
studenten die luidruchtig hun matrasje gingen oppompen.
‘De meesten zijn hier toch vooral om te feesten en tot vijf uur
’s nachts te zuipen.’
Natuurlijk wisten ze wel dat er heel wat liters bier zouden
vloeien. ‘Maar dat het zó erg zou zijn had ik niet verwacht,’
zegt Tane. ‘Het is niet zo dat ik een hekel heb aan mensen die
drinken of dat ik me er zwaar aan erger,’ zegt Sam, ‘we doen het
gewoon zelf niet.’ Sam en Tane kennen elkaar van de middelbare
school in Alkmaar. Anders dan Tane, die alcohol niet zo lekker
vindt, was Sam in het verleden niet vies van een biertje. ‘Ik ging
met vrienden om die het ook allemaal deden’, legt hij uit. Dat
veranderde toen hij in de derde van de middelbare het breakdancen ontdekte. Een jaar later begon hij de vooropleiding moderne
dans en klassiek ballet aan de internationale hogeschool voor
kunstvakonderwijs Codarts in Rotterdam. ‘Fanatiek dansen en
veel drinken, dat is niet echt een goede combi.’

Breakdance
Sam koos uiteindelijk voor de universiteit en danst nu een stuk
minder. Hij geeft nog wel breakdanceles, maar het echte fanatisme is er vanaf. Bij een studentenvereniging zul je de twee niet
tegenkomen. ‘Daar draait het écht alleen maar om zuipen,’ zegt
Tane. ‘De meeste verenigingen kennen een wekelijkse, verplichte
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Sam de Muijnck (19) en Tane Nieuweboer (18) Hij: bachelor economie, UvA; zij: bachelor
pedagogische wetenschappen, UvA Mensa Agora, donderdag 27 augustus, 12.00-12.30 uur

borrelavond. Bij sommige is het zo erg dat je er gewoon uit wordt
gezet als je daar niet komt opdagen,’ weet ze. Sam: ‘Ik heb een
paar vrienden die bij studentenverenigingen zitten en die zuipen
dus drie dagen in de week.’ Tane: ‘Helemaal naar de klote’. Sam:
‘Een vriend heeft daardoor minstens één jaar studievertraging
opgelopen. Dan denk ik: heb je dat er nou voor over?’

Gewoon normaal
Net als de andere Intreeweekstudenten verkennen ze de stad en
ze gaan gewoon uit – al liggen ze doorgaans wat eerder in bed
dan hun bingedrinkende studiegenoten. Weerhoudt hun abstinentie hen ervan om vriendschappen te sluiten met mensen die
’s nachts katjelam door steegjes dwalen? ‘Nee hoor,’ lacht Tane.
‘Overdag zijn ze gewoon normaal.’ ↙
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ADVERTENTIE

FLOOR IS YOURS!
FLOOR is het debatcentrum van de HvA. Bij FLOOR kan je lezingen, debatten, symposia en CollegeCafé’s
meemaken en zelf organiseren. Ook staan er bijvoorbeeld filmavonden, theatervoorstellingen, cursussen
en tentoonstellingen op het programma.
FLOOR organiseert bijeenkomsten en evenementen samen met studenten en medewerkers van de HvA
én met programmapartners in de stad. Zo kunnen we onze kennis delen binnen en buiten de HvA, elkaar
inspireren en op de hoogte houden. De meeste events zijn in het Kohnstammhuis en vanaf het komend
seizoen ook in het Nieuwe Wibauthuis. Maar, FLOOR komt regelmatig ook op andere plekken in Amsterdam.
Kijk op HVA.NL/FLOOR voor het actuele programma en meer informatie. Ook vind je daar onze
contactgegevens voor als je zelf iets wilt organiseren of als je een goed idee hebt.

Een greep uit het komende FLOOR-programma:
• 15 september - Prinsjesdag met Troonrede op groot scherm en gesprek met politici o.l.v. Joost Karhof
• 9 oktober - Dag van de Duurzaamheid, diverse activiteiten in het Kohnstammhuis
• 9 oktober - Kick off Weesperzijde Filmfestival. Preview voor studenten en medewerkers.
• 13 oktober - Students that Matter Filmfestival (i.s.m. Movies that Matter en UAF)
• 27 oktober - Halve Finale Research Award
• 24 november - ComedyTrain Collegetour, met o.a. Howard Komproe
• 1 december - Finale Research Award
• 9 december - Groot UvA-HvA Dictee, met Mano Bouzamour

Verder onder meer in ‘15/’16: CREA-cursussen, maandelijkse
CollegeCafé’s, AMFI modeshows, career-event, poëziefestival, debatten over actuele onderwerpen
en spraakmakende gastcolleges.
TOT DAN!

MEET & SHARE | DEBAT | CULTUUR
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Advocaatstagiair

‘N

a mijn onderzoeksmas
ter informatierecht
kon ik aan de slag als
advocaatstagiair bij Brink
hof, een advocatenkantoor
in Amsterdam. Bij een
stage denk je eerder
aan een student
stage, maar dat is
dit niet. Ik ben aan
het werk als vol
waardig advocaat,
maar nog wel in opleiding. Het is een
verdieping van de stof die ik tijdens
mijn studie heb geleerd. Gedurende
drie jaar volg je naast je werk lessen
en maak je tentamens. Als je na drie
jaar de beroepsopleiding succesvol
hebt afgerond, kun je zelfstandig
advocaat worden.
Tijdens mijn bachelor heb ik veel
in de keuken gekeken bij verschil
lende rechtsgebieden. Ik heb een
tijd bij de Strafrechtswinkel Amster
dam in het bestuur gezeten, bij de
rechtbank gewerkt en in mijn eerste
jaar stage gelopen bij een middel
groot algemeen kantoor. Niet heel
gebruikelijk in je eerste jaar, maar
dit maakt je studie juist leuk. Je ziet
direct waar je voor studeert. In mijn
derde jaar heb ik ook nog een half
jaar in New York gestudeerd. Door
veel verschillende dingen te doen,
krijg je een goed beeld van wat je
wel en niet leuk vindt.
Voor mijn onderzoeksmaster
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‘Honden
trainen is
geweldig’
Naam Alexander de
Leeuw
Leeftijd 24
Studie bachelor
rechtsgeleerdheid en
onderzoeksmaster
informatierecht (UvA)
Afgestudeerd op
softwarepatenten in
Europa en Amerika
Werkt sinds maart
bij advocatenkantoor
Brinkhof
Salaris tussen de 3000
en 3500 euro bruto per
maand

moest ik een grote scriptie schrijven
van twintig studiepunten, dus ik
kreeg veel ruimte om de diepte in
te gaan. Uiteindelijk resulteer
de dit in een scriptie van 136
pagina’s over softwarepaten
ten. Ik kreeg er een 9,5 voor
en besloot me op te geven
voor de UvAscriptieprijs.
Tussen al die andere
kandidaten was het nog
wel even zweten, maar uit
eindelijk werd ik derde. Het is fijn als
hard werk wordt beloond met in de
spotlight staan. Bovendien komen er
contacten uit voort met mensen die
geïnteresseerd zijn in je scriptie.
Een idealistisch toekomstplan
van mij is nog om een dierenasiel in
New York op te richten. Tijdens mijn
verblijf in New York deed ik vrijwil
ligerswerk bij een asiel; het trainen
van honden vond ik geweldig. Ik denk
dat het goed is om naast je baan
wilde ambities te houden. Voor nu wil
ik binnen de advocatuur doorgroeien.
Het idee bij Brinkhof is dat je wordt
aangenomen omdat ze je goed
vinden en er plek voor je is, maar je
moet in die drie jaar wel bewijzen
wat je in je sollicitatiegesprek hebt
gezegd.’ ↙
tekst Daan van Acht
foto Mats van Soolingen

31-08-15 19:35

WAAR
STUDENTEN
VOOR 15 EURO
HUN OGEN
KUNNEN LATEN
STRELEN
—
Koop elke dag
vanaf 13.00 uur je
studententickets
online

operaballet.nl/studenten
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