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uit naar tienduizend views
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Troost voor
het koffiehuis

Toen de daklozenopvang van het
Koffiehuis van de Volksbond bij
gebrek aan subsidie dreigde te
verdwijnen, schoten de onderzoekers
van Urban Management van de HvA
te hulp, met organisatiekennis en oefeningen. ‘Het was voor het eerst dat
ze bewust werden van hun betekenis
voor de organisatie. Zo mooi.’

ACTUEEL

18

Neerland
naarland
Met de dreiging van een regering-Wilders laaide discussie over
Nederlanders met een moslimachtergrond en een emigratie-‘plan
B’ op. Khadija Al Mourabit heeft
haar koffers niet klaarstaan; ze is te
druk met vechten voor een betere
samenleving. Maar de UvA-student
en -medewerker is bezorgd. ‘Als het
hier gevaarlijk wordt, zijn er opties in
mijn achterhoofd.’
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Folia probeert altijd de recht

Wetenschap van waarde

hebbenden van fotomateriaal te
contacteren. Hebben wij u niet
kunnen bereiken? Mail dan naar
redactie@folia.nl.

Nieuwe ontdekkingen, perspectieven en ideeën ontstaan in laboratoria en collegezaaltjes
– zaak is om ze daar af en toe uit te krijgen. Zeven onderzoekers staan met beide benen in
de maatschappij én op de gevoelige plaat. De wetenschap gaat de boer op, in een fototentoonstelling in het Glazen Huis op het Science Park.
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Op z’n Grieks gered
De UvA, en daarmee Nederland, stond op het punt
Nieuwgrieks te verliezen toen president Pavlopoulos de
universiteit bezocht. Docent Tatiana Markaki begon een
diplomatiek charmeoffensief waar niet alleen hij voor
viel, maar ook een oude admiraal en, in zijn kielzog, een
Griekse redersfamilie met genoeg geld om een hoogleraar aan te stellen.
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at hebben de Griekse president Prokopis Pavlopoulos
en een tosti’s bakkende dakloze in de Amsterdamse
Haarlemmerbuurt met elkaar gemeen?
Het lijkt vergezocht, maar beiden spelen een bijrolletje in
het hoger onderwijs in Amsterdam; de één bij de UvA en de
ander bij de HvA, blijkt uit dit nummer van Folia.
Onze redacteur Willem van Ewijk beschrijft de tosti’s in
een verhaal over een project voor daklozen waar de HvA
onderzoek naar doet (pagina 10) en de Griekse president
komt voor in zijn reconstructie hoe de opleiding Nieuwgrieks
aan de UvA nieuw leven werd ingeblazen (pagina 40).
Onze Willem verpersoonlijkt zo de flexibiliteit waarmee
onze journalisten vaak hun onderwerpen tegemoet treden.
De ene keer gaat het over toegepast en concreet hboonderzoek in een stadswijk in Amsterdam, het volgende
moment moet je toegankelijk uit kunnen leggen wat de
laatste stand van zaken is bij het onderzoek naar HIV bij het
AMC, vervolgens doe je een kort interview met een stagiair
marketing en communicatie (van UvA of HvA).
Deze lenigheid van geest (sommigen noemen het
een spagaat) is al onze specialiteit sinds 2011, toen werd
besloten om het blad voor de HvA (Havana) samen te
voegen met Folia (UvA).
De redactie van Folia is onlangs gevraagd een plan
te maken waarbij we voor elke instelling weer een apart
medium gaan maken. Bij de HvA is, na de bestuurlijke
splitsing van de hogeschool en de universiteit, het verlangen
groot om de eigen identiteit verder te versterken. Ook voor
de UvA kan een puur op de academische gemeenschap
gericht Folia een duidelijker profiel opleveren.
Tussen alle normale journalistieke werkzaamheden
door werken we daarom vol goede moed (en een beetje in
het geheim) aan deze mooie opdracht. Met onderzoeken,
enquêtes en heel veel gesprekken proberen we uit te vinden
hoe we zo goed mogelijk aan kunnen sluiten bij de wensen
en behoeften van studenten en medewerkers van HvA en
UvA - inderdaad twee nogal verschillende doelgroepen.
Voor één vraag gaan we zéker de hulp inroepen van de
HvA’ers: welke titel zou het nieuwe HvA-medium moeten
krijgen? Binnenkort gaat de prijsvraag online, en we zijn
benieuwd naar jullie voorstellen.
Intussen blijven we ons voorlopig met liefde storten op
Amsterdamse tosti’s en Griekse presidenten.

Het volgende nummer van Folia verschijnt op 26 april

www.folia.nl

@Folia
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Cijfers

100.000

oud-studenten kunnen de maandelijkse aflossing van hun
studieschuld niet betalen omdat ze te weinig verdienen,
meldt DUO. In 2009 lag dat aantal nog rond de 30.000. De
inkomenspositie van hoger opgeleiden is volgens de uitvoeringsorganisatie verslechterd na de financiële crisis van 2008.

Opgetrokken broekspijpen

O

1,08

seconde sneller dan hun tegenstander, waren de
roeiers van studentenroeiclub Nereus
in de race tegen Triton uit Utrecht.
Daarmee wonnen Mick Makker, Abe
Wiersma, Lex van den Herik, Freek
Robbers en stuurvrouw Dieuwke Fetter afgelopen weekend het koningsnummer van de prestigieuze Varsity.

p 14 april opent HvA-student Merlijn Vermeulen midden in De Pijp een eendaagse pop-upstore in Studio
Sarphaat (Sar kledingontwerpers van streetwear. De enige
voorwaarde om in zijn winkel te mogen hangen: de kleding
moet van Amsterdamse makelij zijn. De 18-jarige Vermeulen, student Bedrijfskunde aan de HvA, kwam op het idee
tijdens een opdracht voor het vak Project reality works, en
wil jonge ontwerpers de kans bieden om hun werk in een
echte winkel te verkopen. Vermeulen: ‘Ik zie enorm veel
creativiteit en ondernemerschap bij een nieuwe generatie
kleine merken. Dit zijn vaak merken die al wel een goed
lopende webshop hebben, maar nog niet in grote winkels
liggen. Daar kom je nu eenmaal niet zo snel binnen.’ Winst
maken is nog niet het doel van de pop-upstore. Vermeulen
vertelt vooral een ‘nieuwe cultuur’ te willen creëren, een
Amsterdamse community waar ontwerpers en fashionfreaks samenkomen voor elkaars kleding, en waar ze ook
wat van elkaar op kunnen steken. De HvA-student ging
alleen in zee met ontwerpers die er ook zo over denken.
Het netwerken, de uitwisseling van ideeën en de potentiële
kruisbestuiving moeten in dit stadium van het ondernemerschap – de oudste ontwerper is tweeëntwintig – belangrijker zijn dan winst op de korte termijn. Daarom heeft
Vermeulen er ook voor gekozen om de winkel maar voor
één dag te openen. ‘Als we langer blijven staan voor de
winst, verliezen we ons eigen concept.’ Waar je die echte
Amsterdamse mode dan aan kunt herkennen, is volgens
Vermeulen lastig te beschrijven. ‘Wat wel echt kenmerkend
is, zijn hoog opgetrokken broekspijpen met opvallende
schoenen en sokken die er goed bij passen.’

seconden verschil met de roeisters
van het Leidse Njord was genoeg voor de overwinning van
Nereus: Ilse Paulis, Veronique Meester, Kirsten Wielaard,
en Karien Robbers trokken blik in de Dames Vier, sinds dit
jaar hoofdnummer van de Varsity naast de traditionele
Oude Vier van de heren.

tekst Lennart Bolwijn

tekst Willem van Ewijk

4,14

100.000
euro verdiende de ideële tweedehandsboekwinkeltjes van Books4Life in 2016.
Het bedrag gaat onder meer naar Oxfam
Novib en Amnesty International. Een
van de boekwinkeltjes is gevestigd in de
Oudemanhuispoort en in de kelder van de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Je raadt nooit wat er in deze muffins zit.

De Week

Een goede speech
W

at is het geheim van een goede
speech? Spanningsopbouw,
authenticiteit en contact met het
publiek, zal een coach je vertellen. Als
je het zo bekijkt had de oude punker
Martin Atkins de beste speech van
de HvA Onderwijsconferentie, ook al
ging die eigenlijk nergens over.
Aan Atkins’ verhaal zat geen kop en
geen staart, maar ach, hij gooide
een zak vol KitKats en muffins de zaal
in. Wat wil je als HvA-medewerker
nog meer op je jaarlijkse schoolreisje?
De tanden werden rücksichtlos in de
goudbruine muffins gezet, totdat
Atkins riep dat zijn sperma door het
deeg was gemengd. Sinds de beelden
van de Maagdenhuisbezetting de
hogeschool bereikten, hebben we
HvA’ers niet meer zo vies zien kijken.
Atkins was niet de enige nestor die
deze week het gehoor zonder veel

moeite op zijn hand kreeg. Een
dag later wist ook de 85-jarige Jan
‘touwtje uit de brievenbus’ Terlouw
studenten van nog geen kwart van
zijn leeftijd mateloos te boeien,
met zijn verhaal over investeren in
onderwijs, optimisme, vertrouwen en
duurzaamheid. Als je niet beter zou
weten en de krakerige stem even negeert, zou je denken dat je met een
studentenleider te maken hebt.
Wat dat betreft kan Tariq Sewbaransingh, voormalig voorzitter van
UvA’s studentenraad en de aankomende voorzitter van de Landelijke
Studentenvakbond, nog wel wat
leren van Terlouw. Tijdens de Maagdenhuisbezetting was Sewbaransingh
als voorzitter van de studentenraad
namelijk nauwelijks in staat om een
weerwoord te formuleren tegen de
bezetters. Bovendien is het maar

de vraag hoe het gesteld is met
zijn authenticiteit, wanneer hij als
voormalig D66-fractiemedewerker
ageert tegen het leenstelsel, of als hij
als schrijver van het rapport over de
toekomst van de prestatieafspraken
gaat protesteren tegen nieuwe afspraken.
Wellicht kan hij daarvoor in de leer
bij HvA-docent van het Jaar Youssef
El Bouhassani. Hoewel die nog geen
doceerbevoegdheid heeft, ging hij dit
jaar met de hoofdprijs naar huis. ‘Dat
laat in ieder geval zien dat passie
voor je vak als docent het belangrijkste is,’ zei hij. Als Sewbaransingh ook
zijn passie gaat overbrengen moet
het niet moeilijk zijn de succesvolste
Amsterdamse LSVb-voorzitter van de
laatste jaren te worden. ↙
tekst Henk Strikkers foto Daniël Rommens
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Bugra Outro
huis vinden
werken 		
liefde		

kwam goed
komt goed
komt vanzelf wel

zolang ik hier blijf
pas als ik omarm hoe donker deze wereld is
zie ik het licht
ik ga even heel oneerlijk zijn
op het moment voel ik me best wel goed
en juist daarom kan ik niet wachten
tot het weer donker is
een dj zou geen gedicht kunnen schrijven
he would gedichten van shakespeare,
bart chabot en ramsey nasr aan elkaar plakken
en mensen zouden met ‘m aanpappen, ja toch
dus dit is mijn poging
kom maar op duisternis
LICHT UIT

Navraag
Bart
Verheggen
Op 22 april, internationale Earth Day, lopen wetenschappers, studenten en andere betogers wereldwijd de March for Science. Op het Museumplein komt een Nederlandse stoet mensen samen
om steun te betuigen aan gedegen onderzoek en
toetsbare waarheden. Bart Verheggen, klimaatblogger en docent Earth and Climate Sciences bij
het AUC, is erbij.
Waar komt dit initiatief vandaan?
‘Het begon in Amerika, toen een wetenschapper haar frustratie uitte over de pogingen van de Amerikaanse president om
wetenschappers de mond te snoeren. Ze kreeg veel bijval voor
het idee om een optocht te organiseren, naar het voorbeeld
van de Women’s march in januari. Intussen staan er 480 satellite
marches gepland, waaronder ook in Amsterdam en Maastricht.’

Het is natuurlijk geen toeval dat deze mars op
Earth Day plaatsvindt. Waarom is dit zo belangrijk voor klimaatwetenschappers?
‘Zowel de March for science als Earth Day hebben als belangrijk doel om mensen bewust te maken van de invloed die
menselijk handelen heeft op natuur en klimaat. De optocht is
natuurlijk wel breder: de gezondheidswetenschap heeft net
als klimaatwetenschap met veel politieke en maatschappelijke weerstand te maken, denk bijvoorbeeld aan vaccinaties.
Meer in het algemeen gaat het bij de March for science om
een oproep voor op feiten gestoeld beleid en om steun uit te
spreken voor toetsbare wetenschap.’

Pieter Duisenberg van de VVD riep voor de verkiezingen nog dat universiteiten te links zijn.
Hebt u hem ook uitgenodigd?

Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

‘Iedereen die wetenschap een warm hart toedraagt is van
harte welkom. Wij verwelkomen diversiteit en daar hoort politieke diversiteit natuurlijk ook bij. Wel is het natuurlijk zo
dat wetenschapsbeoefening op zichzelf niet politiek is en ook
niet door de politiek gestuurd zou moeten worden. Om het
bij m’n eigen vakgebied te houden: CO2-moleculen zijn noch
links, noch rechts. Ze absorberen gewoon infraroodstraling.’
tekst Lennart Bolwijn

12 APRIL 2017

OP Z’N DUITS
Als zij je
dwingt

S

eksueel geweld draait om
macht. Doorgaans zijn mannen machtiger dan vrouwen.
Doorgaans zijn mannen de
plegers van seksueel geweld.
Maar doorgaans is niet altijd.
Het wordt tijd dat we het gaan
hebben over vrouwen als daders.
Stereotypen over gender
raken iedereen, het patriarchaat
naait ons allemaal.
Sommige stereotypen worden ingezet
om genderongelijkheid te vergoelijken.
Als vrouwen beter
zijn in zorgen, is het
vanzelfsprekend dat
zij thuis blijven. Als mannen van nature agressief
zijn is het logisch dat zij aan de top staan. Als
feminist zie ik het daarom als mijn taak om genderaannames in twijfel te trekken, ook als dat voor
vrouwen niet zo gunstig uitpakt.
Seksueel geweld door vrouwen is een moeilijk
thema, omdat mannen in de dominante manier
van denken over mannelijkheid geen slachtoffers
zijn. Het idee is dat als zoiets mannen al overkomt,
andere mannen de schuldigen zijn. Recent Amerikaans onderzoek laat echter zien dat vrouwelijke
daders minder zeldzaam zijn dan gedacht.
De onderzoekers baseren zich op grote surveystudies, uitgevoerd door de Centers for Disease
Control and Prevention en het Bureau of Justice
Statistics. Bijzonder opmerkelijk is dat een even
hoog aantal mannen als vrouwen in het laatste
jaar seks tegen zijn of haar zin heeft gehad. Bij
mannen gaat het dan om ‘gedwongen zijn te
penetreren’. In bijna tachtig procent van deze
gevallen was de pleger vrouw. Vrouwelijke daders
komen meer voor bij heteroseksuele mannen én bij
lesbische slachtoffers. Een andere survey laat zien

dat daar ook vaak fysiek geweld
bij wordt gebruikt: bij meer dan de
helft van de mannelijke en 41 procent van de vrouwelijke slachtoffers.
Meer dan twee miljoen Amerikanen zitten achter de tralies en het
is common sense dat mannen daar
anaal verkracht worden door andere
gevangenen. Het blijkt echter dat vrouwelijke gedetineerden vaker misbruikt worden. De daders: andere
vrouwelijke gevangenen. Het gaat om 13,7
procent van de vrouwen
versus 4,2 procent
onder mannen. Misbruik
door bewakers is wel
degelijk een probleem.
Van alle volwassen gedetineerden die seksueel
misbruik door de leiding rapporteerden, ging het bij
80 procent om alleen vrouwelijke daders. Dat komt
niet omdat er zoveel vrouwen in de gevangenis
werken: er werken juist drie keer meer mannen.
Je hebt geen piemel nodig om iemand tot seks
te dwingen. Het kan op vele manieren, van verbale
druk tot slaan en bijten. Extra eng is dat (ander)
onderzoek laat zien dat mensen een ‘nee’ van
mannen minder serieus nemen: ongewenste seks
wordt minder schadelijk gevonden als het slachtoffer man is. Hij zal het toch wel lekker vinden.
Aangifte doen wordt daarom bemoeilijkt door
schaamte. In het geval van vrouw-op-vrouw-geweld speelt stigma een andere rol: het doorbreekt
het vermeend lesbisch Utopia.
Vrouwen zijn daders van seksueel geweld. Dat
druist zo in tegen onze ideeën over genderrollen dat we het er nauwelijks over hebben. Maar
verkrachting is geen mannenzaak, het is een
machtszaak. Dat mannen doorgaans meer macht
hebben doet geen enkele afbreuk aan de ellende
die sommige vrouwen de mensheid aandoen. ↙

Verkrachting is geen
mannenzaak
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Reportage Heitje voor een karweitje

Daklozen
doen het zelf

11

12 APRIL 2017

Na het wegvallen van de gemeentesubsidie dreigde
het te verdwijnen: het koffiehuis van de volksbond aan
de Haarlemmerstraat waarvan zo’n vijftig daklozen
afhankelijk zijn. Wie niet rijk is moet slim zijn, en met hulp
van de Hogeschool van Amsterdam werkt de dagbesteding
nu beter dan ooit. De participatiesamenleving in praktijk.
tekst Willem van Ewijk
foto’s Mats van Soolingen

H

et koffiehuis van de volksbond ligt middenin de hippe
Haarlemmerbuurt, met haar
kruideniers, vintage kledingwinkeltjes
en ambachtelijke koffiezaakjes. Maar als
je er binnenloopt, zie je niet de zware
brilmonturen of dikke coffee table magazines die je in de andere etablissementen
van de buurt ziet.
De kleurrijke mode van de buurtbewoners is vervangen door vale trainingspakken en een grijze oude trenchcoat.
Een jongen met Adidas baseball cap ligt
met zijn hoofd op tafel te slapen. ‘Ze
zijn hier om te overleven,’ zegt een man
in het Engels. Hij heeft een grijs sikje
en staat aan de bar. Dat het koffiehuis
bestaat noemt hij een ‘delight’.
Als je langs de bar via de keuken
kruip-door-sluip-door naar de kelder
van het pand loopt, kom in je in het
kantoor van Roel Piera van de Stichting
Volksbond, die aan een houten tafel zit.
Aan de andere kant van de kleine kamer
zit een UvA-student achter een computer. Ze doet vrijwilligerswerk en houdt
de administratie bij van het koffiehuis,
waar daklozen kunnen bijklussen door
tosti’s te verkopen of de straat te vegen.
Een timide vrouw met rood haar
loopt naar de computer en overhandigt
het kasboek. Ze heeft net bardienst
gedraaid en krijgt een paar euro als vergoeding. ‘Als ze het vuilnis buiten zet-

ten, krijgen ze ook wat,’ zegt Piera. Hij
draagt een gehaakt colbert en heeft een
rond gezicht met gezonde bolle wangen.
Hij spreekt op de laconieke toon van
de schoolmeester die altijd kalm blijft,
wat een bende zijn leerlingen er ook van
maken. Vroeger probeerden de daklozen
de lucratiefste taken te krijgen en die
aan elkaar door te spelen, zegt Piera.
‘Het werden klusjesjunks; ze bevochten
elkaar om taken uit te kunnen voeren.’

Participatiesamenleving
Het koffiehuis aan de Haarlemmerstraat
is eind 19e eeuw opgericht door fabrieksdirecteuren om er het weekloon van
arbeiders uit te betalen. Deden ze dat in
een koffiehuis in plaats van in een café,
dan gaven ze het tenminste niet meteen
uit aan de drank, was de gedachte.
Nu wordt het gebruikt als dagbestedingsopvang voor daklozen. Behalve
dat de ze er koffie, sinaasappelsap en
zelfgemaakte tosti’s aan andere daklozen
verkopen beheren ze een tweedehandskledingwinkel, vegen ze de straat
en verzorgen het groen in de buurt.
Daarmee kunnen ze een paar euro per
dag verdienen.
Het koffiehuis had tot een paar jaar
terug nog drie vaste medewerkers die
alles organiseerden en de daklozen
begeleidden. Maar in 2012 bezuinigde de
gemeente op de dagbesteding. Even leek

het alsof het koffiehuis helemaal moest
sluiten, maar na een handtekeningactie
kreeg de stichting een bedrag mee om
een doorstart te maken.
Het past in een bredere ontwikkeling,
die van de participatiesamenleving van
minister-president Mark Rutte. Burgers
moeten steeds meer taken van de
overheid overnemen. De wijkbewoners
moeten de daklozen zelf opvangen, is de
gedachte. Het koffiehuis werd afhankelijk van vrijwilligers en heeft nu twee
parttimers in dienst, onder wie Piera.
Het draait ook voor een groot deel op
donaties. Maar dat is niet genoeg om het
gat op te vullen van de drie en een halve
ton subsidie die het koffiehuis per jaar
van de gemeente kreeg.

Innovatie
Hoe kun je burgers helpen om op een
effectievere manier publieke taken op
zich te nemen? Dat is de vraag waar
Anna de Zeeuw, onderzoeker binnen het
speerpunt Urban Management van de
Hogeschool van Amsterdam, zich mee
bezighoudt. Ze leidt het onderzoek naar
hoe ‘buurtinitiatieven’ als het koffiehuis
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beeld. Of als bleek dat een dakloze geen
geld had. ‘Dat hadden ze van tevoren
moeten vragen,’ zegt Piera. ‘Je moet de
meest basale dingen uitleggen.’
Zoals dat in de organisatiewetenschappen gaat, moet je dan gaan ‘compartimenteren’: alle taken in kleine stukjes hakken en iedereen verantwoordelijk
maken voor een klein stukje, ‘zodat er
geen discussie ontstaat’, weet Piera.
De vraag is: ‘Hoe voorkom ik een
conflict?’ Het antwoord is: ‘Efficiënt
werken.’ Piera had al een begin gemaakt
door een duidelijke taakverdeling in te
voeren: een veegploeg, een tostiploeg,
iedereen zat in een ander team. Hij
stond de HvA toe om onderzoek te
doen om zo te kijken of hij op het goede
spoor zat.

Schaken
veel daklozen hebben psychische problemen. ‘Vrienden van mij zijn psychiaters,
die waren een half uur binnen en gaven
het op,’ zegt hij. ‘Ze konden het niet aanzien, het is een uitzichtloze situatie.’
Hoe kan dan de bedrijfskundige
theorie van de twaalfde verdieping van
het Wibauthuis wel samengaan met de
wereld van de daklozen?

Ruzie

in de Haarlemmerstraat beter kunnen
worden georganiseerd. Ze hoorde hoe de
Stichting Volksbond door de bezuinigingen werd geraakt, en vroeg of ze er
onderzoek mocht doen.
Op de twaalfde verdieping van het
Wibauthuis vertelt ze hoe ze jarenlang als managementconsultant in
het bedrijfsleven werkte. De Zeeuw
bekijkt de stad door de ogen van een
bedrijfskundige; zo promoveerde ze op
een proefschrift naar ‘percepties over
marktwerking en kwaliteit’.
Ze weet hoe managers en werknemers verantwoordelijkheden kunnen
verdelen, maar de praktijk van daklozen
is anders, zegt Roel Piera. Het zijn geen
medewerkers van een doorsnee bedrijf;

‘Je moet erin blijven geloven,’ zegt Piera
in eetcafé Teun, vlakbij het koffiehuis,
waar hij is gaan zitten om rustig te kunnen praten. Hij heeft zelf ervaring in het
bedrijfsleven, werkte acht jaar als manager bij Randstad, maar had al gauw door
dat het idee om een geoliede organisatie
neer te zetten iets te hoog gegrepen was.
Zelfs het maken van een tosti ging moeilijk. ‘Dan vergaten ze om geld te vragen
en betaalden de daklozen niet als ze de
tosti kregen. Of ze moesten halverwege
het maken van de tosti ineens naar de
Albert Heijn aan de overkant rennen om
kaas bij te halen.’
Daardoor was er regelmatig ruzie in
het koffiehuis. Omdat ze een ham-kaastosti maakten terwijl ze, als ze het even
hadden gevraagd, wisten dat een dakloze
geen vlees op zijn brood wilde bijvoor-

Piera zet zijn cappuccino neer en vertelt
met pretoogjes over de speltechnieken
die Anna de Zeeuw en lector Alex
Straathof op de daklozen toepassen.
‘Dat is zo ontzettend leuk,’ zegt hij. Zo
verzamelden de daklozen zich op een
avond rond een tafel in het koffiehuis.
Op een groot papier tekende Straathof
twee assen. ‘De ene as vraagt of je je
betrokken voelt, en de andere hoeveel
invloed je denkt te hebben.’
Iedere dakloze had een schaakstuk en
zette dat poppetje neer op de plek waar
hij dacht dat die thuishoorde. De andere
leden gaven daar dan weer commentaar
op. ‘Het was voor het eerst dat ze bewust
werden van wat ze betekenden voor de
organisatie. Dat is zo’n mooi moment,’
zegt Piera.
Hij vertelt over de dakloze die vaak
in de kledingwinkel werkt. Hij zette
zijn schaakstuk helemaal buiten het
speelveld. ‘Hij vond dat hij zijn eigen
business had,’ zegt Piera. Wat er toen gebeurde had hij niet verwacht. ‘Iedereen
zette zijn eigen pion op zijn speelveld.
Zij vonden dat de kledingzaak ook van
hen was.’
Zo werd duidelijk dat de daklozen
samen moesten werken. Volgens Piera
krijgen ze door zo’n spel meer waarde-
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ring voor elkaar; ze zien elkaar niet meer
als concurrenten op een klusje.

Tosti
Het was niet zo dat de daklozen de onderzoekers met open armen ontvingen.
‘Toen Anna hier voor het eerst kwam om
een speltechniek toe te passen, keken de
leden haar aan alsof ze van een andere
planeet kwam,’ zegt Piera. ‘Ze waren wel
nieuwsgierig.’ Na een uur of anderhalf
wisten ze de bezoekers van het koffiehuis
toch wat bij te brengen.
Dat merkte De Zeeuw vooral bij een
andere spelsituatie. Samen met docent
Management van Cultuurverandering Krispijn Faddegon riepen ze alle
daklozen bij elkaar en vroeg ze wat er
allemaal voor nodig was om een tosti
te maken. ‘Je hebt natuurlijk voorraad
nodig, brood, ham, kaas. En je moet een
prijslijst hebben, de kas beheren en de
voorraad op tijd bijvullen. Een vrouw
zei dat het achter de bar vooral gezellig
moest zijn.’

‘Iedereen riep wat anders,’ zegt De
Zeeuw. Ze schreef het op een groot papier dat ze aan de muur achter haar had
gehangen. Het is een zogenoemde Business Process Workshop zoals ze die ook in
het bedrijfsleven toepast. ‘Je brengt er
werkwijzen mee in kaart.’
Een dakloze had gewerkt als timmerman op een scheepswerf en nam het maken van de tosti’s heel serieus, zag het als
een manier om weer te integreren en aan
het werk te gaan. ‘Ik begon in makkelijke taal en hij vertelde me meteen dat ik
niet tegen hem hoefde te praten alsof hij
dom was,’ zegt De Zeeuw. ‘Die scheeps
timmerman had onverwachte ideeën.’
Veel daklozen dachten dat de
inkomsten van de tosti’s heel belangrijk
waren voor het koffiehuis. Maar dat is
niet zo, er wordt veel meer verdiend door
de veegwerkzaamheden. ‘Die scheepstimmerman had dat in de gaten en zo
kwamen de daklozen tot de conclusie dat
ze de bar best af en toe een half uurtje
konden sluiten zodat ze konden oprui-

men en de voorraad bij konden vullen.’
‘De praktijk heeft de theorie nodig
om te leren hoe ze met dit soort problemen kan omgaan,’ zegt De Zeeuw. ‘En
de theorie wordt ook beter door deze
ervaringen.’ Hoe dat precies zit, hoopt ze
het komende jaar verder uit te werken:
haar onderzoeksproject loopt tot 2018.

Helpen
‘We helpen elkaar,’ zegt Piera. Hij past
de spellen af en toe nog zelf toe, bij andere groepjes daklozen. ‘Er heerst meer
een clubgevoel nu,’ zegt hij. Toch wil hij
het ook niet te vaak doen. ‘Laatst merkten we dat een paar daklozen dezelfde
werkstress zijn gaan ervaren als mensen
in het bedrijfsleven,’ zegt Piera nog. ‘Ze
begonnen te klagen over de coördinatoren, en toen we doorvroegen bleek dat
ze slecht sliepen. Ik denk dat het door de
extra verantwoordelijkheden komt.’
Zo lijken de daklozen in het koffiehuis toch wat meer op de werknemers
van een doorsnee bedrijf dan verwacht. ↙
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ASIS
AYNAN
Excuus-Marokkaan
O

p de HvA-conferentie vorige week in DeLaMar bracht ik een column. Net als
mijn verhaal stond het programma in het teken van diversiteit. Aan het eind
van de dag zei een directe collega tegen mij dat ik maar een excuus-Marokkaan
was. Dat resultaat, na een dag gevuld met diversiteit en inclusie, bevestigde
mijn columnstelling: de multiculturele samenleving is een verzameling monoculturen naast elkaar.
Overigens vind ik het rijmende eponiem ‘excuustruus’ mooier dan het lelijke
‘excuus-Marokkaan’ – de collega had de stijlfiguur ‘ali-bi-ali’ moeten gebruiken.
Wat die ambtgenoot niet weet, is dat ik geen probleem heb met mijn Marokkaanse achtergrond; wél met de verplichte nationaliteit.
Ik heb op papier een Marokkaans burgerservicenummer. De officiële bewijzen
die daarbij horen, heb ik nooit opgehaald bij het consulaat. Het verhaal daarachter is eenvoudig. Het geboorteland van mijn ouders is een dictatuur geleid
door één familie, op basis van verdeel-en-heers- en bezettingspolitiek.
U moet weten dat ik binnen het Marokkaans-Nederlandse denken met deze
gedachte een eenzame roepende in de woestijn ben – de Sahara wordt trouwens
bezet door de Marokkaanse
overheid. Datzelfde regime
bezet ook personen als ik,
door te claimen dat we hun
onderdaan zijn. De Nederlandse overheid verzaakt
daarmee helaas haar eerste
taak: het beschermen van
haar burgers. Omdat ik een
Marokkaanse nationaliteit heb en dit soort gedachten opschrijf, kan ik in grote
problemen komen als de Marokkaanse overheid dat zou willen.
Tijdens de verkiezingsstrijd ging het een enkele keer over de dubbele nationaliteit. Het is door de huidige Marokkaanse regels onmogelijk van die nationaliteit
af te komen. Het is al jaren mijn grote wens om één nationaliteit te hebben en
dat is de Nederlandse, niet om polderlievende redenen, maar om het feit dat ik
er niet mee kan leven dat ik officieel burger ben van een land dat haar ingezetenen zo veel leed berokkent, pijn doet en tot object heeft gecultiveerd.
De kabinetsformatie is gaande en de mogelijkheid om de Marokkaanse nationaliteit af te stoten zou daar op tafel moeten liggen. Wees geen excuus-politicus. ↙

Het geboorteland van mijn
ouders is een dictatuur
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Kamervragen
VINCENT SIDERIUS (25) SPORTEN PRESTATIEPSYCHOLOGIE
(UVA)
Kamer 8 m2, Tweede Hugo de Grootstraat
Woont hier sinds augustus 2016
Betaalt 458 euro inclusief
Huisgenoten 5
Voordeel ‘Een grote woonkamer en
leuke huisgenoten.’
Nadeel ‘Het is een beetje een oud en
krakkemikkig huis.’

‘M

ijn broertje zat vorig jaar voor een
uitwisseling in Singapore. Ik ben hem
daar gaan opzoeken en we hebben samen drie
maanden door Azië gereisd. Daar hebben we
een Britse en een Deense jongen ontmoet waarmee we zes weken lang hebben rondgetrokken.
De foto met de waterbuffel heb ik gekregen
van de Deense jongen, die met de scooters van
de Deense. De foto van de olifantenslurf heb ik
zelf gemaakt.
De bandjes aan de muur zijn ook een
overblijfsel van mijn reis door Azië. Ik had ze
eerst allemaal rond mijn arm, maar het was
een beetje gek om hier in Nederland met een
hele arm vol bandjes te lopen. Ik wilde ze niet
zomaar weggooien, dus heb ik ze maar aan de
muur gehangen.
Mijn ketting heb ik gekocht in een tempel in
Myanmar voor één euro. Eigenlijk moet je de ketting kopen van de dag waarop je geboren bent,
in mijn geval een zaterdag. Maar die vond ik
lelijk, dus heb ik die van woensdag gekocht. Dat
brengt waarschijnlijk heel veel slechte karma.
Mijn pak heb ik voor 110 dollar laten maken in Hoi An in Vietnam. Dat is de plaats met
het meeste aantal kleermakers per inwoner ter
wereld. Ik heb dus minder dan 100 euro betaald
voor een volledig pak met zelfs twee dassen.
Deze backpack is ook mee geweest naar Azië.
Momenteel zit hij nog vol met kleren. Ik zit eigenlijk tussen twee reizen in. Ik ben juist terug van
wintersport en vertrek zo meteen naar Rome.
Ik heb hier ook een paar dumbbells liggen
omdat ik te lui ben om naar de sportschool te
gaan. Thuis doe ik ongeveer drie keer per week
grondoefeningen en plank ik. Dat kan gewoon
tussendoor.’ ↙
tekst Jasmijn Van Raemdonck foto Martijn Gijsbertsen
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‘Mijn backpack
zit nog vol kleren’
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Actueel XXXX
Laatste dagen Maagdenhuis

Plan B blijft
een optie
tekst Lennart Bolwijn
foto’s Bram Belloni

De PVV behaalde niet de monsterzege bij de Tweede Kamerverkiezingen die sommigen
verwachtten of vreesden, en daarmee lijkt ook het korte, maar hevige debat over
Nederlandse moslims met een ‘plan B’ geluwd. Daarop verkijken we ons, zegt Khadija
Al Mourabit. Terwijl een regering zonder PVV formeert, spreken we met de activist,
UvA-medewerker en -student over dubbele loyaliteit, feministische PVV-ers en het
veelbesproken koffertje naast de voordeur.

I

edereen aan de UvA die zich de afgelopen jaren heeft geïnteresseerd voor diversiteit weet wie Khadija Al Mourabit
(37) is. De student en universiteitsmedewerker werd in
2014 voorzitter van Amsterdam United, een studentenplatform
voor dialoog over diversiteit aan de UvA en is sinds 2017 ook
voorzitter van de Marokkaanse Vrouwen Vereniging. Bij elke
lezing, elk symposium of borrel waar er over een inclusieve
universiteit werd gesproken, kon je erop rekenen dat je Khadija
tegen het lijf zou lopen. En dat terwijl ze ook nog de studies
wijsbegeerte en psychobiologie doet, én werkzaam bij de International Office van de Graduate School of Social Sciences
Twee jaar geleden was Khadija voor het eerst in twintig
jaar in Beni Chiker, de geboortestreek van haar vader in het
noordoosten van Marokko. In samenwerking met schrijver Abdelkader Benali maakte zij daar de documentaire De Reis van
Khadija, over het leven van haar vrijgevochten oma Memma
Allal. Een van de plekken die zij in de documentaire bezoekt,
is het huis in Beni Chiker dat Khadija’s vader liet bouwen voor
zijn kinderen. ‘Voor als Nederland jullie straks niet meer wil.’

Tumult
In februari van dit jaar, een maand voor de Nederlandse

verkiezingen, gaan de PVV en de VDD om beurten aan kop in
de peilingen. Donald Trump heeft zojuist zijn eerste inreisverbod ingevoerd voor mensen uit bepaalde ‘moslimlanden’ en
ook Nederland lijkt af te stevenen op een verkiezingsresultaat
waarbij een sterk anti-moslimsentiment de boventoon voert.
Khadija en veel andere Nederlanders maken zich zorgen. Na
het politieke tumult van 2016 durft niemand meer te zeggen
dat Wilders geen premier kan worden. Wat als de PVV de
grootste wordt? Khadija had nooit gedacht dat het haar in
Nederland zo heet onder de voeten zou kunnen worden dat ze
zou moeten vertrekken, zoals haar vader voorspelde. ‘Nee joh,
hier in Nederland?’ had ze destijds in Beni Chiker geantwoord.
‘Met onze historie van de Tweede Wereldoorlog?’ Maar met
de verharding en de verrechtsing van het immigratiedebat
in Nederland is Khadija er in twee jaar tijd anders over gaan
denken. ‘Ik had nooit in mijn leven gedacht dat er in Nederland iemand, een volksvertegenwoordiger, voor een volle zaal
“Willen jullie meer of minder Marokkanen?” zou roepen.’		
		
Die februari geeft Khadija in de Volkskrant toe, dat de gedachte
om Nederland te verlaten soms door haar hoofd spookt. De
plannen worden nooit heel concreet, maar ze betrapt zichzelf
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weleens op kijken naar buitenlandse vacatures. Het artikel,
waarin meerdere Marokkaanse-Nederlanders werden geïnterviewd, werd geschreven naar aanleiding van een bericht
dat oud-Groenlinkskamerlid Tofik Dibi op Facebook had geplaatst: ‘Ik wil even een steekproef doen: wie van de moslims,
Marokkanen, Turken, Surinamers etc. hier is bewust en praktisch aan het nadenken over een plan B voor als Trump-achtige
taferelen in Nederland gebeuren? En wie totaal niet?’ De meer
dan honderd reacties eronder liegen er niet om.
‘Ik ben moslim van Indonesische afkomst,’ schrijft ‘Teguh’.
‘Ik heb al tien jaar lang een plan B. […] Mensen zeggen continu dat wat er met de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog
gebeurde, nooit meer gebeurt, daar ben ik helaas niet echt
van overtuigd.’ ‘Rachid’ heeft zelfs al actie ondernomen
en is geëmigreerd: ‘Ik heb deze stap vier jaar geleden
genomen en nooit spijt gehad.’
Wie door de reacties scrolt wordt het al snel duidelijk
dat er veel Nederlanders met een migratieachtergrond,
met name moslims, weleens twijfelen of ze hier altijd
willen blijven. Veel van hen geven aan dat de toekomst van hun kinderen een grote rol speelt. Niet
iedereen die op het bericht reageert, begrijpt de
emigratiewens: ‘Alsof het ergens anders beter is,’
en ‘Dit is mijn land. Laat me nergens naartoe
wegjagen. Mocht het ooit tot deportaties
komen dan liever strijdend ten onder dan
vluchten met de staart tussen de benen.’

Koffers
Desgevraagd neemt Khadija meteen elke
twijfel snel weg: ‘Natuurlijk blijf ik hier. Er
moet echt heel veel gebeuren voor ik besluit
om te gaan. Tot die tijd zal ik mij hier inzetten
voor de maatschappij en er een prettige samenleving van proberen te maken. Ik heb nooit
gezegd dat ik met mijn koffers bij de grens sta
op het moment dat Wilders premier wordt. Kijk,
als het hier gevaarlijk wordt en ik moet aan mijn
familie denken, dan zijn er gewoon opties die ik in
mijn achterhoofd heb. Ik vind het heel vervelend
dat ik dit überhaupt moet zeggen, want ik hou van
Nederland. Ik hou van mijn leven en de mensen hier.’
Ze kent mensen die wél de keuze gemaakt hebben
om naar het land van hun ouders of grootouders te
vertrekken. ‘Zij zagen toekomstperspectief in Marokko,
ze konden daar werk krijgen. Een ander meisje heeft
daar haar man leren kennen en is gebleven. Dat huwelijk
is niet per se haar “ontsnappingsplan”, maar uit Nederland
willen vertrekken speelde wel een rol. Haar man wilde niet
naar Europa komen: dan moest hij weer helemaal opnieuw
beginnen. Toen heeft zij besloten om daar te gaan wonen, maar
ze blijft wel de ontwikkelingen in Nederland volgen. Zij zegt:
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“Als ik het zo hoor, heb ik wel het gevoel dat ik de goede keuze
heb gemaakt”.’
Voor Khadija zou Marokko niet de enige buitenlandse optie
zijn, maar vanwege haar netwerk en haar culturele bagage
wel een logische. Maar het land van herkomst is niet altijd de
meest aantrekkelijke stap voor remigranten. Ook Tofik Dibi
ziet de nadelen van een vertrek in: ‘We weten dondersgoed dat
we niet beter af zijn in Marokko of Turkije.’ Volgens Khadija
is het Rifgebergte, het gebied waar haar vaders huis staat, economisch ontzettend achtergesteld. ‘De werkloosheid is hoog.’
Nee, Marokko is ook niet het paradijs, beaamt ze, ‘het gaat
absoluut tijd en energie kosten om daar een leven te beginnen.
Maar dat neemt toch niet weg dat ik voor mezelf mag besluiten
of ik een Plan B moet hebben?

Dubbele loyaliteit
In een column in Folia schreef Asis Aynan weinig begrip op
te kunnen brengen voor degenen die met een schuin oog naar
het buitenland kijken. Met hun ‘clowneske dreigement’ om te
vertrekken zouden zij Wilders gelijk geven: ‘De Plan B’ers slopen het spel van een samenleving met hun piassige voornemen,
want blijkbaar kunnen ze wanneer het hen politiek niet zint
zomaar weglopen. […] In 2007 schreef Wilders: “Een blinde
kan zien dat een dubbele nationaliteit een dubbele loyaliteit
met zich meebrengt.” Zonder het door te hebben, geven ze de
PVV-leider de rechtvaardiging iedere migrant, zoals ik, als
trouweloos en onbetrouwbaar te beschouwen.’
Khadija neemt hem zijn reactie behoorlijk kwalijk; volgens
haar heeft Aynan de onderliggende boodschap verkeerd begrepen: ‘Tofik Dibi en ik hebben gezegd dat we ons zorgen maken
om de verrechtsing in de maatschappij en de verharding van
het publieke debat en dan krijgen we deze reactie. Je moet dus
te allen tijde een bepaalde dankbaarheid naar Nederland toe
tonen, maar als je je zorgen uitspreekt, ben je laf en clownesk.
Ik vind dat heel erg en ik ben
het niet gewend van mensen uit
de Rif dat ze zo op het Nederlandse nationalisme leunen,
want Riffijnen weten heel goed
wat voor negatieve effecten dat
kan hebben. Er wordt een beeld
geschetst van Nederland als
paradijs, waarbij een bepaalde
misplaatste nationalistische trots wordt gebruikt om emotionele chantage te maskeren: “Wat denk je wel niet, dat je dit zegt?
Je bent gewoon laf als je vertrekt.”’

echte Amsterdamse. Jij bent zo vrijgevochten, dat is typisch
Hollands.” Dat hoeft niet per se waar te zijn. Want ik weet van
verhalen van mijn familie uit de Rif, dat de vrouwen daar ook
heel erg vrijgevochten kunnen zijn. De bewoners van de Rif
dragen nota bene de naam Amazigh, wat “vrij mens” betekent.
Ook daar ontleen ik kracht aan.’

PVV-light
Toen Khadija begin dit jaar in Marokko was voor de première
van De Reis van Khadija kreeg zij de vraag van een Marokkaanse journalist: ‘Voel je jezelf Marokkaans of Nederlands?’ Ze
zuchtte en reageerde: ‘Dat is precies dezelfde vraag die ik altijd
in Nederland krijg. Ik ben niet alleen Nederlands of Marokkaans, maar allebei. Je kan niet zeggen dat het je niks doet dat je
hier woont en bent opgegroeid. Dat Nederland geen onderdeel
uitmaakt van je denken en van je zijn. Dat geloof ik niet.’
De verkiezingen kwamen en gingen, de PVV is niet de
grootste geworden. Maar de jubelstemming daarover bij sommigen vindt ze misplaatst. ‘Buitenlandse media berichten wel
dat de verkiezingen een verlies betekenen voor de PVV, maar
dat is het niet. Je kan het als iets positiefs zien dat de PVV niet
de grootste is geworden, maar ze zijn wel vijf zetels gegroeid,
ik vind dat geen verlies. En laten we eerlijk zijn, de VVD heeft
dat rechtse discours overgenomen en is een soort PVV-light geworden. Door de jaren heen heeft de PVV er wel voor gezorgd
dat het rechtse anti-immigratiediscours genormaliseerd is.’
Sinds de aanslagen van 11 september 2001 zijn stevige
uitspraken over alles wat wel of juist niet Nederlands is overal
terug te zien. Lodewijk Asschers ‘Progressief Patriottisme’
en Mark Ruttes ‘Doe normaal of ga weg’ zijn op hun eigen
manier voorbeelden van dezelfde afwijzing van universeel
burgerschap. Identiteit is ons politieke bewustzijn ingeslopen
en heeft rechts én links gedwongen de Nederlandse identiteit
te definiëren. Een harde houding tegenover nieuwkomers
maakt dat kennelijk een stuk
eenvoudiger. De open samenleving waar Khadija in opgroeide
staat in schril contrast met het
politieke discours van 2017. ‘De
islam is een bedreiging voor de
Nederlandse identiteit’ was dit
jaar niet gewoon een zoveelste
Wilders-uitspraak, maar een van
de stellingen in het eerste RTL-lijsttrekkersdebat.
Khadija heeft de manier waarop we met en over elkaar praten
heeft zien veranderen. Toen de aanslag op de Twin Towers zich
voltrok was ze 22, en had ze al een leven achter de rug. Als klein
kind groeide ze niet op met de PVV in de Tweede Kamer, maar
met lessen over de Tweede Wereldoorlog op school. Begin jaren
tachtig zat de anti-immigrantenpartij van Hans Janmaat wel met
één zetel in de kamer. Maar Janmaats Centrumpartij, bekend van
de campagnekreten “Vol is vol” en “Eigen volk eerst”, slaagde er

‘Je moet te allen tijde
dankbaarheid naar
Nederland toe tonen’

Van de problematisering van een dubbele loyaliteit wordt ze
een beetje moe. ‘De scheidslijn tussen verschillende culturen
is niet zo strak. Ik zit niet nú in de Nederlandse cultuur, en als
ik een beetje naar rechts schuif in de Marokkaanse cultuur.
Ik krijg bijvoorbeeld wel eens het “compliment” “Jij bent een

12 APRIL 2017

niet in zo’n stempel te drukken als de PVV. Met Janmaat wilde je
als fatsoenlijk politicus niet gezien worden, herinnert ze, terwijl
Wilders in 2012 nog een plek afdwong in de gedoogcoalitie met
VVD en CDA, partijen die zich er inmiddels niet meer voor
schamen om Wilders’ spierballentaal over te nemen.
‘In de jaren tachtig werd Janmaat echt door de mangel
gehaald. Janmaat komt niet eens
in de buurt van de uitsluitende
en discriminerende dingen die
nu gezegd worden en vooral, die
als heel normáál worden ervaren.
Racisme is meer in de openheid
gekomen.’

wel? De Zwitserse Taalwetenschapper Ferdinand Saussure zei:
“De taal die een maatschappij bezigt, geeft ook de realiteit van
die maatschappij weer.” Ik vind dat een hele sterke analyse, de
werkelijkheid begint bij de taal. Dit is de taal van het Derde
Rijk. Dan kun je reageren met “hij bedoelt het niet biologisch”,
maar hoe zorg je er dan voor dat een volk homeopathisch wordt
uitgedund? Als het antwoord je
bevalt, dan heb ik toch het idee
dat ik mijn plan B moet gaan
uitvoeren.’
Natuurlijk zijn er veel mensen die Baudet veroordelen,
zegt ze, en heeft Wilders geen
Kamermeerderheid. ‘Maar ik
heb ook het gevoel dat we als
collectief zo zijn afgestompt, dat we ons nergens meer over
verbazen. En daar ben ik bang voor. Voor de verrechtsing
van het discours en de dehumanisering in ons taalgebruik.
Ik vind het eng dat er parallellen zijn met de lessen die we
kregen over de Tweede Wereldoorlog, dat er mensen zijn
die deze oorlog hebben overleefd en de parallellen beamen.
De momenten dat mensen dat nuanceren, dat zijn de
momenten waarop ik aan mijn vader denk. Misschien had
papa gelijk.’ ↙

‘Janmaat kwam niet in
de buurt van wat nu
wordt gezegd’

Uitgedund
Nieuw in de Tweede Kamer is het Forum voor Democratie van
Thierry Baudet, de markante lijsttrekker die al kritiek kreeg,
dat zijn taalgebruik doet denken aan biologische theorieën
over rassenzuiverheid. Voor de verkiezingen zei hij op zijn partijcongres: ‘Kwaadwillende, agressieve elementen worden ons
maatschappelijk lichaam in ongehoorde aantallen binnengeloodst.’ Later sprak hij van een ‘homeopathische verdunning’
van de Nederlandse cultuur. Khadija: ‘Als FvD-stemmers dat
nuanceren en zeggen dat het niet racistisch is, wat is het dan
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Bij de les
Hoorcollege systematische
innovatie door Paul Bonsema,
maandag 3 april, 15.20 uur,
Leeuwenburg (HvA)
Aanwezigen 37
Regelmatig gesloten ogen 12
Aanwezigen tweede helft 16
Scrabblewoorden functieblokschema,
evolutietrends, vervangingsgeneeskunde,
anti-verouderingstechnologie, ketchup,
pylon

tekst en foto’s Bart Lichtenveldt

E

r zit een aantal studenten te
wachten op de drietreden-trap
voor de deuren van de collegezaal. ‘Ga jij?’ vraagt een net gearriveerde student aan zijn zittende
collega. De zitter knikt en loopt
achter de anderen aan naar binnen.
Eenmaal in de zaal wacht Bonsema
tevergeefs op meer studenten, en besluit tien minuten na de starttijd van

Daan Langeveld (20)

Derdejaars Engineering,
Design & Innovation
‘Ik vind het een lastig onderwerp
om je aandacht bij te houden.
Elke les gebruikt de docent dezelfde voorwerpen als voorbeeld,
en hij komt steeds met dezelfde
grapjes aanzetten. Misschien zou
het helpen als hij de studenten
meer bij de les zou betrekken. Alles wat hij vertelt staat letterlijk
op de PowerPoint; je mist niks als
je thuisblijft.’
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de les te beginnen. ‘Omdat het me
volgende week niet goed uitkomt,
doe ik deze week twee presentaties
in één les,’ zegt hij en schakelt over
naar het onderwerp van vandaag:
systematische innovatie.
Systematische innovatie is het op
een systematische manier aanpakken van veranderprocessen.
‘Als je een hobbelig ritje hebt op je
bromfiets, heb je wellicht last van
verkeersdrempels of juist een slechte
vering,’ vertelt Bonsema en benadrukt dat het bij dit soort situaties
zaak is erachter te komen wat er precies aan de hand is. ‘Dit kan je doen
door na te denken over de oorzaak
van de klachten: waar heeft iemand
last van? Hoe komt dat? Hoe lossen
we het op?’ ‘Conclusie en techniek:
“Stel vragen”,’ grinnikt een student
tegen zijn buurman.
Een paar innovatietechnieken
later verschijnt een wirwar van lijnen
op het scherm. ‘Dit plaatje kennen jullie wel,’ zegt Bonsema. Drie

Rajae Atahari (26)

Vierdejaars Engineering,
Design & Innovation
‘Deze lessen gaan over een
interessant concept; ik werk er
graag mee. De technieken geven
allerlei creatieve manieren om
tegen dingen aan te kijken. Niet
alleen bij producten, maar het
zorgt er ook voor dat je heel
open minded naar problemen in
je eigen leven kijkt. Dat je meer
invalshoeken hebt.’

lijnen lopen door elkaar, elk aan de
linkerkant gelabeld met een één,
twee of drie. Twee lijnen komen uit bij
een bom, een leidt naar een trofee.
‘Hoe weet je de ideale weg?’ vraagt
Bonsema. ‘Bij de trofee beginnen,’
klinkt het antwoord vanuit de zaal.
Dat is goed.
Het is omdenken, net als dat
ketchupflessen tegenwoordig zo
gemaakt zijn, dat ze altijd op de dop
staan. ‘Kijk om je heen,’ adviseert
Bonsema, ‘laat je inspireren door dat
soort praktische oplossingen voor
problemen in design.’ Vervolgens
verschijnt er een reeks plaatjes op
het scherm met inspirerende oplossingen, zoals een winkelwagentje dat
voor een fiets is gebonden, of een
toiletbril vastgemaakt op een omgekeerde pylon.
Aan het eind van het college
vertelt Bonsema kort wat de deelopdrachten zijn die bij deze colleges
aansluiten. Vol innovatieve inspiratie
verlaten de studenten de zaal. ↙

Meyo Ben (25)

Derdejaars Engineering,
Design & Innovation
‘Vorige keer ben ik halverwege
weggegaan. De docent komt
niet met belangrijke stof en
springt van de hak op de tak.
Het college is een beetje een
open deur: “Denk na over de
dingen.” Sommige voorbeelden
zijn niet nodig en ouderwets. Ik
kwam eigenlijk om te horen hoe
de opdracht gemaakt moet worden.’
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‘Léér die namen’
tekst Dirk Wolthekker foto’s Daniël Rommens & Rowan Linschoten /Asva

Volgende maand wordt de UvA-Docent van het Jaar gekozen. De genomineerden lichten een tipje van de sluier op over hun onderwijskwaliteiten.

Antoinette Muntjewerff, FdR
‘Ik benader mijn studenten als zelfstandige, verantwoordelijke jongvolwassenen.
Ik probeer zo snel mogelijk alle namen
te kennen, want ik wil insluiten, niet
uitsluiten. Het gebruik van laptops door
studenten tijdens college en werkgroepen
vind ik soms een probleem. Het is aan de
ene kant een aanwinst omdat rechtenstudenten de digitale juridische bronnen snel
leren vinden, maar keer op keer blijkt dat
het maken van aantekeningen op papier
de verwerking van de leerstof beter ondersteunt dan het maken van aantekeningen
op de laptop. Tip voor andere docenten:
herinner je hoe je zelf studeerde en wat
je moeilijk vond, houd de grote lijn in de
gaten en bereid je colleges goed voor.’

Mark Deuze, FGW
‘In de evaluaties van studenten lees ik
vaak dat ze mij enthousiast vinden. Dat
klopt. Hoorcollege is didactisch gezien
een onverantwoorde, massale manier
van lesgeven, maar toch geef ik het
eerstejaars hoorcollege Living information. Een behoorlijke uitdaging, waar je
als docent toch succes mee kunt hebben
door er plezier in te leggen, en dat plezier
ook niet te faken. Het moet authentiek
zijn en je moet bovendien nooit langer
dan twintig minuten aan het woord
zijn. Een live Twitter-feed tijdens college
werkt heel goed, evenals een link van een
YouTube-video op Twitter zetten met de
hashtag van het vak erbij.’
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Marco Swaen, FNWI
‘Ik breng studenten wiskundige technieken bij die ze verderop in hun studie
nodig hebben, bij colleges als kwantumchemie en thermodynamica. Soms
merk ik dat studenten het idee hebben
dat mijn colleges nu eenmaal moeten,
omdat ze voor de latere beroepspraktijk nuttig kunnen zijn. Ik probeer dan
te laten zien dat wiskunde zo logisch
in elkaar zit dat je het zelf had kunnen
bedenken. Ik probeer tijdens het college respons te krijgen. Daarbij is iedere
vraag of opmerking welkom, ook een
“domme”. Ik onderbreek regelmatig
mijn college om studenten voor zichzelf iets uit te laten werken, terwijl ik
rondloop en contact maak. Zo hoop ik
studenten uit de luistermodus te halen,
iets zelf te laten doen.’

Hylke de Vries, FMG
‘Het is een voorrecht om over thema’s die
ik zelf interessant vind colleges te mogen
geven en ik denk dat mijn enthousiasme
daarin goed werkt. Daarnaast ben ik
redelijk goed in staat om de stof uit de
colleges en werkgroepen toe te passen
op de leefwereld van studenten. Studenten die die geen actieve bijdrage leveren
aan college of werkgroep vormen een
probleem. Ik probeer dat op te lossen
door studenten veel vragen te stellen,
soms door middel van de app Socrative
student. Op die manier krijg ik veel input
en kan ik studenten direct vragen wat ze
van het onderwijs vinden. Het belangrijkste voor een goede docent is: leer de
namen van je studenten uit het hoofd.’

Paul van Trotsenburg

Geneeskunde/AMC
‘Ik hoop steeds te enthousiasmeren
en inspireren door wie ik ben en wat ik
uitstraal. Ik ben best wel vrolijk en probeer aardig te zijn voor mijn studenten.
Die positieve houding komt kennelijk
goed over. Nukkigheid leidt tot niets.
Ik gebruik graag een bonte verzameling aan onderwijsvormen: filmpjes,
mobieltjes, veel interactief. Ik probeer
complexe zaken simpel uit te leggen,
jargon te vermijden en studenten zo
veel mogelijk te kennen en een-op-eencontact tot stand te brengen. Tegen
docenten die ook genomineerd willen
worden zou ik zeggen: zorg dat je vaak
in beeld bent bij studenten. Ik heb het
afgelopen jaar zo veel colleges gegeven
dat niemand om me heen kon, haha!
Studenten zijn doodgegooid met me.’

Torsten Jochem, FEB
‘Ik oefen het college van tevoren en
probeer de collegestof goed te integreren met oefeningen in de werkgroep.
Om extra geïnteresseerde studenten
te prikkelen om verder te denken dan
wat er tijdens het college wordt aangeboden voeg ik soms nog wat extra
lesstof toe. Ik probeer mijn studenten
te belonen voor hun aanwezigheid
door extra mijn best te doen en veel
interactie aan te bieden. Tijdens
college probeer ik terug te denken aan
wat ik zelf moeilijk vond om te leren
en waarom ik een bepaalde docent
geweldig vond, en andere juist niet.
Aan de hand daarvan kun je je eigen
onderwijs kritisch evalueren. Ik probeer
ook altijd een persoonlijke band op te
bouwen met studenten.’
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‘IK WIL NIET
ONE OF,
MAAR
ONE OF A KIND
ZIJN’
tekst Carlijn Schepers
foto's Martijn Gijsbertsen

Een maand zijn ze nu bezig, de zes YouTubers van de HvA. Eerstejaars Julian Raouf
is een van de vaste gezichten die studenten meenemen in de wereld van studiekeus en
medezeggenschap – in zijn geval onderbroken door grappen en mental breakdowns.
Een mooie aanvulling voor zijn al overvolle cv. ‘Stel dat ik na mijn studie toch de 
tv-wereld in wil.’

12 APRIL 2017

Julian Raouf VERTROK BIJ TWEE SUPERMARKTEN, OMDAT DE
RIJEN DOOR ZIJN VERHALEN AAN DE KLANTEN TOTAAL UIT DE HAND LIEPEN.
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‘A

ardig, druk en met love voor
zelfspot.’ Zo omschrijft eerstejaars bestuurskunde Julian (18)
uit Haarlem zichzelf. Elke week is hij te
zien op het YouTube-kanaal van de HvA,
waar hij kijkers al inwijdde in de wereld
van de medezeggenschap, uitvond dat
rector Huib de Jong een hondenmens is
die van tonijnpizza houdt en deelde hoeveel hij houdt van Goldfish-crackers en
keeshondjes. Na te zijn afgewezen voor
Amfi is het HvA-YouTuberschap een
nieuwe kans voor hem om beroemd te
worden. Niet dat het hem
daar allemaal om te doen
is. ‘Hoewel, als mensen
hierdoor weten wie ik ben,
zou ik dat wel tof vinden.’
Zoals wel vaker is Julian
om twee uur ’s nachts nog wakker en
verveeld als hij besluit naar zijn MijnHvA-pagina te surfen. ‘Eigenlijk kijk ik
daar nooit op. Ik ga altijd rechtstreeks
naar het vak waarvan ik iets moet inleveren.’ Daar valt zijn oog op een advertentie dat de HvA YouTubers zoekt. ‘Ik
had ooit al eens iets gepost op YouTube
waarvan ik dacht dat het op privé stond,
totdat ik de volgende dag 224 views had
en dacht: okééé. Misschien was dit dus
wel iets voor mij.’
Zijn beslissing is gauw gemaakt: misschien is het een opstapje naar bekendheid op tv of op social media. ‘Toen
Amfi niet lukte, heb ik me proberen in
te schrijven bij allerlei castingbureaus.
Natuurlijk de gratis bureaus, want ik was
skeer. Maar dat werkte niet.’ Dus solliciteert hij voor de baan van HvA-YouTuber.
Dat moet natuurlijk met een filmpje, dat
meteen zorgt voor een kleine paniekaanval bij Julian. ‘Oh my god. Ik heb geen
camera. De camera van mijn telefoon
doet het niet. Hoe krijg ik de belichting
goed? Ik kan helemaal niet editen. Die
gedachten flitsten door mijn hoofd.’

Maar toch kwam het goed?
‘Gelukkig wel. Hoewel het echt een
mislukte video was: heel donker, gefilmd

met de camera van mijn MacBook en
met de slechtste edit ooit in iMovie.
Toch verscheen er opeens een uitnodiging voor een gesprek in mijn mail. Je
begrijpt, ik was superverbaasd. Tegelijkertijd wist ik natuurlijk niet hoeveel
aanmeldingen er waren. Vonden ze me
leuk of wilde er gewoon niemand anders
vloggen voor de HvA?’
Het gesprek ging goed. Julian is zichzelf
en dat valt in de smaak. ‘Ik praatte
gewoon hoe ik altijd praat en heb niets

‘In mijn video’s durf ik
echt mezelf te zijn’
gefaket. Ik praat nooit formeel, zelfs
met de rector van de HvA niet.’ Dus
wordt hij gekozen, samen met vijf andere
HvA-studenten. Het verse YouTube-
team krijgt meteen een stoomcursus.
‘We leerden filmen, editen, thumbnails
in video’s zetten en met effecten werken.
Van die ene verdomd slechte sollicitatievideo werden we op het niveau gebracht
waarop we nu zitten.’
Elke dinsdag om vier uur ’s middags
verschijnt nu een video van Julians
hand. Hij maakte al filmpjes over de
medezeggenschapsraad, de pizzasessie
met Huib de Jong, inclusie en beter
leren plannen. En soms is hij te zien
bij de andere YouTubers: een studentenmaaltijd kokend met Joey of bij een
challenge tegen Sofian. De studenten
krijgen geen studiepunten, maar acht
euro per uur voor de video’s. ‘Maar
daar doe ik het niet voor. Het is mijn
creatieve outlet. Ik kan niet tekenen,
dansen of zingen, hell no. Maar dit
vind ik erg leuk. Bovendien heb ik nu
eindelijk een platform om mijn liefde
voor praten kwijt te kunnen. Niet
voor niets ben ik weggegaan bij twee
supermarkten, omdat door mijn lange
verhalen aan de klanten de rijen totaal
uit de hand liepen.’

Hoe zijn de eerste reacties?
‘Veel docenten vinden het verfrissend
en belangrijk wat we doen. En onder de
video’s en op de kanalen waarop ik het
deel komen de eerste comments binnen.
Sommige leuk, sommige minder leuk.
Dan zeggen ze: “Waar slaat dit op?”,
“Stop met deze bullshit” of “Ik wist niet
dat de HvA ook deed aan cringe videos [die
je een ongemakkelijk gevoel geven, red.]”.

Hoe ga je om met die negativiteit?
‘Ik voel me niet famous genoeg om het
haters te noemen, maar
het zijn mensen die het
leuk vinden te bashen op
zo’n klein account, omdat
ze weten dat het gelezen
wordt. Het maakt me niet
uit, want I don’t give a shit
about hate, honestly.’

Op welke video kwamen deze commentaren?
‘Vooral op de Chubby Bunny-challenge.
Mensen begrepen niet wat dat met de HvA
te maken had en dat klopt, want dat heeft
het ook niet. Maar we willen serieuze
video’s afwisselen met plezier. Studenten
gaan niet uit zichzelf op YouTube zoeken
naar filmpjes over hun school of hoe ze
moeten studeren. We hopen dat ze dus via
de grappige video’s op ons kanaal komen
en dan de rest ook bekijken. Bovendien
had ik de challenge wel een eigen draai
gegeven. Zo was het in een lokaal op
school en zeiden we in plaats van “chubby
bunny” moeilijke woorden.’

Komen er nog meer challenges?
‘Misschien wel, als het maar niet de
challenges zijn die bijna alle YouTubers
al hebben gedaan. Zoals de Draw My
Life-challenge. Ik wil niet one of, ik wil
one of a kind zijn.’

Bepaalt de HvA waar de video’s
over gaan?
‘We worden heel erg vrijgelaten door de
HvA. We bepalen onze eigen onderwerpen en stijl, daarom maken we allemaal
op een andere manier video’s. Wel heb-
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municatie zeggen ze vervolgens dat ze
het leuk vinden of geven ze tips om het
anders aan te pakken. Maar het zijn adviezen, geen bevelen.’ De onderwerpen
moeten wel enigszins gerelateerd blijven
aan de HvA. Ook hebben de YouTubers
afgesproken te letten op taalgebruik. ‘Ik
zeg nog steeds wel fuck en zo, maar dan
bliep ik het weg. Studenten schelden nou
eenmaal, ik ga niet faken.’

Wat is jouw YouTube-stijl?
‘Vooral veel zelfspot. Ik heb liever dat
ík iets over mezelf zeg, dan een ander.
En ik hou van comedy. Ik heb bijvoorbeeld ook stand-up gedaan. Dat wil ik
laten zien in mijn video’s. Ik probeer
elk onderwerp een twist te geven, ook
de serieuze onderwerpen. Dat zag je
wel in de video van de pizzasessie met
Huib de Jong. Ik wilde geen formeel
interview met hem doen. Zo werd het
grappiger én zagen mensen de echte
Huib. Want wie kende Huib nou? Niemand. En wie kent Huib nu? Best veel
mensen! Hij was real in die video. Huib
is uniek, net als iedereen. Dat wilde ik
laten zien.’

Wie zijn jouw YouTubende voorbeelden?

‘Ik heb nu eindelijk een platform
gevonden om mijn liefde voor praten
op kwijt te kunnen’
ben we met z’n allen een database van
ideeën gemaakt om uit te kiezen als je
even geen inspiratie hebt. En soms mailt
communicatie ons met een voorstel en de
vraag wie dat oppakt.’
Wel moeten de YouTubers aan de
communicatieafdeling melden wat ze

gaan doen en moeten de onderwerpen
passen binnen een van de vier thema’s
op het kanaal: ‘Een studie kiezen’, ‘Studeren in Amsterdam’, ‘HvA in de spotlight’ en ‘Challenges’. De video’s moeten
immers de binding tussen de studenten
en de hogeschool vergroten. ‘Bij com-

‘Zonder twijfel Shane Dawson, een
Amerikaanse YouTuber met acht miljoen
abonnees. Ik hou van zijn humor en heb
dezelfde comedystijl. Zijn leven lijkt veel
op dat van mij. Hij was aan de dikke
kant en niet zelfverzekerd toen hij begon
met YouTuben. Ik heb het op school
ook niet makkelijk gehad. Ik was niet
die toffe gozer. De cool kids hadden een
clubje met elkaar en gingen samen uit.
Ik hoorde daar niet bij.’
Julians moeder is vanuit Irak naar
Nederland gevlucht toen ze zwanger
van hem was. Toen Julian oud genoeg
was, ging hij naar een basisschool in
Bloemendaal, waar hij het enige kind
was met een andere afkomst. ‘Ik voelde
me best buitengesloten. Maar dat anders
voelen: you’ve got to embrace it. Ja, ik ben
wat dikker. Ja, ik gedraag me anders. Ja,
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m’n fashion wijkt af. Maar dat maakt
niet uit! Dat kan ik door het YouTuben
nu juist laten zien.’
Toch vond Julian dat in het begin
best eng. Hij noemt zichzelf ‘camera
shy’, omdat hij soms onzeker is over zijn
uiterlijk. ‘Ik heb niet de mooiste huid,
best een rare baard en ben een dikke
jongen. Maar in mijn video’s durf ik echt
mezelf te zijn. Zelfs de oncharmante
scène waarbij ik een pizzapunt eet bij de
sessie met Huib heb ik erin laten zitten.
Nou, dat is niet wat ik op datingsites
laat zien hoor! Ik hou niet van pure
aandachttrekkerij en zal ook niet de
meest vreemde dingen doen voor de
fame, maar ik wil dat het loont. Ik heb
hier hard voor gevochten. Dus ik hoop
dat mensen inzien: Julian is eigenlijk
best tof. En zo niet, dan zijn er nog vijf
andere HvA-YouTubers waarnaar je
kunt kijken.’

Nu is het alleen nog een kwestie
van meer views krijgen. Hoe doen
jullie dat?
‘We verspreiden het allemaal in ons
netwerk, althans degenen die niet
bang zijn hun video’s te delen. Kijk,
I don’t give a shit, ik deel alles, maar
sommigen zijn wat terughoudender.
Verder hebben we allemaal polsbandjes
om het merk van de HvA YouTubers
uit te dragen. Uiteraard zijn de mijne
roze. Supertof toch? I love polsbandjes.
Ondertussen blijven onze
abonnees oplopen. Sommige
YouTubers zijn wel zeven
jaar bezig voordat ze rond de
tienduizend of meer views
per video zitten. Omdat wij
vanuit een instantie video’s
posten, gaat het bij ons denk
ik sneller. Dus ik zie zulke viewersaantallen wel gebeuren.’

Is het goed te combineren met je
studie?
‘Je bedoelt met mijn studie, bijbaan als
horecamedewerker bij Centerparcs,
bijbaan als verkoper bij T-Mobile, oriëntatielessen over het hbo op middelbare

uitstippelen, maar ik kan alle kanten op.
Ik vind mode geweldig en volg alle trends
op de voet. Ik geef ongeveer bijles in ieder
vak, omdat ik vaak überhaupt de enige
ben die aantekeningen maakt bij hoorcolleges. Natuurlijk vind ik bestuurskunde
heel vet, maar ik wil aan de andere kant
ook graag bij een mediabedrijf gaan werken. Ook spreek ik vijf talen: Nederlands,
Engels, Duits, Koerdisch en Perzisch. En
leer ik nu Japans, omdat ik een enorme
fascinatie heb voor dat land en alles
wat ermee te maken heeft. Hun cultuur
met de anime en de formele manier van
praten, ik vind het a-maaazing.’

Hou je nog wel vrije tijd over?

scholen, meeloopdagen, de opleidingscommissie en het bijhouden van de Facebookgroep HvA Student Actief? Nou,
soms is het best lastig de deadline elke
week weer te halen. Met het bedenken,
filmen en editen ben je gemiddeld toch
zo’n tien uur bezig. Maar dat wil ik ook
met mijn YouTube-video’s laten zien.
Dat je je als student niet moet beperken
tot je studie en wat daarbij hoort. Er zijn
zoveel dingen om ernaast te doen. En

‘Kijk naar mij:
nothing is impossible’
zeg niet dat je niet genoeg tijd hebt, want
dat heb je wel.
Ik ben in zo veel dingen geïnteresseerd. Daarom wilde ik ook eerst Amfi
doen, toen ik niet was aangenomen
docent Engels, en toen ik dáárvoor te laat
was en HRM [Human Resource Management, red.] niets vond, bestuurskunde.
Bij veel mensen kun je hun leven precies

‘Eeeh. Ik haal ’s nachts nog wat uren in,
want vaak ben ik nog wakker tot drie,
vier uur midden in de nacht. Ook ga ik
nog wel uit hoor, maar eens per twee
maanden of zo. Dan doe ik het wel meteen goed. O ja, nog vergeten te zeggen:
ik was ook nog organisatiesecretaris
bij SP. Maar nu niet meer en eigenlijk
durf ik het niet te vertellen, maar ik heb
D66 gestemd bij de laatste verkiezingen.
Eigenlijk ben ik niet zo geïnteresseerd in
de politiek. Kunnen we het nu weer over
fashion hebben?’

Hoe hou je zo’n leven vol?
‘Soms waarschuwen mensen me voor een
burn-out. Maar dat zie ik dan wel. Het
grappige is: op de havo was ik zó lui. Ik
heb meer dan tweehonderd telaatkomingen
verzameld. Maar nu
houd ik me met allemaal
dingen bezig die ik leuk
vind. Misschien maak ik
nog wel een video over
wat ik allemaal doe, als
voorbeeld voor anderen. Kijk naar mij:
ook al is het een cliché, nothing is impossible. Ik ben chaotisch, heb nooit alles op
een rijtje, maar ik doe het gewoon. En ik
heb een hele strenge islamitische moeder
hè? Maar als ik honderd ben wil ik
tegen mezelf kunnen zeggen dat ik alles
heb gedaan wat ik wilde doen. Om een
absurde teleurstelling te voorkomen.’ ↙
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wil je lekker bijverdienen?
StudiJob is op zoek naar meerdere kandidaten voor:

Fulltime zomerbanen

‘overdonderende marathon over macht’ NRC****

Kijk voor meer informatie op www.studijob.nl.
Henri@studijob.nl
020-535 34 69

folia-studijob 170404.indd 1

KINGS OF WAR
met sprintpas stadsschouwburg: € 12,50 | ssba.nl

04-04-17 17:00

WIL JIJ JE VAKKENNIS OVERDRAGEN?
WORD LERAAR IN EEN JAAR!
Heb je tijdens je studie gemerkt dat je het leuk vindt om je vakkennis
over te dragen aan anderen? Dan is leraar worden misschien iets voor jou.
Met de praktijkgerichte kopopleiding tweedegraadsleraar kun je in één jaar
je tweedegraadsbevoegdheid behalen. Op hva.nl/kop lees je met welke hbo
of wo-bachelor je toegang hebt tot deze leerroute.
OPEN AVOND 20 APRIL

CREATING TOMORROW
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Valorisatie
vereeuwigd
Onderzoek is leuk, maar wat doe je ermee? Deze zeven onderzoekers van het AMC, de HvA
en de UvA passen hun wetenschappelijke kennis toe in de praktijk. Fotograaf Fred van Diem
legde de onderzoekers vast in hun natuurlijke habitat. Zijn foto’s worden vanaf donderdag
13 april tentoongesteld in het Glazen Huis bij het kantoor van het Innovation Exchange
Amsterdam op het Science Park.
tekst Daniël Rommens foto’s Fred van Diem

Marine-bioloog en ecoloog bij het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (FNWI, UvA) Jasper

de
Goeij ontwerpt een nieuw web van voedselketens, waarin sponzen een hoofdrol spelen. Tegelijkertijd onderzoekt hij
hoe sponzen, de oudste nog levende meercellige voorouders van het leven op aarde, hele ecosystemen aansturen.
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UvA-hoogleraar antropologie van de wetenschap bij het Institute for
Social Science Research (FMG) Amade

M’charek ontwikkelde

het RaceFaceID project, dat de plaats en de betekenis van ras in de
wetenschap en de samenleving aan het licht brengt.
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Hoogleraar microbiologie Willem

de Vos (Universiteit Wageningen en University of Helsinki)
Nieuwdorp (AMC) ontwikkelden een procedure

en hoogleraar inwendige geneeskunde Max

voor fecestransplantatie waarbij patiënten met diabetes, leververvetting of multiresistente bacteriën
behandeld worden met darmbacteriën van gezonde personen.

Congenitaal cardiothoracaal chirurg (AMC) Dave

Koolbergen ontwikkelde The Haermonics

Flush, een postoperatief spoelsysteem waarmee ernstige complicaties na openhartoperaties
voorkomen kunnen worden.

12 APRIL 2017

Hoogleraar kunstgeschiedenis (FGW) Frans

Grijzenhout ontdekte het straatje uit het gelijknamige

schilderij van Vermeer aan de Vlamingstraat in Delft, op basis van 17e-eeuwse archiefstukken.
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Astrofysicus en universitair docent bij het Sterrenkundig Instituut Anton Pannekoek (FNWI, UvA) Selma

de Mink

toonde met geavanceerde computersimulaties aan dat de overgrote meerderheid van zware sterren ergens in zijn
leven een partner heeft.

Onderzoeker bij het lectoraat bewegingswetenschappen (HvA) en VUmc Mirka
maakte Playgrounds, een methode voor kinderen om actief spelen te stimuleren.

Janssen

ADVERTENTIE

Meet your
Minor

UvA Minormarkt
20 april 2017
uva.nl/minormarkt
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Prikbord UvA
In Memoriam Mare Welkers

Spui25 Kwantificeerbare liefde

Op 31 maart overleed ten gevolge van een verkeersongeval
Mare Welkers (22), student aan
de Universitaire Pabo Amsterdam. Mare was een sprankelende, slimme en gedreven
student, heel betrokken bij de
opleiding waarmee zij startte
in 2012. Het was voor docenten
en opleiders een feestje om met
haar te mogen werken. Met
Mares positieve levenshouding, sterke communicatieve
vaardigheden en humor zorgde zij voor een goede sfeer
in de groep op de opleiding. Mare was nieuwsgierig, ze
wilde leren. Zoeken, twijfelen, nadenken, overdenken en
nog eens reflecteren. Niet alleen zijzelf leerde daarvan.
Ze kon een hele groep meenemen in haar gedachtegang, en er zo voor zorgen dat anderen ook wilden leren
en begrijpen. Mare was heel betrokken bij de opleiding,
bijvoorbeeld door haar deelname in de onderwijscommissie, waar zij op een opbouwende en oplossingsgerichte manier haar feedback zorgvuldig verwoordde.
Ze schroomde ook niet om kritische vragen te stellen of
aan te geven als ze het ergens niet mee eens was. Op
het UPvA bachelorcongres kwamen haar kwaliteiten
ook duidelijk naar voren. Ze presenteerde haar onderzoek naar begrijpend lezen dat ze had uitgevoerd op
basisschool de Archipel. Trots was ze toen haar onderzoek door de schoolleiding werd gebruikt om tijdens
het inspectiebezoek te onderbouwen welke interventies
er zouden plaatsvinden. Mares weg om leerkracht te
worden was intensief. Ze durfde zich daarbij kwetsbaar
op te stellen, ze was niet bang voor ongemak. In documenten en gesprekken beschreef ze op een originele
en open manier haar twijfels, struikelblokken en haar
hervonden vrijheid als kleuterjuf op de Kleine Kapitein.
Mare is onderweg naar haar klas met kleuters overleden. Er had nog zoveel moois en goeds voor haar in het
verschiet moeten liggen, ze had nog zo veel ambities.
Het is niet te bevatten en intens verdrietig dat dit niet
zo mag zijn.

Kunnen computers liefde herkennen op een menselijk gezicht;
niet op basis van gevoelens en
intuïtie, maar met wiskundige
modellen? Computers worden
steeds beter in het herkennen en
categoriseren van beelden, en
doen dat op veel vlakken al beter
dan mensen. ‘Wanneer zal het moment aanbreken dat
de computer ook emoties beter begrijpt dan mensen dat
doen?’ Hierover komen UvA-onderzoekers Thomas Mensink en Dylan Molenaar vertellen bij Bèta in de Binnenstad
op 19 april van 20.00 tot 21.30 uur in Spui25.

Namens de docenten en studenten van Universitaire
Pabo van Amsterdam
Opleidingsdirecteuren Erna van Hest en Johan Jelsma

Room for Discussion Terrorisme
Hoe bestrijd je IS? Wat is de
aantrekkingskracht van het
Jihadisme? Hoe houd je grip op
de radicaliserende lone wolf op
zijn zolderkamer? Deze vragen
komt Dick Schoof op 19 april
beantwoorden bij Room for Discussion. Schoof, de belangrijkste
man van het Nederlandse anti-terreurbeleid, is sinds 2013
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Pim ten Thije en Lisa Schallenberg interviewen Schoof op het RfD-podium op Roeterseiland om
13.00 uur.

Studenten LSVb
Voormalig UvA-student Tariq
Sewbaransingh, voorzitter van
de Centrale Studentenraad ten
tijde van de Maagdenhuisbezetting, is op 8 april gekozen
tot voorzitter van de Landelijke
Studentenvakbond (LSVb). Het
afgelopen jaar was hij assistent
van D66-Kamerlid Paul van Meenen. Sewbaransingh wil
het hoger onderwijs weer ‘duidelijk op de kaart’ zetten.
‘Met de formatie van een nieuw kabinet zitten we in een
belangrijke periode voor het onderwijs en ik ben bang dat
het de verkeerde kant op gaat.’ Hij neemt op 24 juni het
stokje over van UvA-student Jarmo Berkhout.
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Prikbord HvA
Verkiezing Docent van het Jaar

RvT Marleen Barth

Youssef El Bouhassani (31) is op 4
april tijdens de jaarlijkse onderwijsconferentie uitgeroepen tot
Docent van het Jaar. Hij ontving een prijs van 2.000 euro. El
Bouhassani geeft op de Faculteit
Techniek onder meer de vakken
Aviation en wiskunde & statistiek.
Hij heeft geen onderwijsbevoegdheid. ‘Dat laat in ieder geval zien dat passie voor je vak als docent het belangrijkste is.’
De tweede prijs, een bedrag van 1.000 euro, ging naar Lubna
Medema-Barroud van de Faculteit Maatschappij & Recht.
Corinne van der Velden won met haar derde plaats 500 euro.

De Raad van Toezicht (RvT)
heeft uit haar midden Marleen
Barth gekozen tot voorzitter.
De benoeming is per 1 april 2017
ingegaan en is voor een periode van vier jaar. Barth is sinds
april 2014 lid van de raad. Op dit
moment bestaat de raad uit drie
leden. Naast Barth zijn dat Rinse de Jong (vicevoorzitter)
en Elisabeth Minnemann. In de komende periode komen
daar twee leden bij, waarvan een op voordracht van de
centrale medezeggenschapsraad. Barth is de eerste eigen
RvT-voorzitter van de HvA sinds de beëindiging van de
personele unie tussen UvA en HvA.

FOO Vertrek decaan
Decaan Ietje Veldman Faculteit
Onderwijs & Opvoeding vertrekt
per 1 oktober als decaan. Dat
heeft ze afgelopen week gemeld in
een mail aan al haar medewerkers.
De Maastrichtse Ietje Veldman (65)
werd vier jaar geleden benoemd
als decaan als opvolger van Marjan
Freriks. Onder Veldmans bewind werd onder meer het lectoraat beroepsonderwijs over de doorstroming van vmbo naar
mbo en hbo opgericht. De HvA zegt snel te beginnen met de
zoektocht naar een opvolger van Veldman, die zegt dat het
‘na 42 jaar werken in het onderwijs nu tijd is voor iets anders’.

Studenten Happietaria
Ook dit jaar cateren studenten
weer een pop-uprestaurant
voor het goede doel. Dit jaar
bevindt Happietaria Amsterdam
zich in het Dr. Sarphatihuis in
de Roetersstraat. HvA-student
Imogene Rijkland bemoeit zich
er flink tegenaan. Dit jaar wordt
er samengewerkt met een project van de organisatie
Miva. Het doel is geld in te zamelen voor een lokale vakbond in India die opkomt voor de rechten van vrouwen en
kinderen die in de kledingindustrie werken. Beoogd doel:
14.000 euro. Nog geopend tot en met 29 april. Zie ook
happietaria-amsterdam.nl.

ADVERTENTIE
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Hoe de reder
en de admiraal
het Grieks voor
Nederland
behielden
Door een gesprek met de Griekse president komt de zoektocht van UvA-docent en programmaleider Tatiana Markaki naar een hoogleraar Nieuwgrieks in een stroomversnelling.
In een rondgang langs admiralen en rijke filantropen weet ze de opleiding Nieuwgrieks,
die een paar jaar geleden nog helemaal leek te verdwijnen, voor de toekomst te behouden.

tekst Willem van Ewijk
foto’s Bob Bronshoff

J

uli 2016 Als de Griekse president Prokopis Pav
lopoulos voor een bezoekje aan de UvA is, valt het
de aanwezige studenten Nieuwgrieks op dat hij zo
lief is. ‘Hij zei dat hij docent is geweest aan de Universiteit van Athene. Een heel lieve man, ik had wel college bij
hem willen volgen,’ zegt Julia Tsoukalis (26). Tegen Milou
Versluis (22) steekt de president de loftrompet over de
UvA-opleiding Nieuwgrieks: ‘Wees er trots op dat je dit
mag doen.’
Het bezoek aan de UvA is onderdeel van een tweedaags staatsbezoek aan Nederland. Pavlopoulos bekijkt
een aantal Byzantijnse manuscripten uit de verzameling
Bijzondere Collecties en spreekt met docenten en rector
magnificus Karen Maex.

Zijn missie? Door cultuurdiplomatie de banden tussen
Nederland en Griekenland aanhalen. In Europa wordt
de laatste tijd weer positiever tegen Griekenland aangekeken, en dat is goed voor het zelfvertrouwen van de
Grieken, zegt de president in Het Financieele Dagblad.
Hij had dat gesprek uitgerekend met alumnus van de
UvA-opleiding Nieuwgrieks Shereen El Sherbini.

Kapot
In een toespraak bedankt Pavlopoulos Tatiana Markaki,
programmaleider van de opleiding Nieuwgrieks, voor haar
bijdrage aan de Griekse taal en cultuur.
Markaki houdt zelf ook een toespraak, waarin ze een
stuk meer uitgesproken is dan de president. ‘Onze oplei-

12 APRIL 2017

Tatiana Markaki (midden) luistert naar de toespraak van de president Prokopis Pavlopoulos (uiterst rechts aan het spreekgestoelte), juli vorig jaar.

ding heeft een online platform opgezet waarmee we het
debat over de Griekse crisis willen reframen,’ zegt ze. ‘We
vertalen Griekse teksten om een alternatief te bieden voor
de eenzijdige berichtgeving
over Griekenland.’ Want dat is
nodig, vindt Markaki, die zelf
in Griekenland is geboren: ‘Die
negatieve berichtgeving heeft
ons echt kapotgemaakt’.
Ze bedoelt niet zozeer de
Grieken, als wel de opleiding zelf. Vroeger kon je nog als
vertaler naar Griekenland of Cyprus, maar die weg is door
de economische crisis gesloten, aldus Markaki. Het zal
niemand verbazen dat de opleiding Nieuwgrieks, de enige

in Nederland, België en Luxemburg, ook nauwelijks meer
studenten weet te trekken – de studie heeft gemiddeld
nog geen tien studenten per jaar. ‘Nederlanders horen
vooral over de werkloosheid
in Griekenland. Wie wil er dan
nog Grieks studeren?’
Afgelopen vrijdag probeerde de regering van de
Griekse premier Alexis Tsipras
in Valletta, Malta, weer een
akkoord te sluiten met de Eurogroep over het aflossen van
de schulden. Het land gaat al jaren gebukt onder stevige
bezuinigingen waar maar geen eind aan lijkt te komen.
Markaki weet hoe dat voelt: als docent, en later als pro-

‘Die negatieve berichtgeving
heeft ons echt kapotgemaakt’

41

42

FOLIA 22

grammaleider, heeft ze zelf meegemaakt hoe bezuinigingen je voortbestaan als opleiding kunnen bedreigen.
Aan de UvA wordt op de geesteswetenschappen bezuinigd, en de kleine talen zijn het kind van de rekening. Drie
jaar voor het bezoek van de president, in het najaar van
2013, wilde de UvA de studie Nieuwgrieks vanwege de lage
belangstelling laten fuseren met andere kleine talenstudies. Wat daar nog van over was, want de masteropleiding was in 2012 al gestopt. ‘Nu zou er alleen een minor
overblijven van dertig studiepunten,’ zegt Markaki.
Er zijn twee docenten, die ieder voltijd werken, maar
op papier samen één voltijdsfunctie bekleden. De laatste
hoogleraar, Marc Lauxtermann, is zeven jaar eerder naar
de universiteit van Oxford vertrokken. Markaki heeft zelf
haar promotie niet af kunnen maken, want er was een
hoogleraar nodig om haar te begeleiden.
‘De protesten van Humanities Rally hebben ons gered,’
zegt ze. Na de Maagdenhuisbezetting doet het College
van Bestuur een toezegging: de kleine talen, waaronder
Nieuwgrieks, kunnen voortbestaan als ze opgaan in bredere regiostudies.
Sindsdien is Markaki bezig met een stille missie. Ze wil
dóór: er moet weer een
hoogleraar komen zodat
de opleiding ook voor de
toekomst kan worden
behouden. ‘Dan kunnen
er ook weer studenten
promoveren, zodat er
een nieuwe aanwas van
onderzoekers komt.’
Daarvoor is een ton nodig. Markaki schrijft overheidsinstellingen aan in Griekenland en Nederland voor subsidie.
Maar niemand wil die geven. ‘Er is nog wel een oproep
gedaan door de Nederlandse ambassade in Athene, maar
de Griekse overheid is failliet.’ Alleen het ministerie van
Cultuur van Grieks-Cyprus wilde wat geven: 25.000 euro.
Er was nog 75.000 euro te gaan.

instanties liet zien. Ze schrijft dit keer niet naar het Ministerie van Onderwijs en Cultuur, ook niet naar Buitenlandse
Zaken, maar direct naar het kabinet van de president zelf.
‘Ik was wanhopig,’ zegt ze erover.
‘We kunnen niets voor je betekenen,’ schrijven de
adviseurs van de president in hun antwoord, ‘maar we
gaan wel voor je op zoek.’ Een dunne belofte, maar het is
Markaki’s laatste hoop.

De nazomer van 2016 Wie wil begrijpen wat er vervolgens gebeurt moet weten dat Griekenland een natie
van zeevaarders is. Al sinds de handelaren van de Griekse
stadstaten de Egeïsche zee bevoeren is de zeehandel er
een van de belangrijkste inkomstenbronnen.
In 2015 alleen al verdiende Griekenland ruim 9 miljard
euro aan de zeevaart, meer dan 4 procent van het BNP,
aldus het Griekse bureau voor statistiek. De Griekse handelsvloot is, ondanks de aanhoudende crisis, in vervoerde
tonnen goederen de grootste ter wereld.
Aan het hoofd van die zeevaardersnatie staan de rederijen, die in handen zijn van steenrijke families. ‘Sommige
van die families zijn echte filantropen,’ zegt Markaki, ‘ze
willen een deel van hun
rijkdom delen met de
samenleving.’
Net als de Amerikaan
Bill Gates of de Nederlander Joop van den
Ende, richten deze rijken
stichtingen op voor hun
liefdadigheidswerk. Als
Markaki het geld nog bij iemand kan vinden, dan is het
wel bij deze reders.
Maar een aantal van hen heeft al geweigerd. Ze
zouden zich impopulair maken bij de armzalige Griekse
bevolking als ze in het buitenland cultuurprojecten gingen
steunen. In eigen land de armen helpen, dat doen ze
veel liever.
De laatste reder heeft net afgezegd als Markaki een
e-mail krijgt van het kabinet van de president. Ze zou
maar eens contact moeten opnemen met de familie
Laskaridis. Het zou goed kunnen dat die wel interesse hebben. De zus van de reder is niet zo lang geleden
overleden. Marilena Laskaridis had zich jarenlang ingezet
voor de bevordering van de Nieuwgriekse letteren in
Griekenland en de stichting is een van de weinige die zich
nog met academische zaken bezighoudt. Ook de timing
is gunstig, weet Markaki. De stichting heeft namelijk net
een leerstoel gefinancierd aan de Tsinghua Universiteit in
Peking en wil hetzelfde doen in West-Europa.

‘We moeten een snaar hebben
geraakt: vier dagen na vertrek
belden ze’

Filantropen
Terug naar de zomer van 2016. Na de bijeenkomst in
het Oost-Indisch huis aan de Kloveniersburgwal spreekt
Markaki kort met president Pavlopoulos. ‘Hij beaamde hoe belangrijk de opleiding was als enige opleiding
Nieuwgrieks in de Benelux en hij bedankte me voor mijn
persoonlijke inspanning,’ zegt Markaki. Ze komen even ter
zake, hebben het over de financiering, maar ook van de
president hoort ze dat de staat zelf geen geld heeft om
een hoogleraarschap te sponseren.
Al voor het presidentiële bezoek heeft Markaki een
brief gestuurd met in de bijlage het officiële voorstel van
zo’n vijfendertig pagina’s dat ze al aan twaalf andere

Oktober 2016 De stichting stuurt een admiraal op
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President Pavlopoulos bekijkt Byzantijnse manuscripten, in het bijzijn van emeritus-hoogleraar Van Gemert (links) en rector magnificus Karen Maex (uiterst rechts).

leeftijd en een jonge academicus, een Midden-Oostendeskundige, naar Amsterdam om te kijken wat de
vakgroep van Markaki en haar collega’s Arthur Bot en
Hero Hokwerda zoal in huis heeft. We spreken erover met
Markaki in februari, bij een bekertje koffie in de kantine
van het Maagdenhuis. Ze laat er geen misverstand over
bestaan: ‘Ik heb er heel hard voor gewerkt.’ Het verhaal
dat ze vertelt laat zien dat ze handig te werk is gegaan.
Met die eerdere stichting had ze gedurende twee en een
halve maand bijna dagelijks aan de telefoon gehangen en
uiteindelijk zeiden ze toch nee; dit keer wil ze niets aan het
toeval overlaten.
Ze dineren in de Academische club en in restaurant
d’Vijff Vlieghen in de Spuistraat, en ze lunchen in het
restaurant van de Bijzondere Collecties aan de Oude Turfmarkt. ‘Dicht bij alle oude UvA-gebouwen,’ zegt Markaki.
Ze nemen de twee mannen mee naar het Scheepvaartmuseum, vooral om indruk te maken op de admiraal,
die immers het hoofd is van de delegatie en de directe
adviseur van de reder zelf. ‘We wilden laten zien dat Am-

sterdam net als Griekenland een rijke maritieme traditie
heeft. De reder is een groot verzamelaar van memorabilia
uit de scheepvaartgeschiedenis. Ik geloof dat hij zelfs een
riem heeft van admiraal Nelson.’
Markaki en haar collega’s geven urenlange rondleidingen langs Griekse artefacten, landkaarten, brieven
en Byzantijnse manuscripten bij de Bijzondere Collecties
van de UvA en de bibliotheek van de opleiding. Daar laat
de conservator originele reisverslagen zien van bezoekers
aan de oude islamitische wereld. ‘Het specialisme van de
islamoloog,’ zegt Markaki. ‘We hebben goed onderzoek
gedaan naar de achtergrond van de delegatieleden.’
In het Allard Piersonmuseum is op dat moment een
tentoonstelling over de contacten tussen de Oriënt en de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Ook die laten ze zien. Als klap op de vuurpijl nemen ze het duo mee
naar de bibliotheek van de opleiding Nieuwgrieks, een van
de grootste van Europa op dat gebied.
Daar gebeurt het. ‘De opa van de admiraal was een
officier die in 1920 gevochten heeft tegen de Turken,’ zegt
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STAGE
Sam Eilander (21)

Studie Media, Informatie en
Communicatie (HvA)
Stage festival DGTL
Verdiensten 250 euro per maand
Oordeel ****

Na afloop van zijn bezoek aan het Oost Indisch huis spreekt de president met studenten van de
opleiding Nieuwgrieks.

Markaki. ‘De Grieken hebben een
gevoelige nederlaag geleden in Turkije
en daar heeft de grootvader van de
admiraal een rapport over geschreven, waarin ook werd onderzocht
wie precies “schuld” droeg aan die
nederlaag. Dat is een zeldzaam boek.
Ik weet niet eens of de admiraal zelf
wel een exemplaar heeft.’
De rondleiding door de bibliotheek
eindigt bij een grote tafel waarop
zeldzame manuscripten en boeken
zijn uitgestald. Een van die boeken
is dat over de Grieks-Turkse oorlog. De admiraal loopt op de tafel
af. ‘”Wauw, zegt hij, “hebben jullie
dat boek?”’
‘We moeten een snaar hebben geraakt,’ zegt Markaki. ‘Vier dagen na
vertrek belden ze met het bericht dat
ze de financiering wilden doorzetten.’

Winter 2016 De Aikaterini
L askaridis Foundation zegt toe 65.000
euro te financieren. 25.000 wordt
door Cyprus gefinancierd. Voor de
laatste tienduizend euro gaat Markaki op zoek naar private donaties. Ze
benadert leden van het Nederlands
Genootschap voor Nieuwgriekse
studies met de boodschap dat deze
hoogleraar ervoor kan zorgen dat de

opleiding Nieuwgrieks voor lange tijd
zal worden behouden. Na een paar
weken werven heeft ze vijfendertig
donaties en is het bedrag binnen.

April 2017 De laatste handtekeningen zijn gezet door het College
van Bestuur. Een speciaal daarvoor
aangesteld curatorium van drie
hoogleraren gaat nu op zoek naar
een wetenschapper met een internationale reputatie, die de komende
vijf jaar voor één dag in de week aan
de UvA wil komen werken. Het mag
een taalkundige zijn, een historicus,
als hij maar gespecialiseerd is in het
moderne Griekenland en Engels,
Nederlands en Grieks spreekt.
Tatiana Markaki hoopt dat ze met
de versterking van haar vakgroep
ook wat meer tijd over heeft om
aan haar proefschrift over identiteitsvorming op het Venetiaanse
Kreta van de 17e eeuw te werken.
‘In vijf, zes maanden zou ik het af
kunnen maken.’ Zij werkt nu aan dat
proefschrift onder begeleiding van
hoogleraar Europese cultuurgeschiedenis Pim den Boer; de bijzonder
hoogleraar die op 1 januari 2018 aan
de slag gaat zal ze er waarschijnlijk
niet voor nodig hebben. ↙

‘DGTL moet het eerste circulaire muziek- en kunstfestival van de wereld
worden. Omdat het zo vooruitstrevend
is hoopte ik al langer dat ik hier stage
kon gaan lopen. Ik werk op de marketingafdeling, beheer de Facebook- en
Instagramaccounts en onderhoud contacten met de pers. Ook denk ik mee
over de marketingcampagnes en ontwerp. Als je bijvoorbeeld een nieuwsbrief
schrijft kun je met de designer bespreken hoe die moet worden opgemaakt.
Je bent dus betrokken bij veel kanten
van het bedrijf – dat past ook wel bij
mijn opleiding, want die is heel breed.

‘Ik hoopte hier al stage
te kunnen lopen’
Als er een nieuwe line-up van artiesten
bekend is, dan vind ik het leuk om na
te denken hoe je dat overbrengt in een
stukje op de website of op Facebook.
Op een gegeven moment heb je alle
woorden wel een keer gebruikt en ga je
op zoek naar synoniemen. Of ik kijk naar
zinnen uit de artiestenbio en die herschrijf ik dan. Ik wil in de toekomst graag
op zo’n creatieve manier met marketing
en sociale media bezig blijven, maar dat
kan overal en het hoeft niet per se bij
een evenementenbureau te zijn.’
tekst Willem van Ewijk

Promoties

12 APRIL 2017

Hora est
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Donderdag 13/04

10.00 uur: Sebastián Aravena – psychologie
Letter-Speech Sound Learning in Children with
Dyslexia. From Behavioral Research to Clinical Practice
(Agnietenkapel)

Roos van
der Zwaard

12.00 uur: Roos van der Zwaard – taalwetenschap
Patterns of (Negotiated) Interaction During
Telecollaboration Between Native and Advanced
Non-native Speakers (Agnietenkapel)
14.00 uur: Joris Berkhout – geneeskunde
Medical Students’ Self-Regulated Learning in Clinical
Contexts (Agnietenkapel)

Dinsdag 18/04

10.00 uur: Andras Heijink – geneeskunde
Elbow Arthroplasty in Perspective (Agnietenkapel)
12.00 uur: Dirk Jan Stenvers – geneeskunde
Light, the Circadian Timing System, and Type 2 Diabetes
(Agnietenkapel)

Woensdag 19/04

10.00 uur: Hasan Varols – scheikunde
Mechanics of Filled Rubbers From a Molecular Point of
View (Agnietenkapel)
12.00 uur: Ladislav Gregor – tandheelkunde
Silorane Low Shrinkage Composite: Evaluation of Selective
Features (Agnietenkapel)
13.00 uur: Paul Kuijpers – scheikunde
Controlling Radical-Type Reactivity with Transition Metals
and Supramolecular Cages (Aula)
14.00 uur: Fabian Verbij – geneeskunde
Immune Recognition of ADAMTS13 in Acquired TTP
(Agnietenkapel)

Donderdag 20/04

10.00 uur: Conor Clune – economie
Shaping Corporate Social Responsibility Management
and Reporting through Engagement: The Role of
Advocacy Organisations (Agnietenkapel)
12.00 uur: Enrico Partiti – rechtsgeleerdheid
Public Play upon Private Standards. How European and
International Economic Law Enter into Voluntary Regimes
for Sustainability (Agnietenkapel)
14.00 uur: Fernandez Y Mostajo – tandheelkunde
Growth and Treatment of Oral Biofilms (Agnietenkapel)

Donderdag 13 april, 12.00 uur, Agnietenkapel

Bevinding

‘Als Engels niet je moedertaal is en je
digitaal wilt samenwerken met een native speaker, kun je
dat beter niet via de webcam doen. Ouderwets chatten,
schriftelijk, zonder beeld en geluid, leent zich voor zogeheten telecollaboratieprojecten veel beter dan bijvoorbeeld
Skype, omdat de non-native speaker sneller durft toe te
geven als hij of zij iets niet goed begrijpt. Chat is anoniemer
en studenten zijn minder bang voor gezichtsverlies. Het
voelt, kortom, veiliger dan de webcam.’

Leuk ‘Mijn proefschrift staat niet op zichzelf, maar is

een onderdeel van een spectaculair digitaal theaterproject
van een Australische theaterwetenschapper. Een groep
UvA-studenten, eerstejaarsstudenten Europese Studies met
de minor Engelse taalvaardigheid, hebben gedurende een
semester samen met Australische studenten theaterwetenschappen van Deakin University een digitaal toneelstuk van
vijftig minuten geschreven, geregisseerd én live opgevoerd.
Tijdens de voorstelling werden ze geprojecteerd op het
scherm van een Australisch universiteitstheater en acteerden ze live samen met de Australische studenten. Heel
spectaculair en nooit eerder gedaan. Het theaterproject
was het hart van het onderzoek: ik kon voor mijn proefschrift gebruikmaken van de data, die de studenten tijdens
de digitale samenwerking produceerden.’

Moeilijk

‘Het leuke aan dit onderzoek, het digitale theaterproject, was tegelijkertijd ook het allermoeilijkste; een
gigantische operatie, zowel logistiek als technisch. Als de
webcam het al deed, dan was of het opnameprogramma
kapot of hadden de studenten iets verkeerd begrepen, om
nog maar te zwijgen over de acht tot tien uur tijdverschil.
Maar het is gelukt. De studenten vonden het geweldig en
de internationale aandacht is groot. Als het aan mij ligt,
komt er zeker een vervolg.’ ↙

tekst Steffi Weber

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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FOLIA 22

Op de tong

HAPPIETARIA
Happietaria is een
tijdelijk restaurant
dat opgezet is voor
het goede doel en
volledig wordt gerund
door student-vrijwilligers. Na Happietaria’s in Zwolle, Utrecht en Leiden
is nu ook Happietaria Amsterdam aan
de beurt. De organisatoren hopen deze
maand zo’n 14.000 euro op te halen.

NAAN
Naan is een soort
brood dat van
tarwemeel wordt gemaakt. In India wordt
het vaak geserveerd als
bijgerecht. De typische naan wordt op
smaak gebracht met knoflook, komijn en
koriander en gebakken in de tandoor, een
kleioven. In de traditionele Indiase keuken
doet het brood ook dienst als lepel om het
eten op te scheppen.

FALAFEL
Falafel is een gefrituurd
balletje van gestampte
kikkererwten. Het werd
uitgevonden door de
kopten in Egypte als
vleesvervanger voor
tijdens de vasten. Momenteel is het gerecht ook heel populair
als vegetarisch alternatief in westerse keukens.

MEEDOEN! (GRATIS ETEN)
Folia ontvangt graag je restaurantrecensie
en vergoedt bij plaatsing tot € 50,-.
Maximaal 270 woorden, kaders zijn welkom, maar
niet verplicht. Mail je recensie (met prijzen) naar
redactie@folia.nl en de originele bon naar Folia,
Stephanie Gude, postbus 15890, 1001 NJ Amsterdam.

Happietaria
Roetersstraat 2

Dineren in een rijksmonument, je doet het niet elke dag. Toch kan het in
het Dr. Sarphatihuis waar Happietaria, het jaarlijkse pop-uprestaurant
voor het goede doel, voor een maand zijn deuren opent. Eten zonder
schuldgevoel dus, want dit jaar gaat iedere cent die je binnenbrengt
naar een lokale vakbond in India die opkomt voor de rechten van vrouwen en kinderen die in de kledingindustrie werken.

H

et mooie overdekte binnenplein van het Dr. Sarphatihuis is omgetoverd
tot Indiaas restaurant. Een enthousiaste student-vrijwilliger begeleidt ons
naar een tafel. De late shift (19.30 uur) lokt een zeer divers publiek: studenten, gezinnen en bejaarde koppels komen genieten van de Indische keuken.
Pluspunt: het restaurant serveert zowel veganistische, vegetarische, glutenals lactosevrije opties. De uiterst hartelijke bediening komt heel snel aan met
onze voorgerechten. De dal (€ 4,50), een linzensoep met brood en koriander,
en de pakora (€ 3,95), een gefrituurde snack van kikkererwtenmeel en ui met
een yoghurt-munt dip smaken naar meer.
Ook de mooi gepresenteerde hoofdgerechten vallen in de smaak. De Falafel
Bangalore (€ 8,95) is lekker gekruid en wordt vergezeld van knapperige naan
en een frispittige yoghurt-komijndip. De Indiase curry New Delhi (€8,95), naar
verluidt een van hun specialiteiten, verrast positief met de zoete aardappel,
lichtpittige saus van tomaten en kokosmelk en garnering van koriander en
cashewnoten. De kheer (€ 3,50), een rijsttoetje met vers fruit en karamel,
wordt geserveerd in een schattig kleurrijk stoofpotje. De ijssorbet is een ideale
keuze om de grote porties te helpen verteren. Wanneer de kok persoonlijk alle
tafels rondgaat om te vragen of alles gesmaakt heeft, verdient het pop-uprestaurant officieel een medaille voor het vriendelijkste personeel ooit. ↙
tekst Jasmijn Van Raemdonck

11 JANUARI 2017

Ieder jaar verruilen honderden studenten Amsterdam
tijdelijk voor een nieuwe stad. Deze week:

Het Lancaster
van Sybrig
SYBRIG SMIT (21)
HIER Future Planet Studies aan de UvA
DAAR Environmental Sciences aan Lancaster University
DE STAD IN ZES WOORDEN ‘Kasteel, pietepeuterig, Sugarhouse,
Roses, campus, schapen.’

Bekend van ‘Lancaster is een klein studentenstadje, maar heeft ook
heel wat cultuur en mooie natuur te bieden. Ook is er elk jaar een enorm
sporttoernooi met de University of York, dat voortkomt uit de 15e-eeuwse
“War of the Roses”. Roses are red – maar zeg dat maar niet tegen iemand
uit York!’
Onontdekte parel ‘Ik ben ontzettend onder de indruk van de Engelse
natuur, elke treinreis die ik hier maak is weer een cadeautje. Voor de
Downton Abbey-fans onder ons: Engeland ziet er – nog steeds! – echt zo
uit. De regelmatige regenbuien neem je dan maar voor lief.’
Mooiste uitzicht ‘Ashton Memorial in Williamson Park. Op een zonnige
dag kun je de hele stad, de weilanden met schapen en zelfs de kust van de
Ierse Zee overzien. Maar dit is wel uitzondering, het blijft Engeland hè.’
Streekgerecht ‘Jacket potatoes – gepofte aardappelen. Je kunt ze hier
krijgen met 1.001 vullingen.’
Waarom Lancaster ‘Het campusgevoel is gaaf! De campus ligt een busritje van twintig minuten uit de stad, en is op zichzelf een studentendorp met
restaurants, supermarkten, sportvelden en nog veel meer. En Lancaster
University heeft een college-systeem, wat het beste te vergelijken is met de
houses van Hogwarts uit Harry Potter.’
We kunnen nog wat leren ‘Ik vind het supertof dat sporten en andere
hobby’s hier goedkoop en dichtbij zijn, omdat het vanuit de Students’
Union, een soort Asva, wordt georganiseerd en op de campus plaatsvindt.
Voor iedereen is er wel iets: van onderwaterhockey tot lego en van buikdansen tot wijnproeven. Ook is de bieb 24/7 open én hebben de studenten hier
vrij voordat de tentamens beginnen!’

tekst Dirk Wolthekker
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singer songwriter • afromix • theatersport • kleistudio • handlettering •street art •
slow photography • solozang • creatief schrijven • stand-up comedy • animation • gitaarles
en nog veel meer...
CREAmsterdam

CREAmsterdam

CREA is het cultureel studenten
centrum van de UvA en HvA.

