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redactioneel
De Dam tot Damloop van 21 september had voor de HvA en UvA een
onvergetelijke dag moeten worden
en alle ingrediënten daarvoor waren
aanwezig. Al maandenlang waren
medewerkers van het Universitair
Sportcentrum bezig met de voorbereidingen. Aan alles was gedacht voor
de meer dan zevenhonderdvijftig
lopers die zich aan de start meldden. De zon scheen aangenaam en
de sfeer tussen Amsterdam-Noord
en de finish in Zaandam was als
vanouds uitstekend. Ook het feit dat
student Mariska Visser met een tijd
van 1.08 voor de derde maal op rij de
snelste vrouw was, kan de annalen
van de HvA in. En toen kwam het
vreselijke bericht dat een loper van
het HvA-UvA-wedstrijdteam, die
aan de finish onwel was geworden, is
overleden. Zijn lichaamstemperatuur
was extreem hoog opgelopen en deze
zogeheten hitteberoerte werd hem
uiteindelijk fataal. De jubileumeditie
van de Damloop begon zonnig in
het ochtendgloren van Amsterdam
en eindigde inktzwart in de Peperstraat in Zaandam. Traditiegetrouw
plaatsten wij in Folia Magazine altijd
een fotoverslag van de HvA- en UvAdeelnemers aan de loop. Zoals u zult
begrijpen doen we dat dit jaar niet. yyy

Jim Jansen, hoofdredacteur Folia MagaMaga
zine, jim@folia.nl, @jimfjansen (twitter)
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de week
Creatief bezuinigen

B

escheiden positief, een kleine plus,
ietsje hosanna: van Den Haag mochten we deze week weer voorzichtig
optimistisch zijn. Helaas ontbreekt
bij de UvA van al dat schoons voorlopig nog elk
spoor. Maar liefst drie faculteiten verkeren in
financieel noodweer. Vooral de geesteswetenschappers hebben met zes miljoen aan bezuinigingen een aantal zware jaren voor de boeg.
Je gunt ze oprecht nog even een klein verzetje.
Zo’n heerlijk als onderzoek verpakt snoepreisje
bijvoorbeeld, waarmee wetenschappers zich
altijd even kunnen onttrekken aan de harde academische praktijk. Een congresje in New York,
een archiefstuk bekijken in Berlijn. Genieten.
Maar laat dat alles nu precies onder druk staan.
Het potje waaruit die stedentrips betaald werden
is namelijk helemaal leeg. Op z’n zachtst gezegd
een teleurstelling, voor al die onderzoekers wier
koffers al gepakt was. In plaats van in problemen
denken wij echter liever in uitdagingen. Hoe
pakken studenten met kleine beurs zo’n reisje
aan? Precies: een liftwedstrijd lijkt ons ook hier
een zinderende uitkomst. Combineer het met een
paar nachtjes couchsurfing en je leert de lokale
cultuur als nooit tevoren kennen.
Bezuinigen, dat kunnen ze op de HvA ook prima.
Voor de recent gelanceerde nieuwe website had
men natuurlijk een legertje dure tekstschrijvers
kunnen aantrekken. In plaats daarvan keek de
hogeschool eens naar het talent in de eigen gelederen. En kijk aan: rector Huib de Jong bleek over
een gouden pennetje te beschikken. In een eigen
blog filosofeert hij nu met enige regelmaat over
hooggeschoolde zaken. Een citaat: ‘We moeten
niet verhullen dat we in het hoger onderwijs en in
de HvA bezig zijn met een zoektocht.’ Dat maakt
nieuwsgierig, Huib! Zulk proza verdient wat
ons betreft eigenlijk meer dan zo’n lullige blog.
Wellicht een ideetje voor het relatiegeschenk van
volgend jaar: de gebundelde De Jong?
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Je kunt het ook niet snel goed doen, als campusontwikkelaar. Waar studenten klagen dat
de nieuwe gebouwen op het Roeterseiland kil
en ongezellig zijn, vinden buurtbewoners het er
juist een beetje te gezellig worden. Al die drukte,
zoveel fietsen: bah! En dan is er nog niet eens een
zo door studenten gewenste common room...

Wat ook mooi is aan zware tijden, is dat je je
echte vrienden leert kennen. En vrienden, die
blijken de UvA en de HvA steeds meer te hebben. In de ruim tien jaar dat de twee instellingen levenspartners zijn, heeft hun gezamenlijke
vriendenkring zich spectaculair uitgebreid.
Nieuwste lid van de kring: de TU Eindhoven,
waarmee de UvA onlangs samen met de VU een
triootje startte. De VU inderdaad, die al langer
tot de inner circle van het UvA-HvA-koppel
behoorde. Maar tegelijkertijd heeft de HvA ook
Inholland en de kunstacademie als bijslaap en
flirt de UvA er op los met bedrijven als ASML
en Huawei. En nu blijkt de HvA opeens zich ook

met overgave in de armen van het mbo te willen
storten. Volgt u het nog? Wij vinden het lekker
modern hoor, zo’n open relatie. Maar misschien
moeten ze beiden toch ook oppassen niet als
het sletje van de Nederlandse onderwijswereld
bekend te komen staan. yyy Clara van de Wiel

17 september 2014

tweet van
de week
Ruben.
@RubenAtteveld
Eerlijk, fuck fietscoaches. #roeterseiland
#UvA

het moment
Blij. Dat zijn de heren AUC-studenten en -alumni die hier boven onderwijsminister Bussemaker uittorenen. Blij omdat hun faculteit zijn eerste lustrum viert, maar ook
omdat ze tot founding fathers van de gloednieuwe AUC-lerarenopleiding zijn benoemd. Want hoewel scholen steen en been klagen over het gebrek aan testosteron voor de klas, waren het uitgerekend deze vijf heren die het zaadje plantten voor de teaching track, toen ze zich drie jaar geleden beklaagden over het feit dat ze
met hun exclusieve opleiding niet als leraar aan de slag konden. yyy tekst Marieke Buijs / foto Peter Valckx

navraag Huib Henrichs
Ter gelegenheid van zijn emeritaat heeft de Internationale Astronomische Unie een planetoïde vernoemd
naar hoogleraar Huib Henrichs van het Anton Pannekoek Instituut voor sterrenkunde.

Hoe trots bent u?
‘Ik ben heel, heel, heel erg vereerd. Vooral omdat het niet een verdienste van mij is, maar een
eerbetoon aan mij. De planetoïde werd in 1973
ontdekt door de astronomen Kees en Ingrid
van Houten-Groeneveld en Tom Gehrels. Tom
en Kees zijn al overleden, maar Ingrid heeft
erin toegestemd dat planetoïde 12641 voortaan
Hubertushenrichs heet. Het kwam voor mij
totaal onverwacht.’
Moeten we dit vergelijken met een
koninklijke onderscheiding?

‘Helemaal niet. Een koninklijke onderscheiding
is eindig, want die moet na je dood worden
teruggegeven. Maar deze vernoeming heeft
eeuwigheidswaarde, althans zolang de Internationale Astronomische Unie blijft bestaan, of
tenzij de planetoïde ophoudt te bestaan. Maar
dat laatste kan nog wel miljarden jaren duren.’

Kunnen onderwijs en onderzoek nog
van uw vernoeming profiteren?
‘Ik denk dat studenten er indirect van kunnen
profiteren omdat ze deze planetoïde met onze
eigen UvA-sterrenwacht kunnen bewonderen,

ondanks de relatief kleine doorsnede van drie tot
vijf kilometer. De baan bevindt zich tussen die
van Mars en Jupiter. De vorm is nog niet bepaald,
dus dat zouden studenten eens kunnen doen.’

Je zou ook kunnen zeggen dat u nu
een nummer bent.
‘Ja, maar wel een mooi nummer. Ik schrijf
af en toe pianocomposities. Mijn buurman
in het heelal, planetoïde nummer 12640, is
vernoemd naar componist Reinbert de Leeuw.
Dus ik ben met dit nummer eigenlijk behoorlijk blij.’ yyy Dirk Wolthekker
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‘Het vergt lef
om af te wijken’
Hij heeft al meer protestacties op zijn naam staan dan menig Maagdenhuisbezetter. Twee
weken geleden voegde hij weer een daad aan zijn palmares toe: de kraak van de common
room van het leegstaande Spinhuis. Wat drijft Joris van Wouden? tekst Henk Strikkers / foto Fred van Diem

H

et is vroeg op dag elf van de
kraak van het Spinhuis. Afrojazz
schalt door de boxen en drie
jongens bereiden hun ontbijt.
Als activist van het eerste uur was Joris van
Wouden (25) vanzelfsprekend betrokken bij
de kraak, net zoals hij dit voorjaar betrokken
was bij de bezetting van de bibliotheek van het
Science Park en de Kerkzaal van de VU. Van
Wouden lijkt de gemene deler van acties binnen de Amsterdamse academische wereld.

in het Spinhuis is langzaamaan steeds autonomer geworden en dat is wat een universiteit
nodig heeft: een ruimte voor studenten en docenten om zelf initiatieven te ondernemen. Wat
je op het Roeterseiland merkt is dat je bijvoor-

Wat wil je bereiken met de kraak van het
Spinhuis?
‘Wij willen de universiteit omgooien. Het is zo’n
strak, rigide apparaat dat van boven wordt geregeerd. Er komt weliswaar op de Roeterseilandcampus ook een common room, maar die wordt
nooit zo onafhankelijk en autonoom als deze is.’

beeld rekening moet houden met Eurest, want
die heeft er een horecacontract en dan mag je
geen cola verkopen. Het zijn allemaal heel kleine
dingetjes, die suf klinken, maar die er wel voor
zorgen dat je niet vrij bent. Hier konden we ook
overleggen met bewakers over hoe laat we zelf
weg konden gaan, maar daar wordt het waarschijnlijk om 22 uur sluit en moeten we eruit.’

Waarom niet?
‘Ik weet niet of je er al bent geweest, maar het
voelt een beetje als een gevangenis die in hele
mooie Ikeakleuren geverfd is. De common room
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‘We willen de universiteit
omgooien’

Moet je de nieuwe common room niet wat
meer tijd geven? Misschien kun je daar
ook wel dealtjes met bewakers sluiten.

‘Je moet het absoluut tijd geven, maar deze
common room is ontstaan omdat er behoefte
aan was. Daar op het Roeterseiland wordt
het gepland. Er wordt gedacht: “We moeten
studenten ook iets geven”. Daarmee zit je al vast
in het systeem. Je moet er los van staan, wil je er
kritiek op kunnen leveren.
Je ziet aan Crea wat er gebeurt als de UvA zoiets
gaat organiseren. Alle kamers zijn hagelwit, de bewaker bepaalt hoe lang je in je kamer mag blijven,
je mag geen troep op je kamer maken als je dat zou
willen en de huur is ook nog eens omhooggegaan.
Het wordt allemaal veel strakker gereguleerd.’
Waarom bemoeit de UvA zich daarmee?
‘Efficiencydenken. Als je in een schone, witte
ruimte met op de achtergrond lichte klassieke
muziek werkt, kun je efficiënter werken dan in
een rommelig hok met jazz. Maar de mooiste
dingen ontstaan juist in die chaos en niet in die
klinische ruimte.’
Denk je dat de UvA echt zo veel belang
hecht aan efficiëntie?

‘Ja, absoluut. Dat zie je in de omgang met onderwijs. Dat moet allemaal veel grootschaliger.’
Dat is niet alleen zo aan de UvA, dat is
overal.
‘Ja, dat is zeker overal. Er is een heel interessante
analyse dat het de schuld is van de banken.
Dat heeft ook te maken met vastgoedbeheer.
In de jaren negentig hebben veel universiteiten
gebouwen gekregen als gift. Daardoor hebben

ze een onroerendgoedportefeuille van een miljoenenomvang. De universiteiten hebben daar
hypotheken op afgesloten en de banken wilden
in ruil daarvoor cijfers zien. Daardoor zijn de
universiteiten hun productie gaan kwantificeren. Daardoor is er zo’n nadruk op diploma’s
en publicaties.’
En dat komt door banken. Niet door het
ministerie, door internationale concurren-

tie of door de bestuurders van de UvA?
‘Iedereen gaat daarin mee. Universiteiten gaan
zelf naar het ministerie om te vragen hoe ze hun
resultaten kunnen kwantificeren. “Kun je voor
ons strakke regels maken, waar we aan kunnen
voldoen? Dan kunnen wij aan de banken laten
zien dat we helemaal op schema liggen.” Het is
één grote cirkelredenering. Je ziet het aan het
onderwijs: het is grootschaliger, er is minder
ruimte voor individualiteit, iedereen moet de-
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zelfde scriptie schrijven, ga zo maar door.’
Is het niet logisch dat het grootschaliger
wordt als er steeds meer studenten zijn?
‘Dat vind ik een gekke redenering. Als je meer
studenten hebt, heb je ook meer geld om
docenten aan te nemen. Dus je zou het precies
hetzelfde kunnen houden.’
Vanwege de toenemende studenteninstroom betaalt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap minder per
student en heeft de universiteit ook minder budget per student. Dat weet jij ook.
‘Dat is niet de oorzaak, het is gewoon een
bezuiniging. Een betere samenwerking met het
hbo zou daar verandering in kunnen brengen.
Ik vind het een kwalijke zaak dat je als vwo’er
wordt gepusht om naar de universiteit te gaan.
“Het hbo is voor sukkeltjes, daar leer je een
beroep. Wie wil er nou een beroep leren?” is
de heersende gedachte. Terwijl: wat is er mis
met het hbo? Het is toch best nuttig om een
praktisch iets te leren? Ik ben later filosoof. Wat
moet ik doen? Een beetje op een rots voor me
uitstaren en Nietzsche lezen?’
Krijgen hbo’s dan niet een nog grotere
instroom en hetzelfde probleem?
‘Ja, dat kan. Dat kan. Ik hoef het gelukkig niet
op te lossen, maar ik kan me niet vinden in het
beleid dat nu op universiteiten wordt gevoerd.
Het is gek dat men speculeert met onroerend
goed en dat universiteiten hun bestuurders
tonnen uitbetalen aan salarissen, bonussen
en gouden handdrukken. Aan de andere kant
wordt er bijvoorbeeld aan de VU keihard gereorganiseerd. Daar verzet ik me tegen.’
Door te kraken.
‘Ik ben geen echte kraker, hoor. Dit is pas mijn
eerste kraak. Ik ben een activist. Ik weet nog
goed wanneer dat activisme is begonnen. In
2005, toen ik zestien was, protesteerde ik tegen
de regering-Bush. Toen kreeg ik het gevoel
dat als je met heel veel mensen was, je iets kon
bereiken. Het is niet zo dat we Bush hebben
afgezet. Maar we hebben er wel voor gezorgd
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dat de politiek te horen kreeg dat mensen het
er niet mee eens waren. Politici zijn daarna
kritischer gaan kijken naar de oorlogen die
Bush voerde.’
Wat was je eerste actie aan de UvA?
‘Ik denk de eerste posterronde aan de UvA met
Ons Kritisch Alternatief. Destijds hebben we twee
weken door heel Amsterdam duizenden stickers
en posters geplakt. De UvA werd er echt bang van.
Zij denken dat wij een gigantische organisatie zijn.
Dat zijn we natuurlijk ook, maar niet zo gigantisch als de UvA denkt. We werden telkens overal
genoemd. Er is blijkbaar een enorme behoefte aan
meer verzet tegen wat de universiteit uitvoert.’

‘De mooiste dingen
ontstaan juist in chaos’
Doet de Centrale Studentenraad dat niet?
‘Nee, ik vind dat de CSR veel te veel toegeeft. Het
is het eeuwige meedenken. Je moet in de CSR altijd blijven meedenken. Voor medezeggenschappers is de relatie met het bestuur belangrijker
dan de mening van de studenten die je vertegenwoordigt. In plaats van constructief meedenken,
zou je destructief moeten tegendenken.’
Het blijft wel medezeggenschap natuurlijk, het is geen besturen.
‘Waarom niet? De ambities van de CSR zijn veel
te laag. Ik heb in de facultaire studentenraad
gezeten, ik heb in studieverenigingsbesturen
gezeten, ik ben er helemaal klaar mee. Je loopt
tegen zo veel muren op, tegen zo veel totaal
ondoordringbare muren van bureaucratie. Dit is
hoe ik het doe. Wil je iets veranderen? Oké, doe
maar, kraak maar. Ben je het oneens met hoe totaal onredelijk duur de broodjes van Eurest zijn?
Ga er maar naast staan en broodjes uitdelen. Dat
soort dingen kun je allemaal doen op de universiteit. Eigenlijk zou iedereen dat moeten doen.’
Maar niet iedereen doet het. Waarom niet?
‘Omdat het eng is. Omdat je jezelf in de vingers
snijdt. Ik heb niet zo veel studiepunten gehaald

vorig jaar, omdat ik een maand lang met een
petitie tegen de bètafusie heb geleurd. Dat hakt
in je cijfers. Die tijd kun je jezelf niet meer
veroorloven, want anders ben je een zak. Dan
leef je op de steun van de overheid. Dat is het
eerste wat eerstejaars horen: je hebt vier jaar,
vier keer tweeënvijftig weken van veertig uur
en daarin moet je dit studieplan doorlopen.
Iedereen moet maar in datzelfde hoge tempo
door die studie heen gejast worden, zonder dat
iemand de tijd krijgt om zich op andere vlakken te ontwikkelen. Het vergt lef om daarvan af
te wijken.’
Je zou denken dat hoogleraren het lef
wel hebben om eigenwijs te zijn.
‘Bepaalde hoogleraren hebben dat wel, maar er
heerst ook een angstcultuur. Ik weet dat er een
decaan was die fervent tegenstander was van de
invoering van een bindend studieadvies. Diegene is zo onder druk gezet, dat hij die mening
niet langer durfde te verkondigen. Het probleem
is dat alles top down gebeurt en er geen tegenspraak meer wordt geduld. In het Maagdenhuis
wordt zoiets besloten, maar daar doen ze alsof
ze alles invoeren omdat het van Den Haag moet.
In Den Haag wijst men vervolgens weer naar
Brussel. Je kunt altijd maar blijven doorverwijzen in dit systeem, dat is de tragiek.
Een van mijn favoriete rectores magnifici ter
wereld, Rik Torfs van de Katholieke Universiteit
Leuven, heeft in een debat gezegd: “Als de overheid wanbeleid doorvoert, dan ga ik me daar
niet aan houden. Dan voer ik dat niet uit.” Dat is
een bestuurder die aan de kant van studenten en
docenten staat.’
Een competente rebel dus.
‘Dat is exact een competente rebel. Ik zou willen
dat rector magnificus Dymph van den Boom
dat ook zou doen. Schrijf eens een keer een
boos artikel in de Volkskrant als je het ergens
niet mee eens bent. Dat doet ze niet. Het is
enkel maar vertalen van wat ze van bovenaf
opgelegd krijgt.’
Hoe vind je dat Van den Boom met deze
kraak omgaat?

‘Typisch. We worden gepiepeld. Er wordt een
woordvoerder op ons afgestuurd die de boel
gaat managen, maar zelf geen beslissingen mag
nemen. Wij willen graag een open gesprek
hebben over de toekomst van het Spinhuis,
maar voelen ons niet serieus genomen.
Daarom hebben we de UvA een Wob-verzoek
gestuurd. Als je het bureaucratisch wil spelen,
dan gaan wij het spel meespelen. Wij willen
gewoon duidelijkheid.
Dymph van den Boom is hier een paar keer
geweest en zij zei: “Het gebouw is van ons en
kraken doe je gewoon niet, zo ben ik opgevoed.” Geef toe, wat is dat voor een belachelijke uitspraak?’
Als jullie zo radicaal van mening verschillen, is er dan wel een compromis mogelijk?
‘Dat weet ik niet. Wij hopen dat we een soort
academisch centrum van de UvA kunnen vormen waar we evenementen kunnen organiseren
voor iedereen die wil komen; van VVD’er tot
kraker. We willen activistisch Nederland en de
universiteit met elkaar verbinden.’

Maar dan de universiteit zonder
bestuurders.
‘Exact.’
En dan word jij bestuurder van dat
centrum.
‘Nee, we zijn een collectief en ik ben enkel
woordvoerder. Ik wil niet meer besturen.’

‘Je moet destructief
tegendenken’
Wat ga je wel doen?
‘Ik wil nu weer gaan studeren en dat papiertje
over een paar jaar ophalen.’
Als je een diploma ziet als een simpel papiertje, waarom blijf je dan toch studeren?
‘Zonder de UvA was ik nooit geworden wie
ik nu ben. Dan had ik nooit op deze manier
kunnen nadenken. Ik heb veel geleerd van de
universiteit. Bepaalde kritieken en bepaalde
auteurs die ik nu in mijn hart draag, hebben zij

mij aangedragen. Ik krijg een warm gevoel als
ik door de Oudemanhuispoort loop. Het is toch
een thuis. Ik verafschuw de UvA niet, maar
de tendens die ik zie doet pijn. Zie het als een
haat-liefdeverhouding.’ yyy
KijK EEN DAG MEE OP HET SPINHUIS Bij FOLIA TV
FOLIAWEB.NL/VIDEO’S

Joris van Wouden
15 januari 1989 Geboren in Amsterdam
2005 Eerste protestactie tegen beleid van
George W. Bush
2010 Aanvang studie neerlandistiek en
filosofie aan de UvA
2011 Medeoprichter Ons Kritisch Alternatief
2012/13 Lid Facultaire Studentenraad
Geesteswetenschappen
2013/14 Voorzitter Alpha, faculteitsvereniging
Geesteswetenschappen
2014 Bezetting Kerkzaal Vrije Universiteit
wegens reorganisatie Faculteit Aard- en
Levenswetenschappen
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lunchen met...

Harry Potter eet mee
Salsa, reizen en (gebaren)taal, daarvan gaat het hart van Marloes Oomen sneller kloppen.
En van het lezen van Harry Potter. tekst en foto’s Mina Etemad
Marloes Oomen (23)
Onderzoeksmaster taalwetenschap
Bungehuis, donderdag 18 september, 12.15-13.00 uur

E

r komt een joekel van een broodje uit
de papieren zak. ‘Ik ben even naar
Broodje Bert op het Singel gegaan,’
vertelt Oomen in de kantine van het
Bungehuis. ‘Maar ik was vergeten dat ze zulke
grote broodjes hebben.’ De helft van de inhoud
van het broodje gezond blijft in het bakje liggen
als ze het naar haar mond brengt.
Uit haar tas steekt een Harry Potter-boek. Haast
trots lachend haalt ze het tevoorschijn. Aan de
kaft te zien is deze Harry vaak gelezen. ‘Ja, ik
herlees de serie bijna elk jaar. Ik ben ermee opgegroeid. Bij het vierde of vijfde boek stapte ik over
naar het Engels.’ Ook The Prisoner of Azkaban
leest ze nu in het Engels, al blijkt dat de reeks
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vooral zijn indruk op haar heeft achterlaten tijdens haar jeugd; haar favoriete personage noemt
ze bij zijn Nederlandse naam Perkamentus.
De tas van Marloes is door haar moeder

‘Helaas ken ik geen
doven om gebarentaal
mee te oefenen’
gemaakt. ‘Zij heeft een atelier geopend met
haar vriend. Ze maken ook schilderijen en allerlei andere dingen. Wat ik ook van haar heb
gekregen, is Christoffel.’ Uit haar portemonnee

haalt ze een klein zilveren beeldje tevoorschijn.
‘Hij beschermt je tijdens het reizen. Hem heb ik
altijd bij me. Net zoals dit briefgeld.’ Ze legt allerlei buitenlands papiergeld op tafel. ‘Het komt
uit landen waar ik ben geweest, zoals Ecuador
en Servië. Ik vind het leuk om het af en toe vast
te pakken. Het zijn net stempels in je paspoort.’
Het moge duidelijk zijn dat Marloes van reizen
houdt. ‘Mijn reis naar Zuid-Amerika is me het
meest bijgebleven. Daar ben ik na mijn bachelor
vier maanden geweest. Vooral Colombia was
fantastisch: de mensen waren heel vriendelijk,
de natuur was prachtig en het dansen was al helemaal leuk. Dat mis ik wel in Nederland; als ik
hier naar een salsaclub ga, is de sfeer toch heel
anders. Daar leeft het veel meer. Ik kan inmiddels wel een beetje salsadansen, dat heb ik daar
wel moeten doen; zeker als buitenlands meisje
met blond haar word je constant gevraagd of je
wil dansen. Dan was ik wel zes uur achter elkaar
op de dansvloer te vinden.’

Normaal gesproken neemt Marloes haar eigen
brood mee, maar dat was ze vandaag vergeten.
Zo meteen heeft ze college, over inflectie van
werkwoorden. Maar het liefst verdiept Marloes
zich in gebarentaal. ‘In mijn tweede jaar ging
een vak gedeeltelijk over gebarentaal. We
leerden over een fascinerende gemeenschap
in Israël, waar een relatief groot gedeelte van
de gemeenschap doof is. Daardoor gebruikt
iedereen gebarentaal, dus ook horende mensen.
Daarna ben ik me verder gaan verdiepen in

gebarentaalwetenschap. Ik ben nu ook gebarentaal aan het leren, wat best lastig is. Ook omdat
ik helaas geen doven in mijn omgeving heb
met wie ik het kan oefenen. Dan zou het wel
sneller gaan.’
Over een halfjaar moet ze aan haar scriptie
beginnen; het staat vast dat die in ieder geval
over gebarentaal zal gaan. Ze hoopt daarna
een promotieplek te bemachtigen met een
eveneens aan gebarentaal gerelateerd onderwerp. Wanneer ze meer vertelt over haar stu-

dietijd klinkt het alsof de afgelopen vier jaar
voorspoedig zijn verlopen en ze tegen weinig
problemen aanloopt. ‘Af en toe lopen dingen
niet zoals ik wil, maar dat hoort bij onderzoek
doen. Als ik iets inlever ben ik er wel tevreden over, anders lever ik het niet in. Ik push
mezelf om iets uiteindelijk zo goed mogelijk af
te ronden.’
Het broodje gezond bleek echter een te grote
opgave; bij het afscheid ligt de halve inhoud
ervan nog steeds in het bakje. yyy
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(ingezonden mededeling)

met deze keer:

laat je idealen
links liggen

Maarten van Poelgeest over idealisme en politiek
Van links naar rechts stemgedrag is een leeftijdskwestie
Scherpe Plekken eerlijk en heerlijk eten bij SLA
De Chersogangers normaal, deugdzaam en gelukkig

Fotograﬁe: Vera Duivenvoorden

Het gloednieuwe Peper magazine is
vanaf volgende week gratis verkrijgbaar
bij o.a. CREA. Als ASVA-lid ontvang je
hem kosteloos op je deurmat.

passie
Lady Gaga
Sinds Lady Gaga’s eerste hit
‘Just Dance’ is JOOST NUSSY
(21, student sociale geografie) haar
grootste fan.
‘Ik ben een fan van het eerste uur. Bekenden
van me denken bij Lady Gaga meteen aan
mij. Er gaat geen dag voorbij dat ik haar
muziek niet luister. Zelfs op de allerdrukste
dagen neem ik er even de tijd voor. De deuntjes zijn heel vrolijk en de teksten passen
goed bij mij. Ik word er echt gelukkig van.
Als het regent en ik luister haar muziek, dan
ben ik alsnog blij.
Ik bewonder dat Lady Gaga doet waar ze
zin in heeft. Anderen vinden haar misschien
raar, maar in mijn ogen heeft haar gedrag en
uiterlijk een betekenis. Ze staat voor gelijkheid in de wereld. Als ik een meet & greet
met haar zou hebben, zou ik helemaal van de
kaart zijn. Ik zou een knuffel willen en op de
foto gaan. Pas na afloop zou ik me realiseren
wat ik heb meegemaakt.
Toen ze voor het eerst naar Nederland kwam
wilde ik daar per se naartoe, ook al moest ik
er dubbel voor betalen. Ik was nog te jong
om alleen te gaan, dus moest mijn moeder
mee. Sindsdien ben ik nog drie keer bij een
concert van Lady Gaga geweest. Eén keer
ging ik naar Oberhausen, omdat ik niet naar
haar concert in Nederland kon. Ik ben ook
twee dagen achter elkaar naar haar concert
in het Ziggo Dome geweest. Ik kon het niet
laten om ook een kaartje voor de tweede dag
te bemachtigen. Na het tweede concert was
ik wel helemaal schor.
Ik vind het vreselijk dat ik niet bij haar
concert in Nederland kan zijn, omdat ik een
halfjaar in Praag ga studeren. In Praag ga ik
gelukkig alsnog naar haar concert. Stiekem
heb ik mijn bestemming daar grotendeels op
uitgezocht. Ik ben alvast de teksten van haar
laatste album aan het oefenen.’ yyy tekst Ramon
Holle / foto Fred van Diem
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Het comfort van
de Kalverstraat
De beroemdste winkelstraat van de stad barst uit zijn voegen, zo blijkt uit recent onderzoek.
Te veel mensen die zich door een smalle straat proberen te persen – een ramp. Volgens historicus
Clé Lesger is de Kalverstraat niet alleen uniek, maar ook nog knus. tekst Clara van de Wiel / foto Daniel Rommens

J

e moet vroeg zijn. Voor een stille observatie van de Kalverstraat ben je na
het middaguur te laat. Vanaf een uur of
twaalf neemt hij de straat over: de stoet
winkelaars die al slenterend van links naar
rechts alle panden afgaat. Je eraan onttrekken is
lastig. Stilstaan onmogelijk. De meeste Amsterdammers zullen de straat het liefst mijden. ‘Ik
kom hier eigenlijk ook zelden,’ bekent Clé Lesger
(1956), universitair docent economische geschiedenis aan de UvA. Het is tien uur en de Kalverstraat ligt er in de ochtendzon vredig bij. Nog
wel. Maar liefst 73.000 passanten krijgt de smalle
straat op een gemiddelde zaterdag te verduren.
Een onderzoeksbureau naar winkeldrukte luidde
er onlangs de noodklok over. De Kalverstraat
heeft haar maximale capaciteit bereikt.
Druk was het hier eeuwen geleden ook al, weet
Lesger. Vorig jaar verscheen zijn boek Het
winkellandschap van Amsterdam, waarin hij vijf
eeuwen winkelen in de hoofdstad beschrijft. Er is
waarschijnlijk geen betere gids om mee op safari
in de Kalverstraat te gaan. Hoe booming die straat
de afgelopen jaren ook is geworden: eigenlijk is zij
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al eeuwen het epicentrum van het Amsterdamse
shoppen. Althans, vanaf het moment dat de nabijgelegen Warmoesstraat aan aantrekkingskracht
verloor. Op een kaartje laat Lesger de spreiding
van winkels eind zestiende eeuw zien. Voor
brood, groente en vlees kon je overal wel terecht.
Maar duurzame goederen als zijde, handschoenen
en linnen: die kocht je in de Warmoesstraat. Daar
woonden de handelaren, die vanuit statige koopmanshuizen hun waren aan de man brachten.
KOOpWijf
‘Precies hier vond toen nog de veemarkt plaats,’
vertelt Lesger terwijl hij de Kalverstraat bij het
Muntplein in loopt. Tegenwoordig zouden
buurtbewoners er niet meer over piekeren deze
straat te pakken voor een snelle doorgang naar
de Dam of het Centraal Station. Maar toen de
elite zich in de zeventiende eeuw aan de nieuwe
grachtengordel vestigde, werd de Kalverstraat
de ideale doorgangsroute naar de Dam en het IJ.
‘Het alternatief was omlopen via de grachten. Of
over het Rokin, maar dan moest je over een hoge
sluis. Iedereen liep het liefst door de Kalver-

straat.’ Of men toen ook weleens een impulsaankoop deed? Lesger grinnikt. ‘Het moet haast
wel. In de zeventiende eeuw stalden winkels
hun waar nog op straat uit. Waarschijnlijk zal
men onderweg naar de Dam of op de terugweg
weleens wat aangeschaft hebben.’ Dat winkelen
in de zeventiende eeuw ook al voor het plezier
werd gedaan, staat vast. Lesger memoreert een
reisbeschrijving van het bezoek aan Amsterdam van de Franse koningin-moeder Maria de’
Medici. Een koopwijf, werd ze door Barlaeus
zelfs genoemd. Eén dag van het programma
moest gereserveerd worden om te winkelen. Het
woord had overigens wel een andere betekenis,
weet Lesger. ‘Winkelen betekende een winkel
hebben, uitbaten. De huidige betekenis van spullen kopen kreeg het pas eind negentiende eeuw.’
flANEREN
De eerste funshoppers slenteren ook vanochtend al door de straat. Winkel in, winkel uit, de
tasjes rijgend aan de arm. Ondertussen trekken
ook geldwagens en bestelbussen nog met een
rotvaart op. Terwijl hij vertelt moet Lesger af

Clé Lesger in de Kalverstraat, rechtsboven: Kalverstraat in 1675 gezien vanuit de Heiligeweg, rechtsonder: Kalverstraat vanaf het Muntplein, jaren tachtig

en toe opzij springen. Hij herinnert zich nog
hoe hij met zijn ouders op zondagmiddag in de
Kalverstraat ging wandelen. Flaneren, ook als
de winkels dicht waren. In de Kalverstraat wilde
je graag gezien worden. Want hoewel het winkelaanbod in Amsterdam zich in de loop van
de achttiende, negentiende en twintigste eeuw
uitbreidde, bleef de Kalverstraat de natuurlijke
habitat voor de elite. Als de armere Jordaners
gingen winkelen, vertelt Lesger, liepen ze via de
Haarlemmerdijk, de Haarlemmerstraat en de
Nieuwendijk. ‘Maar op de Dam stopten ze. De
Kalverstraat, dat was hun terrein niet. Bovendien lagen de prijzen er een stuk hoger.’
Over de meeste panden weet Lesger wel iets
te vertellen. Waar sinds vorig jaar de Amerikaanse keten Urban Outfitters zit, zat vroeger
een koffiehuis. Voor beurshandelaren, die vanaf
de Dam even koffie kwamen drinken. En het
rijtje zeventiende-eeuwse panden rondom
zeepjuwelier Lush werd vroeger uitgebaat door
het erachter gelegen Burgerweeshuis. Met de
huuropbrengst kon het weeshuis bijverdienen.

De geur van een vuilniswagen verdringt de
patatlucht. Een groep Russische toeristen drentelt
volgzaam achter een gids aan. De soundtrack in de
straat is een kakafonie van pompende housemuziek en hiphop. ‘Ook zoiets: open deuren,’ merkt

‘Uitgestalde kleren,
dat werd als heel
ordinair beschouwd’
Lesger op. ‘Tegenwoordig kunnen ze met zo’n
blaassysteem de warmte heel goed binnenhouden. Maar vroeger moesten deuren gewoon dicht
blijven.’ De luxe straalde toen van de gevels af, laat
Lesger op wat oude prenten zien. Uitstaltafels op
straat verdwenen en maakten in de negentiende
eeuw plaats voor glazen etalages. Door gaslampen
werd het plotseling mogelijk ook binnen koopwaar te bekijken, te passen en te verhandelen.
‘De scheiding tussen wat zich op straat en binnen

afspeelde werd sterker.’ Maison de Bonneterie was
zo’n modezaak waar de elite heen ging om kleding
te kopen. In het gebouw waar de winkel tot voor
kort zat leunt een breedgeschouderde verkoper
vanochtend verveeld op een tafel met bloezen. ‘Dat
was toen ondenkbaar. Alles lag in grote, statige
muurkasten. Als klant werd je echt bediend door
het personeel. En dat wilde men ook. Uitgestalde
kleren, dat werd als heel ordinair beschouwd.’
lEEglOOp
Tot na de Tweede Wereldoorlog bleef de Kalverstraat de plek voor chique modewinkels en
dure speciaalzaken. Maar toen bewoners het
stadscentrum voor Almere, Purmerend of de
buitenwijken verruilden, verloor ook de Kalverstraat haar allure. De chique winkels vertrokken met de rijkste inwoners mee richting de
P.C. Hooftstraat. En aan de randen van de stad
ontstonden winkelcentra waar je met de auto
eenvoudig alles in één keer kon kopen.
Voor een winkel met de naam The Leather Club
staan vandaag een paar amorfe paspoppen met
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Links: Kalverstraat bij de Munt, 1825, rechts: Kalverstraat bij de Dam, 1850

pluizige kragen. Verschrikkelijk, vonden de oude
modezaken de opkomst van nieuwe jongerenwinkels in de jaren zeventig, vertelt Lesger. In
1974 stond in de Kalverstraat een kwart van de
panden leeg, waar nieuwe dumphandelaren met
goedkope kleding handig gebruik van maakten.
‘De oude eigenaren schreven er zelfs stukken
over in de krant. Dat je tegenwoordig zou struikelen over de patatzakjes. En ze klaagden over de
rotzooi die de nieuwe winkels op de stoep uitstalden.’ De straat leek ten dode opgeschreven. Maison de Bonneterie verplaatste zijn ingang zelfs
naar de achterkant, om op het Rokin nog iets
van allure uit te stralen. Maar de nieuwe winkels
trokken uiteindelijk juist een nieuw, koopkrachtig publiek. Lesger: ‘Wat die ondernemers heel
slim hebben ingezien, is dat je je op deze locatie
beter op een jong publiek kon richten. Ouders
werden rijker, waardoor ook hun kinderen
geld kregen om aan kleren uit te geven. Zonder
rijbewijs waren die aangewezen op het openbaar
vervoer. En kwamen ze naar het centrum.’
Een maand geleden sloot het Maison na 125 jaar
in de Kalverstraat definitief haar deuren. Tussen
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de internationale ketens heeft ze het niet overleefd. De straat lijkt ondertussen haast aan haar
populariteit ten onder te gaan. Tijdens de hevigste
kerstdrukte werd ze door de politie vorig jaar zelfs
eventjes helemaal afgesloten, omdat er paniek uit-

In de jaren zeventig leek
de Kalverstraat ten dode
opgeschreven
brak toen men winkels niet meer uit kon. De straat
heeft een bypass nodig, adviseerde een onderzoeksbureau onlangs. Andere drukke winkelstraten in Europa zouden beter toegerust zijn de grote
stroom mensen te verwerken; zie Covent Garden
in Londen, of de Antwerpse Meir. ‘Als ze maar
niet weer nadenken over slopen,’ grinnikt Lesger.
‘Tijdens de leegloop in de jaren zeventig had men
dat zomaar kunnen besluiten.’ Hij benadrukt hoe
uniek het is, dat er in dezelfde straat al 450 jaar
gewinkeld wordt. Waar de steegjes van Parijs en
Londen in de negentiende eeuw plaats moesten

maken voor grote boulevards, bleef het stratenpatroon van Amsterdam grotendeels behouden.
Vooral omdat de stad destijds de financiële middelen niet had om ambitieuze stadsvernieuwingen
uit te voeren. Voor Lesger een zegen, vertelt hij.
‘Een soortgelijke winkelgeschiedenis is in andere
hoofdsteden haast onmogelijk te reconstrueren.
De meeste straten bestaan simpelweg niet meer.’
En, zo benadrukt hij: juist dat de Kalverstraat
zo smal is, maakt ’m aantrekkelijk. ‘Zo’n middeleeuwse straat geeft een gevoel van geborgenheid. Misschien zelfs een historische ervaring.’
Die aantrekkingskracht, die zal ze ook in de
toekomst niet snel verliezen. Hoe vaak de
ondergang van de winkelstraat ook voorspeld is.
‘Ze is vlak en meandert lekker, waardoor het er
windstil is. Dat maakt haar nu eigenlijk nog net
zo comfortabel als eeuwen geleden.’ yyy

Het winkellandschap van
Amsterdam
Clé Lesger
Uitgeverij Verloren, € 40,-

foto Daniël Rommens

op de tong

Maslow

Carolina MacGillavrylaan 3198 (Oost)

H

et onlangs geopende café Maslow
wil een huiskamerfunctie vervullen op het Science Park. De
inrichting is dan ook sfeervol en
omdat er een open keuken is gebeurt alles in
één ruimte. Het café richt zich met name op de

studenten die in en rondom het gebouw wonen.
Dit uit zich in lage prijzen en gratis internet. De
studenten lijken hun weg naar de nieuwe zaak al
te hebben gevonden.
De bediening is bij Maslow verruild voor een
buzzer, die fanatiek gaat trillen als je eten klaar

is. Je maaltijd kun je dan bij de kok ophalen.
Bestellen gebeurt enkel aan de bar, bij het vriendelijke personeel.
Met een lauwe cappuccino is het begin van
onze lunch wat ongelukkig. Daarna gaat onze
buzzer af. Voor omwonende studenten kan een
tosti niet ontbreken. We proberen daarom de
‘machochicken’ (€ 4,95). Deze tosti, gemaakt
met een pita, is goed gevuld met kaas en kip. De
mangochutney geeft een fijn zoet accent aan de
tosti. Daarnaast bestellen we de Maslowburger
met friet (€ 7,95) en die valt goed in de smaak.
De burger past zonder uit elkaar te vallen in
je mond en de friet is knapperig. Ook voor de
vegetariërs is er een optie met pit: de sjaksjoeka.
Dit is een ovengerecht van tomaat, paprika,
kruiden en ei met een pita om erin te dippen.
Het ei bovenop de schotel blijkt nog net te vloeibaar, waar het licht gestold hoort te zijn. Maar
de cheesecake en chocoladetruffeltaart (beide
€ 3,75) zijn erg lekker. De porties, zowel bij de
hoofd- als de nagerechten, zijn zeker gezien de
prijs absoluut niet karig bij Maslow. We verlaten
deze huiskamer dan ook met een volle maag. yyy
Ramon Holle

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

MASlOW

SCIENCE pARK

SJAKSJOEKA

Abraham Maslow
(1908-1970) was een
Amerikaanse klinisch
psycholoog. Hij is
bekend van de piramide
van Maslow, die de hiërarchie van menselijke behoeften weergeeft:
het belangrijkst zijn de lichamelijke behoeften zoals eten, slapen en seks, daarna komt
veiligheid, daarna sociaal contact, daarna
erkenning en als laatste zelfontplooiing.

Het Science Park werd
in 2010 geopend in
Amsterdam-Oost. Het
terrein huisvest de
Faculteit der Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica (FNWI) van de
Universiteit van Amsterdam. Daarnaast vind
je hier het Amsterdam University College,
(studenten)-woningen, ICT-bedrijven en
verschillende bekende onderzoeksinstituten.

Sjaksjoeka is een gerecht
van eieren die gepocheerd zijn in tomatensaus, chilipeper, uien
en komijn. Het is een
Tamazight (Berbers)
woord voor mengsel. Het woord werd in het
Hebreeuws opgenomen, waar het ‘alles bijeengemengd’ betekent. Naast sjaksjoeka zijn
er bij Maslow vele andere Midden-Oosterse
gerechten te bestellen, zoals hummus, falafel,
en köfte.
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Rebel zonder
ruggengraat
De student op de juiste plek krijgen. Het klinkt allemaal leuk,
maar volgens promovendus Sicco de Knecht is selectie een
lapmiddel waaraan grote bezwaren kleven. illustratie Marc Kolle

W

at al langer in de lucht hing
gaat er nu echt van komen:
het ministerie en de onderwijsinstellingen willen af van
loting en overgaan op een decentrale selectie.
Opleidingen met een numerus fixus moeten
gaan selecteren op criteria als motivatie en
persoonlijkheid om student en opleiding beter
te laten ‘matchen’. Het wordt zo langzamerhand
tijd om eens wat beter stil te staan bij waar deze
selectie vandaan komt, en waar het heen gaat.
De plannen die de minister en de instellingen
hebben gemaakt zijn op het eerste gezicht niet
al te ingewikkeld. Opleidingen die een maximaal aantal studenten aannemen werden tot nu
toe gevuld via een gewogen loting, maar hier
komt verandering in. In plaats van de relatief
goede indicator van het schoolgemiddelde word
opleidingen nu gevraagd om motivatie(brieven)
en persoonlijkheid(stests) te gebruiken bij de
selectie: de ‘match’ tussen opleiding en student
moet beter.
Dat klinkt allemaal ongelooflijk sympathiek,
maar de achterliggende oorzaken zijn minder
aantrekkelijk. Er is in het hoger onderwijs een
trend te ontdekken richting meer selectie en meer
uitsluiting. Steeds meer opleidingen lopen tegen
de grenzen van hun mogelijkheden aan en kun-
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nen simpelweg niet meer studenten aan. Bijna
een derde van de leerlingen in het hoger onderwijs (56.000 op wo en hbo) moest afgelopen jaar
loten om binnen te komen bij een opleiding.
De UvA is jammer genoeg geen uitzondering op
de regel. Naast de bekende toelatingsgrens bij de

Van Aalten

Later wordt het beter
artsen en tandheelkundigen zijn er in de loop
der jaren steeds meer opleidingen aan de numerus fixus gegaan. Opleidingen proberen dit nog
wel te verkopen als een soort indirecte excellentie (je komt er niet zomaar in) maar veel te vaak
is het duidelijk een noodgreep van opleidingen
om de kwaliteit te redden. De reden dat er voor
dit drastische laatste redmiddel gekozen moet
worden ligt voor een deel bij de instellingen zelf.
In het hele land maakten vele universiteiten de
afgelopen decennia de keuze om onderwijs en
onderzoek van elkaar te scheiden, organisatorisch en soms ook financieel. Deze strikte scheiding levert initieel misschien wat helderheid op

Er is een trend richting
meer selectie en meer
uitsluiting
over de kosten, maar op de lange termijn gaan
de belangen elkaar hopeloos tegenwerken.
Wanneer de docenten (en dus vaak ook onderzoekers) van een afdeling niet meer verantwoordelijk zijn voor zowel het onderwijs als het onderzoek, zul je geheid zien dat de interesse voor
een van beide afneemt. Onderzoekers moeten
vechten om steeds schaarser wordende beurzen,
terwijl ook het aantal euro’s dat de instelling per
student krijgt alleen maar afneemt. Zo kan het
gebeuren dat het aantal studenten in een opleiding in een paar jaar tijd explosief groeit terwijl
het aantal docenten (en dus onderzoekers) maar
mondjesmaat toeneemt.
Bovendien lost een numerus fixus het probleem
alleen ‘plaatselijk’ op. Als de ene universiteit
haar opleiding biomedische wetenschappen
begrenst zie je de aanmeldingen elders weer

stijgen, totdat alle opleidingen in het land hun
poorten hebben dichtgegooid. Dan stromen de
studenten natuurlijk weer over naar een andere,
vergelijkbare opleiding zoals psychobiologie.
Toegegeven, bepaalde vormen van ‘matching’
en ‘selectie’ werken enigszins als middel om studenten op de goede plek te krijgen. Het is slim
om aanstaande studenten even stil te laten staan
bij hun keuze – als ze dat al niet hadden gedaan
– en het blijkt uit onderzoek dat daar inderdaad
wat winst te behalen valt. Maar opleidingen weten maar al te goed dat je pas echt kun inschatten hoe goed een student het doet als deze ook
daadwerkelijk bij je studeert.
De belangrijkere vraag is dan ook of we het
ermee eens zijn dat steeds vaker de instelling en
niet de leerling bepaalt waar hij/zij gaat studeren. Het schooldiploma is expliciet bedoeld als
een entreebewijs voor het hoger onderwijs en er
is hard gestreden om dit voor elkaar te krijgen.
Hierop terugkomen omdat je de kwaliteit van
de middelbare school of het hoger onderwijs
niet meer kunt garanderen is een beschamende
zaak, waar de leerling/student onterecht de
dupe van is.
Het verplicht stellen van een decentrale selectie
is geen goede ontwikkeling. Het is een teken
aan de wand dat werkelijke investeringen in het
hoger onderwijs voorlopig uitblijven. De UvA
moet stoppen met het tegen elkaar uitspelen van
onderwijs en onderzoek, en zich richten op het
echte probleem. Wees wat mondiger tegen een
ministerie dat miljarden bezuinigt op onderwijs
en daar een decentrale selectie tegenoverstelt,
neem eens met wat meer genoegen – wees een
competente rebel! yyy
Sicco de Knecht is promovendus in de neurowetenschappen en was eerder opleidingscoördinator
bij psychologie.

Ik hoor mensen weleens zeggen dat hun studietijd
de leukste tijd van hun leven was. Ze halen herinneringen op aan feestjes, gevolgd door herinneringen aan ‘lekker lang in de universiteitsbibliotheek
uitbrakken’. Of dat ze met z’n allen bij de professor
gingen barbecueën. Inmiddels verdampte geliefden, die samen al fietsend over de grachten elkaar
het hof maakten. Ik zie ze zwijmelen, waarna hun
kind vanuit de bakfiets met een speltsnack van een
moeilijke en dure bakker in de hand jengelt en de
vlek er nog eens in wrijft: het leven is nu kennelijk
niet meer zo ‘leuk’.
Ik vond het maar ingewikkeld, mijn studententijd.
Het begon in Nijmegen, waar ik mijn propedeuse
voor de lerarenopleiding haalde. Dikwijls kwam
ik verteerd door melancholie en twijfel thuis in de
ouderlijke jarenzeventignieuwbouwwoning.
‘Ja maar studeren aan de UvA is anders,’ roepen de
jonge ouders dan boven de muntthee. Ik heb het niet
gemerkt toen ik er Nederlandse taal- en letterkunde
mocht proberen en op kamers ging (o, eenzaamheid
en Languedoc voor drie gulden). Ik snapte niets van
intertekstualiteit en was bang voor dichtende medestudenten. Ik ging maar een hbo-studie doen aan de
Academie van Communicatie (het huidige Inholland). Elke dag toog ik van mijn studentenflat naar
het sovjetbeton in Diemen. In dat pand werd fors
gerookt. Je cijfers vond je, na maanden, in een kaartenbak op de gang. In de week waarin de vliegtuigen
zich in het WTC en Pentagon boorden, ontving ik
mijn diploma.
Ik vind mijn leven na mijn opleiding de ‘leukste tijd’:
carrière, liefde, kinderen, inkomen, ruime woning
en Prius. Melancholieke studenten onder u: later
wordt het beter. De dertigplusser die terugdenkt aan
bedompte feestjes in overvolle studentenkeukens en
daar stiekem naar verlangt of zich er zelfs nu nog
schuldig aan maakt, is verdacht. yyy Thomas van Aalten
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h Jauke de Boer: ‘Ik voel geluk als ik naar mijn oma kijk: de allerliefste
er is, bij wie ik altijd meer dan welkom was.’ Locatie: Bennekom.

h Richard van Rijn: ’Vrijheid, dat is voor mij
geluk. Doen wat je wilt, wanneer je wilt.’ Locatie:
Gili Trawangan, Indonesië.

f Alette Niezen: ‘Dromend ben je vrij.’
Locatie: Amersfoort.

i Jan Scharrenberg: ‘Terug van weggeweest, van de drukte naar het stille
Sallandse landschap. Geen stress,
geen tijdsbesef.’ Locatie: Epse.
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e, meest trotse oma die
h Leroy Vlug: ‘Ik hou ervan om in de huid van iemand anders te kruipen
en een wereld te creëren die niet reëel is.’ Locatie: Alphen aan den Rijn.

h Pim Spoor: ‘Whoever said that money can’t buy happiness, simply didn’t
know where to go shopping.’ – Bo Derek. Locatie: Den’Him, Heemskerk.

h Cynthia Rood: ‘Bijzondere momenten beleven
die ik nooit zal vergeten, dat is mijn geluk.’
Locatie: Aruba.

WAT IS gElUK?
Geluk is een breed begrip. Zoveel wordt
duidelijk uit de foto’s die negenhonderd
eerstejaarsstudenten van de HvA voor de
Fotoweek hebben gemaakt, met als thema
Kijk! Mijn geluk.
Tijdens de Fotoweek stond Nederland
tien dagen lang (12 t/m 21 september)
in het teken van fotografie. Fotografen,
zowel professionals als amateurs, organiseerden samen met musea, bibliotheken en boekhandels in het hele land
activiteiten. Ook de HvA deed dit jaar
mee. Voor de eerstejaarsstudenten van
communicatie en van media, informatie
& communicatie was deze allereerste
foto-opdracht een belangrijk studieonderdeel. Ze leerden foto’s analyseren,
zoeken en maken.
Veel studenten kozen als onderwerp
reizen, huiselijke sferen, dieren en sport.
Ook vrienden en familie zijn goed
vertegenwoordigd in de verzameling. Zo
koos Pim Spoor voor zijn beste vriendin:
danseres Yvette. ‘Ik ben dol op mode en
dansen, dus de foto laat eigenlijk zien wie
ik ben.’ Jan Scharrenberg koos ook voor
een vriendin. ‘Mathilde staat voor gezelligheid en vriendschap; de omgeving voor
mijn familie en thuis.’ Vrijwel alle foto’s
zijn zonnig en kleurrijk. Achter veel foto’s
zitten verrassende verhalen.
Alle beelden die de studenten hebben gemaakt zijn te zien in een digitale expositie
op hvafotoweek.nl. Daarnaast is het werk
van de studenten doordeweeks gratis te
bewonderen; de foto’s worden tentoongesteld in het Benno Premselahuis. yyy
Ramon Holle

g Janno Zwerink: ‘Mijn vrienden
behoren tot de belangrijkste personen
in mijn leven. We steunen elkaar en
maken samen veel plezier.’ Locatie:
Oude Rechtbank, Eindhoven.
f Lotte Krutzen: ‘Ik had net gehoord dat ik was
ingeloot voor mijn studie en dit was de eerste
vakantie met mijn vriend. Echt een geluksmoment.’ Locatie: Knokke, België.

FoliaMagazine

21

De universiteitshoogleraar
zet wetenschap op de kaart
Na een universiteitshoogleraarschap van zeventien jaar zwaait Johan van Benthem op
26 september af. Hij is een van de vijf UvA’ers die de eretitel universiteitshoogleraar mag dragen.
Wie zijn zij, hoe word je het en vooral: wat doen ze? tekst Henk Strikkers / beeld JeRoen Murré

‘D

e brief waarmee mijn universiteitshoogleraarschap werd
bekrachtigd, is denk ik de
kortste die ik ooit heb ontvangen,’ lacht afzwaaiend hoogleraar Johan van
Benthem (65). ‘Hij bedroeg twee regels en er
stond ongeveer: “Het is het College van Bestuur
een groot genoegen om u, Johan van Benthem,
te benoemen tot universiteitshoogleraar. Uw
termijn vangt op 1 september 2003 aan.” Daarmee was ik universiteitshoogleraar geworden.’
Voor hij de brief kreeg was Van Benthem
hoogleraar wiskundige logica en wijsbegeerte
der wiskunde en oprichtingsdirecteur van het
Institute for Logic, Language and Computation.
Tevens won hij in 1996 een Spinozaprijs, de
meest prestigieuze Nederlandse wetenschappelijke onderscheiding. Zeven jaar later, in het
voorjaar van 2003 werd hij door toenmalig
collegevoorzitter Sijbolt Noorda uitgenodigd
voor een gesprek. Het bestuur wenste hem
te benoemen tot universiteitshoogleraar. ‘Ik
vermoed dat de UvA met mijn aanstelling als
universiteitshoogleraar een accent wilde leggen
in haar beleid, maar zeker weten doe ik dat niet.
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Het bestuur benadrukte met mijn aanstelling
de Amsterdamse interdisciplinaire traditie van
de logica en probeerde ervoor te zorgen dat de
universiteit op dat gebied agendabepalend bleef.’
HARVARD EN DE UVA
Het universiteitshoogleraarschap is een uit
de Verenigde Staten overgewaaid fenomeen.
Universiteiten als Harvard kennen al vele jaren
zogenaamde university professors. Dat zijn
eretitels met bijbehorende financiële beloningen

‘De UvA verwacht dat
je deelneemt aan het
maatschappelijk debat’
voor excellente wetenschappers. In Nederland
zit het ietwat anders in elkaar.
De UvA wil dat universiteitshoogleraren ‘een impuls geven aan wetenschappelijke ontwikkelingen
die de traditionele disciplines overstijgen en een
belangrijke bijdrage leveren aan de profilering
van de universiteit,’ zo laat een woordvoerder

weten. ‘Daarnaast verwacht de UvA dat zij deelnemen in het maatschappelijk debat en krijgen
universiteitshoogleraren ieder een invulling mee.’
Aangezien universiteitshoogleraren geen duidelijke taakstelling hebben, zijn zij in beginsel
volledig vrij om de rest van hun werkzame leven
aan de UvA vorm te geven. ‘Naast je lopende
onderzoeken kun je als universiteitshoogleraar
nieuwe wegen inslaan,’ vertelt Van Benthem.
‘Je onderwijstaken worden overgenomen, dus
ging ik op zoek naar nieuwe onderwijsvormen.
Zo heb ik samen met Robbert Dijkgraaf een
avondcursus voor een groot publiek gegeven
over hoe wiskunde werkt. Ook heb ik voor het
Amsterdam University College een nieuw genre
online logica-cursus opgezet, dat nu op diverse
plaatsen in de wereld wordt gebruikt’
Van Benthem formuleerde voor zichzelf globaal
drie doelen. ‘Ik wilde meer dan voorheen ambassadeur van de UvA zijn. Daarnaast wilde ik
niet alleen internationale banden, maar ook het
contact tussen instituten en faculteiten versterken. Tenslotte was ik als goed calvinist natuurlijk beschikbaar voor alle andere verplichtingen
die de UvA voor me in petto had.’
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wie rijk is mag slim zijn
debat - gratis / € 5

nerdnite
be there and be square - free
dutch
film for beginners
film: feuten - free / € 5
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stadsschouwburg amsterdam
020 624 23 11 | tga.nl

Scherp debat, theater, repetitiestudio of fotocursus. Als student
kun je nergens in Amsterdam beter terecht dan bij CREA!
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Study in France, make a career!
french higher education forum
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studyinfrance.nl
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De vijf van de UvA
Johan van Benthem is tot en met 26 september
universiteitshoogleraar logica en haar toepassingen in de
taalkunde, filosofie, informatica en cognitiewetenschap.
Robbert Dijkgraaf is universiteitshoogleraar
snaartheorie. Daarnaast houdt hij zich vanuit
zijn universiteitshoogleraarschap bezig met het
enthousiasmeren van jonge mensen voor wetenschap.

Henk van Os is universiteitshoogleraar kunst en
samenleving.
Alexander Rinnooy Kan is universiteitshoogleraar
economie en bedrijfskunde, met bijzondere aandacht
voor veranderingsprocessen op micro- en macroniveau.
patti Valkenburg is universiteitshoogleraar media,
jeugd en samenleving.

Hoewel iedere universiteitshoogleraar zijn
eigen accenten legt, denkt Van Benthem dat
deze doelen dicht bij die van de andere universiteitshoogleraren liggen. ‘Het is natuurlijk niet
zo dat je universiteitshoogleraar wordt en dan
alles overhoop gaat gooien. Een benoeming als
universiteitshoogleraar is ook een bevestiging
dat je op de goede weg bent.’
ÉMINENCES gRISES
In de tijd na zijn benoeming was de UvA van
zins om het contact tussen de universiteitshoogleraren te versterken. Er werd over gesproken
om van de éminences grises een adviserend orgaan te maken. Van Benthem: ‘Ik adviseerde de
UvA al sinds ik de Spinozaprijs had ontvangen.
Institutionalisering van een soort adviesraad
was geen heilzame beslissing geweest. Universiteitshoogleraren zijn markante individuen die
hun rol op een eigen manier invullen.’
Met andere universiteitshoogleraren heeft Van
Benthem niet veel contact, tenzij interesses
en projecten raakvlakken vertonen. ‘Het zijn
mensen met een drukke agenda. Uiteindelijk
heb ik wel redelijk veel met Robbert Dijkgraaf
gedaan. Naast de collegereeks die ik eerder
noemde, hebben we met Louise Fresco de
lezingenserie Wetenschap & Debat van Spui25
opgezet. Verder behoorden we tot de aanstichters van het landelijke programma Talentenkracht. Daarin wordt het creatieve denken van
kinderen al op zeer jonge leeftijd in contact
gebracht met wetenschap.’
INTERNATIONAlE CONTACTEN
De projecten die gericht waren op het grote
publiek, herinnert Van Benthem zich met genoegen. Het meest trots is hij op de samenwerking die hij opzette met de Chinese Tsinghua
University in Beijing waar hijzelf ook aan gelieerd is. ‘Tezamen hebben we het UvA-Tsinghua

Joint Research Center for Logic op touw gezet.
Dankzij mijn universiteitshoogleraarschap had
ik de tijd om daar echt iets van te maken.’
Graag had hij een zelfde soort samenwerking
met zijn andere werkgever Stanford University
opgetuigd. ‘Het cultuurverschil tussen Neder-

‘Blijf jezelf. Dat je
gevraagd wordt, betekent
dat je iets goed doet’
landse en Amerikaanse universiteiten is echter
een groot obstakel gebleken. Ik heb wellicht een
eenbaansbrug naar Californië geslagen, terwijl
die vierbaans had kunnen zijn.’
Hoewel het een ander soort voldoening geeft
om geld of samenwerkingen voor de UvA binnen te halen dan voor eigen onderzoek, heeft
Van Benthem dat niet gemist. ‘Als gewoon
hoogleraar ben je een soort clanleider,’ vertelt
hij. ‘Je wilt geld binnenhalen voor je eigen
groep. Als universiteitshoogleraar hoeft dat niet,
al is het mooi als er uiteindelijk iets naar de UvA
vloeit. Je kunt, bijvoorbeeld, door te lobbyen een
heel wetenschapsgebied op de kaart zetten.’
lEEfTijDSgRENS
Na 26 september houdt het voor Van Benthem
op aan de UvA. ‘Juist nu is er tijd om na te
denken over wat ik nog wil. Mijn werkzaamhe-

den in China en aan de Verenigde Staten gaan
gewoon door, omdat daar geen leeftijdsgrens is.
Ik denk erover om naar Amerika te verhuizen
en daar verder te gaan.’
De UvA laat weten dat er geen vaststaand aantal
universiteitshoogleraren is en er dus niet per
definitie een nieuwe universiteitshoogleraar
benoemd wordt. ‘We houden hiervoor echter altijd de ogen open,’ laat een woordvoerder weten.
Aan een eventuele opvolger heeft Van Benthem
nog wel een advies: ‘Blijf jezelf. Dat je gevraagd
wordt, betekent dat je iets goeds doet. Blijf dat
vooral doen en ga niet allerlei dingen doen
waarvan je denkt dat je ze zou moeten doen.’ Voor
de UvA heeft Van Benthem ook nog een boodschap. ‘Na mijn benoeming tot universiteitshoogleraar kreeg ik een felicitatiebrief van een tante.
Zij schreef “Je werd natuurlijk altijd al professor
genoemd, maar wat is het goed dat de UvA het nu
ook wettig heeft gemaakt.” Aan de naamsbekendheid van de functie universiteitshoogleraren kan
volgens mij nog wel iets worden verbeterd.’ yyy

Johannes franciscus
Abraham Karel van Benthem
12 juni 1949 Geboren te Rijswijk
1972 & 1973 Afgestudeerd in de wiskunde
en de wijsbegeerte aan de UvA
1977 Gepromoveerd aan de UvA, benoemd
tot hoogleraar aan de RUG
1986 Hoogleraar in de logica aan de UvA
1991 Bonsall Visiting Chair of Humanities aan
Stanford University
1996 Spinozaprijs
2003 Universiteitshoogleraar aan de UvA
2008 Henry Waldgrave Stuart Endowed Chair
in Philosophy, Stanford University
2012 Chanjiang National Professor van
het Chinese ministerie van Onderwijs aan
Tsinghua University in Beijing
2014 Emeritaat aan de UvA
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Nachtbraken voor weinig
Een pas waarmee je ’s avonds en ’s nachts korting krijgt – ideaal voor
studenten die graag tot in de late uurtjes wakker blijven. tekst Mina Etemad / foto Fred van Diem

JASpER KORSE (24, commerciële economie,
HvA) en SAfANO COTINO (niet op de foto, 24,
media- & entertainmentmanagement, Inholland)
hebben de NACHTSTUDENTpAS bedacht, die
tussen 18.00 uur ’s avonds en 6.00 uur ’s ochtends
geldig is. Je kunt er minimaal vijftien procent
korting mee krijgen in horecagelegenheden en bij
diverse activiteiten.
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Jasper en Safano hebben de afgelopen weken op feestjes gewerkt als
dj in ruil voor het uitdelen van de pasjes. Daarnaast probeerden ze
op zo veel mogelijk plekken met nieuwe eerstejaars aanwezig te zijn,
zoals de Intreeweek en KersVers. ‘In totaal hebben we de afgelopen
tijd zo’n 10.000 pASJES overhandigd aan studenten,’ aldus Jasper.

VERSCHIllENDE HORECAgElEgENHEDEN in de
stad zijn aan NachtStudent verbonden, ook op plekken waar
je het misschien niet verwacht: ‘Zoals Grand Café Together
op de campus in Diemen-Zuid.’ Maar je kunt ook korting
krijgen op ijsjes, bowlen, lasergamen en zelfs op een tweedaagse busreis naar het Oktoberfest in München.

Er zijn momenteel zo’n twintig
‘KORTINgSSpOTS’ aangesloten bij NachtStudent. Jasper en
Safano zijn druk bezig met het
zoeken van nieuwe partners. ‘We
hopen dat we aan het eind van het
studiejaar zo’n honderd partners
hebben,’ zegt Jasper. ‘Dan weet
iedereen tijdens de introductiedagen volgend jaar wat de NachtStudentpas is en willen ze er heel
graag één hebben.’

DE NACHTSTUDENTpAS IS gRATIS. Als je
hem niet hebt gekregen tijdens de introductiedagen, kun je er een aanvragen via de website: nachtstudent.nl. Dan betaal je wel € 3,50 verzendkosten.
De eerste honderd Folia-lezers die de pas via de
site aanvragen hoeven die verzendkosten niet te
betalen; vul daarvoor de actiecode ‘folia’ in.
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toehoorders
Hoorcollege ‘Praktische filosofie’ door Robin Celikates, dinsdag 16 september,

FoliaWeb

16.00 uur, Oudemanhuispoort. tekst en foto’s Yannick Fritschy

Aantal studenten ongeveer 150
Aantal laatkomers 10
Dominante haarkleur zomerblond
Scrabblewoorden consequentialisme, utilitarisme,
juwelenaria

‘H

et wordt vanzelf stil,’ zijn de
profetische eerste woorden die
filosofiedocent Robin Celikates
uitspreekt in de halfvolle dan wel
halflege zaal. Vandaag heeft hij het over deontologie, de stroming die stelt dat je als mens moet leven
volgens bepaalde plichten. En heb je het als filosoof
over deontologie, dan heb je het voornamelijk over
Immanuel Kant. De Duitse 18e-eeuwse filosoof is de
absolute hoofdrolspeler van het college. Niet alleen
zijn theorieën worden behandeld, maar ook anekdotes
over zijn privéleven en rare gewoonten passeren de
revue. Zo blijkt Kant een uitermate punctueel en weinig romantisch figuur, wiens enige bekende liefdevolle
uitspraak gericht was aan een vogel in zijn hand. De
studenten waarderen deze trivia, die af en toe hoognodig zijn ter afwisseling van de abstracte filosofische
theorieën. Celikates probeert die theorieën zoveel
mogelijk te verduidelijken met moderne voorbeelden,
zoals dat artsen volgens Kants leerschool de waarheid
altijd zouden moeten prefereren boven het geluk van
een patiënt. Aan het instemmende gemompel is te
horen dat de studenten die voorbeelden goed kunnen
volgen, waar de aandacht zeker na de pauze bij de algemene uitleg vaak wat afzwakt. Dat de docent dat zelf
ook doorheeft, blijkt uit het feit dat hij steeds vaker
dingen als ‘snap je?’ en ‘nog even’ het publiek in werpt.
Celikates is zich sowieso opvallend bewust van de
zwakkere punten van zijn college. Zijn inleiding over
de term deontologie noemt hij zelf saai en door enkele
spoilers die op het scherm verschijnen verliest zijn
verhaal aan ‘pedagogische kracht’. Of zulke uitspraken gemeend zijn of retorische trucjes, is moeilijk te
zeggen. Of, in termen van het college: is Celikates een
‘sympathieke mensenvriend’ of vervult hij slechts zijn
plicht als docent? Kant zou het wel weten. yyy
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Jip van den Berg
23, geneeskunde

‘Ik heb altijd al meer met filosofie
willen doen, daarom volg ik nu
de minor praktische filosofie
naast mijn studie geneeskunde.
De docent legt alles grappig
en levendig uit, met anekdotes
die het wezenlijk maken, zodat
de stof heel toegankelijk is. Alles klinkt logisch, maar
eigenlijk is het heel wonderlijk. Ik denk dan ook dat het
moeilijk zal zijn de theorieën op een tentamen te reproduceren. Ik wil in de toekomst wel meer met filosofie blijven
doen, maar moet ook mijn studie geneeskunde afmaken,
dus of dat de komende jaren gaat lukken weet ik niet.’

Bart Nauta

22, geschiedenis
‘Ik volg de minor praktische
filosofie vanwege de intellectuele
verdieping die de vakken bieden.
Ik zie het als een perfecte toevoeging bij geschiedenis. De colleges
zijn weliswaar soortgelijk, maar
de denkwijze is heel anders. Bij
geschiedenis gaat het wat meer om feiten, hier sta je echt
stil bij wat je zegt. Dit hoorcollege vind ik erg leuk en de
docent is goed. Zijn uitleg is duidelijk en hij heeft liefde
voor het vak. Zijn enthousiasme is oprecht, dat hoor je
onder andere in zijn anekdotes.’

(advertentie)

proefschriften.nl
Aandacht voor uw
proefschrift.

Student overleden
Een 24-jarige student geneeskunde
is afgelopen zondag overleden nadat
hij finishte bij de Dam tot Damloop.
De student, die rende voor het UvAHvA team, kreeg een hitteberoerte.

Een goede schrijver heeft
Is een goede schrijver iemand die
veel talent heeft of iemand die het
vooral veel heeft gedaan? Sebastiaan Andeweg (UvA-student redacteur/editor) vertelt bij Folia TV
dat schrijven vooral een ambacht
is – al moet je wel een zekere mate
van creativiteit bezitten.

Het gelijk van Van Heest
Columnist Frans van Heest is
blij. Eindelijk krijgt hij gelijk. Van
HvA-rector Huib de Jong nog wel.
De HvA gaat namelijk intensiever
samenwerken met het mbo.
Lees meer op FoliaWeb.nl

Benmiloud

promoties
DONDERDAg 25/09
10.00 uur: Pauline Kok – Geneeskunde

Optical Coherence Tomography. Beware of Optical Illusions.
(Agnietenkapel)

12.00 uur: Airin Simon – Geneeskunde

Mw. A.C.R. Simon: Fighting the Hydra. Optimizing Treatment
for Type 2 Diabetes. (Agnietenkapel)

VRijDAg 26/09
10.00 uur: Jannie van der Helm – Geneeskunde

International Epidemiological Studies on HIV, HCV and STI.
(Agnietenkapel)

12.00 uur: Gözde Işık – Geneeskunde

HIV-1 Envelope Glycoproteins with Costimulatory Domains
for Vaccine Applications. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Marjolein Bonthuis – Geneeskunde

Nutrition and Growth in European Children with End-stage
Renal Disease. (Agnietenkapel)

DINSDAg 30/09
10.00 uur: José van den Heuvel – Geneeskunde
Neural Pathways Controlling Homeostatic and Hedonic Feeding in Rats on Free-choice Diets. (Agnietenkapel)

12.00 uur: Naser Ayat – Informatica

On Entity Resolution for Probabilistic Data. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Arjen Breman – Scheikunde

Novel Cinchona Derived Organocatalysts. New Asymmetric
Transformations and Catalysis. (Agnietenkapel)

WOENSDAg 01/10
12.00 uur: Han Berghuis – Psychologie

General Personality Disorder. A study into the Core Components of Personality Pathology. (Agnietenkapel)

13.00 uur: Jan Joost Wiegerinck – Geneeskunde
The Achilles Heel of Adults and Children. (Aula)

14.00 uur: Jacob Eerbeek – Archeologie

The ‘Mycenaens’ in the Southeastern Aegean Revisited.
(Agnietenkapel)

15.00 uur: Murat Kılıç – Scheikunde

Molecular Simulations in Electrochemistry: Electron and
Proton Transfer Reactions Mediated by Flavins in Different
Molecular Environments. (Aula)

AfSCHEIDSCOllEgE
VRijDAg 26/09
15.00 uur: Johan van Benthem – Logica
Fanning the Flame of Reason. (Aula)

Voor uitgebreide informatie zie www.uva.nl/nieuws-agenda

hora est
Pauline Kok
Geneeskunde

25 september 10.00 uur, Agnietenkapel

‘Helaas heb ik de oplossing
niet gevonden’
Bevinding ‘Om de dikte
van verschillende delen
van een netvlies te meten,
wordt gebruikgemaakt van
een OCT-apparaat. Bij die
meting kunnen echter optische illusies ontstaan. Dat
gebeurt bijvoorbeeld bij mensen met staar. De
bovenste laag van het netvlies, de zenuwvezellaag, absorbeert en reflecteert bij hen het licht,
waardoor het OCT-apparaat een onjuiste dikte
meet. Ik heb in mijn onderzoek geprobeerd
om dat met filters na te bootsen om zo een
oplossing te vinden voor die illusies. Jammer
genoeg is dat niet gelukt, omdat bleek dat de
illusies per individu, per locatie op het netvlies
en per apparaat verschillen.’
leuk ‘In tegenstelling tot veel andere promovendi heb ik echt in een team gewerkt tijdens
mijn promotietraject. Samen met mij deden
een aantal andere promovendi onderzoek naar
dat apparaat, bijvoorbeeld naar het gebruik bij
hiv-patiënten of naar de meer technische kant
van de OCT-technologie.’
Moeilijk ‘Ik heb tegelijkertijd met mijn
promotietraject ook de opleiding tot oogarts
gedaan, waardoor het in totaal zo’n zeven
jaar heeft geduurd. Wat ik lastig vond, is
dat ik daardoor niet iedere dag met mijn
onderzoek bezig kon zijn. Bovendien is het
jammer dat sommige projecten nu enigszins
gedateerd zijn, omdat het apparaat zich de
afgelopen zeven jaar sterk heeft ontwikkeld.’
yyy Henk Strikkers

Ayahuasca
Als student kun je nog zo braaf zijn, vroeg of laat
ga je op vervelende wijze met drugs geconfronteerd
worden in je (nacht)leven. Of je zelf nou na drie
nachten doorsnuiven met onstelpbare bloedneus in
een tentamenzaal eindigt, of simpelweg het haar van
je huisgenootje moet vasthouden terwijl ze je zorgvuldig bijeengespaarde Ikea-uitzet kotsend inwijdt.
Meestal is drugsgebruik geen productieve bezigheid
– met uitzondering van dat éne glas rode wijn achter
de laptop, of die éne hasj-joint voor een brainstormsessie.
Maar nu is er iets nieuws in drugsland. Of beter
gezegd, iets heel erg ouds. Ayahuasca is een plantenbrouwsel dat in het regenwoud al duizenden jaren
wordt gedronken als medicijn tegen lichamelijke en
geestelijke verontreiniging en ziekte, en als heilig
spiritueel middel om contact te maken met ehm…
aliens, engelen of dierenvriendjes uit het geestenrijk.
Ook wetenschappelijk gezien is het daadwerkelijk
een medicijn: het zorgt er op lange termijn voor dat
je hersenen meer synapsen aanmaken en efficiënter
omgaan met je serotonine. Langdurige gebruikers
van ayahuasca blijken uit onderzoek ook gelukkiger,
helderder, gezonder, fitter en productiever te zijn.
Het is wel hard werken. Onder ceremoniële begeleiding van een sjamaan onderga je urenlang je
diepste weggestopte emoties, overtuigingen en nare
karaktertrekjes, om alle ellende die je tegenkomt je
lichaam weer te laten verlaten via meerdere uitgangen. Denken dat je doodgaat is hierbij vrij gewoontjes; de actieve stof is DMT, hetzelfde spul dat voor
dromen en bijna-doodervaringen zorgt.
Sinds ik zelf regelmatig het drabje drink – en andere
drugs of alcohol niet meer aanraak – ben ik van mijn
stress-syndroom af, slaap ik als een roos, word ik
elke ochtend blij en dankbaar wakker en ben ik nauwelijks meer op de kast te jagen. Ayahuasca is misschien wel een prima vervanger voor comazuipen op
de studentenvereniging. Kotsen voor wereldvrede is
tenminste nog ergens goed voor. yyy Hadjar Benmiloud
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Een gedreven practicus
met tempo
Deze week in Folia maakt kennis: een portret van Bruno Verschuere. Hij ontwikkelt
momenteel een online leugendetector tegen uitbuiting in de kledingindustrie.
tekst Dirk Wolthekker / foto Danny Schwarz

Z

et honderd mensen op een rij en
vraag anderen aan te wijzen wie van
hen academicus is. ‘Grote kans dat
dat niemand Bruno aanwijst,’ zegt
Bruno Verschueres goede vriend Sander van
de Poel. ‘Bruno is wat hij is. Hij is heel onconventioneel en hij ziet er atypisch uit voor een
academicus. Je verwacht een serieus en ernstig
uiterlijk bij een wetenschapper, maar Bruno lijkt
in uitstraling nauwelijks onder te doen voor zijn
studenten.’ De twee vrienden kennen elkaar van
de middelbare school in het Belgische Leuven.
Daar zaten ze ook samen bij de jeugdbeweging,
legt Van de Poel uit. ‘Bij ons in Vlaanderen heet
dat de Chiro: een soort scouting, maar dan iets
minder met kampvuurtjes. Daar organiseerden
Bruno en ik op zondagmiddag voor de jeugd allerlei activiteiten. Bruno is sociaal ingesteld, heel
creatief en houdt van gekke dingen doen. Aan de
jeugdbeweging was ook een jeugdhuis verbonden
waar we samen fuifjes organiseerden.’
Inmiddels heeft klinisch psycholoog Bruno
Verschuere (Leuven, 1978) Vlaanderen verruild
voor Nederland en woont hij met vriendin
Malika en hun twee kinderen in Amsterdam,
waar hij universitair hoofddocent forensische
psychologie aan de UvA is. Hij studeerde aan de
Katholieke Universiteit Leuven, waar hij magna
cum laude afstudeerde. Zijn briljante studiere-
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sultaten waren het startsein voor een flitsende
academische carrière: hij volgde aanvullende
opleidingen in de forensische psychologie en
psychiatrie aan de universiteiten van Brussel,
Gent en Leuven. Vervolgens promoveerde hij
aan de Universiteit Gent, waar hij ook enige
jaren postdoc was. Naast zijn hoofddocentschap aan de UvA is hij honorair research fellow
aan de universiteiten van Maastricht en Gent.
Momenteel vergaart hij roem met de ontwikke-

‘Je hoeft niet zijn ideeën te
volgen; hij volgt ook jouw
ideeën als ze goed zijn’
ling van een online leugendetector, die via een
ingenieus systeem waarbij mensen uitspraken
als ‘juist’ of ‘onjuist’ moeten classificeren, kan
achterhalen of werknemers in de kledingindustrie worden uitgebuit. Het initiatief is genomineerd voor de HiLL Innovating Justice Award
en maakt kans op de bijbehorende twintig-,
dertig- of vijftigduizend euro.
‘Of Bruno met zijn leugendetector per se strijdt
voor rechtvaardigheid weet ik niet. Ik denk eerder
dat het een mooie bijkomstigheid van interessant

onderzoek is,’ zegt Bennet Kleinberg, masterstudent criminologie en onderzoeksassistent van
Verschuere. ‘Ik denk dat Bruno zeker iets wil doen
aan het beter maken van de wereld, maar zijn
onderzoek is leidend. Hij wil dat zijn onderzoek
maatschappelijk relevant is en probeert onderzoek
te koppelen aan actuele problemen, zoals dus de
uitbuiting in de kledingindustrie. Hetzelfde geldt
denk ik voor zijn persoonlijke ambitie. Ik denk
dat Bruno op een zeker moment wel hoogleraar
zal worden; dat is dan alleen niet omdat hij die
positie zo graag wil hebben, maar omdat hij zijn
onderzoek zo goed mogelijk wil doen. Daar rolt
dan vanzelf een hoogleraarschap uit.’ Kleinberg
vindt dat Verschuere naar zijn studenten altijd
heel fair is. ‘Ik bedoel daarmee dat als je veel aan
hem geeft, je ook veel van hem terugkrijgt. Hij
neemt zijn studenten serieus en kijkt met een
open blik naar hun onderzoek. Je hoeft niet per se
zijn ideeën te volgen; hij volgt ook jouw ideeën als
ze goed zijn.’
We bellen even met de Universiteit Gent, waar
Evelyne Debey als psycholoog werkt. Een paar
jaar geleden deed ze samen met Verschuere
leugentestjes bij bezoekers van diverse leeftijden
aan Science Center Nemo. Daaruit concludeerden ze onder meer dat je leeftijd bepaalt hoe
goed je kunt liegen. Ze stelden dat kinderen
naar verwachting steeds beter kunnen liegen

Folia maakt
kennis
naarmate ze ouder worden – tot hun 25e, dan
zouden ze er het beste in zijn. Debey is inmiddels bij Verschuere gepromoveerd. Op de vraag
of ze hem kort wil typeren zegt ze: ‘Bruno is
iemand van wie het enthousiasme afspat. Hij
geeft bovendien nooit op en is heel gedreven.
Hij zoekt steeds naar nieuwe en innoverende
ideeën en naar praktische applicaties voor zijn
onderzoek. Hij is bovendien heel snel en sleept
je in die snelheid mee: als een onderzoek resultaat oplevert, komt er heel snel vervolgonderzoek. Er zit echt tempo in. Daarbij wordt hij niet
gedreven door de ambitie om hogerop te komen
in de instituties, maar door nieuwsgierigheid.’
We checken nog eens met goede vriend Sander
van der Poel hoe het nu echt zit met Verschueres ambities. ‘Nee, Bruno heeft nooit een groot
carrièreplan gehad. Hij beschikt wél over de
gave om kansen te grijpen op het moment dat
die zich aandienen. Wat dat betreft had het
misschien ook anders kunnen lopen. Bruno en
Malika reizen heel graag, ik had hen ook wel
een bed & breakfast zien beginnen. Komt misschien nog in de toekomst.’ yyy
Op 24 september zendt Folia Radio een interview uit
met Bruno Verschuere. Aan de orde zullen komen
zijn forensisch onderzoek, België en reizen. Bijwonen
kan: de uitzending vindt plaats om 16.00 uur op de
vierde etage van de Openbare Bibliotheek Amsterdam,
Oosterdokskade 143. Alleen luisteren kan ook via AmsterdamFM, in de ether op 106.8 en op de kabel op
103.3, tussen 16.00 en 17.00 uur. Vanaf de volgende
dag terug te luisteren via foliaweb.nl/radio. De uitzending is op zaterdagmiddag om 15.00 uur terug te zien
op Salto TV. Daarna via salto.nl
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Stage op de plek
waar alles gebeurt
HvA-student Vincent Smit (20) was dit voorjaar de rechterhand van Amerika-correspondent
Erik Mouthaan van RTL Nieuws, tijdens een drie maanden durende droomstage in New York.
tekst Yannick Fritschy / foto Bram Belloni

9/11
‘Als jongetje van zes zag ik toenmalig RTLverslaggever Max Westerman op televisie, rond
de aanslagen van 11 september. Ik zei toen tegen
mijn moeder: “Daar wil ik ook staan.” Ik was
me nog niet helemaal bewust van wat er precies
aan de hand was in New York, maar had wel het
gevoel dat het de plek was waar alles gebeurt. In
de loop der jaren ben ik steeds meer gefascineerd geraakt door de VS, en werd het mijn
droom om er zelf te werken.’
NIEUWS & MEDIA
‘Ik zit nu in het derde jaar van de HvA-opleiding
media, informatie & communicatie, afstudeerrichting nieuws en media. Dat ik vorig jaar deze
stageplek kreeg was zeker niet vanzelfsprekend.
Ik geloof dat er meer dan honderd sollicitanten
waren. Gelukkig had ik in de voorgaande jaren
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al de nodige ervaring opgedaan als verslaggever
bij Folia en presentator bij omroep Flevoland.
Ook had ik al mijn eigen bedrijf in mediaproducten zoals reportages en bedrijfsfilms.’

‘Erik kon als begeleider
vrij hard zijn, maar wel
rechtvaardig’
JUNIOR pRODUCER
‘Dit was mijn officiële functie op het kantoor
van RTL in New York. ’s Ochtends bekeek ik alle
binnenkomende beelden van CNN en CBS, en
selecteerde ik daaruit fragmenten die voor het
Nederlandse nieuws relevant waren. Ik moest

bijvoorbeeld alle items over Hillary Clinton
in de gaten houden, zodat RTL die beelden
eventueel kan gebruiken bij de volgende presidentsverkiezingen. In de middag was ik vooral
bezig met het voorbereiden van reportages,
waar Erik dan vervolgens mee aan de slag ging.
Vanaf de tweede maand van mijn stage mocht ik
ook zelf mee met de reportages en in de laatste
maand heb ik mijn eigen repo uitgewerkt, over
spanningen tussen hotdogverkopers binnen en
buiten Central Park.’
ERIK MOUTHAAN
‘Zo’n twee jaar geleden had ik Erik Mouthaan
tijdens een vragensessie al een keer een tweet
gestuurd waarin ik gekscherend aankondigde
dat ik stage bij hem zou komen lopen. Toen
het zover was, schreef Erik al iets heel leuks
over me in een column: “Hij kan de komende

twee jaar geen bar in New York betreden omdat hij nog niet meerderjarig is, maar heeft het
ondernemen en de journalistiek in zijn bloed.”
Erik kon als begeleider vrij hard zijn, maar
wel rechtvaardig. Ik was bijvoorbeeld een
keer een hele middag op zoek naar een soort
nepmarihuana, terwijl die al uit de handel was
genomen. Bij terugkomst op kantoor zei Erik
toen: “Heb je dit artikel daarover niet gelezen?
Nu heb je een hele middag van jouw en onze
tijd verspild.” Dat soort leermomenten waren
enorm belangrijk voor me.’

NEp
‘Het stereotiepe beeld dat Amerikanen vaak nep
zijn, klopt wel. Ze begroeten je voortdurend met
how are you, zonder echt geïnteresseerd te zijn
in hoe het met je gaat. Aan de andere kant heb

CBS
‘We zaten in hetzelfde kantoor als de Amerikaanse televisiegigant CBS. Het was heel interessant om daar een keer in de regiekamer een
uitzending bij te wonen. Nieuwsverslaggeving is
in de VS veel oppervlakkiger dan in Nederland.
Ze jagen er in een halfuurtje vijfendertig items
doorheen en alles gaat via de anchor [presentator, red.]. In Nederland krijg je als verslaggever
meer de ruimte om een reportage te maken die
de diepte ingaat.’

ik ook wel eens lange gesprekken met wildvreemden gevoerd. De man bij wie ik elke ochtend koffie en een muffin haalde, kende me op
een gegeven moment bij naam en gaf me toen ik
wegging een tas vol koffie en muffins cadeau.’

‘Het stereotiepe beeld
dat Amerikanen vaak
nep zijn, klopt wel’

AMBITIE
‘Voor mijn stage dacht ik dat ik de collegebanken wel een beetje ontgroeid was, maar ik ben
er in New York achtergekomen dat ik nog een
hoop kennis moet opdoen om beter te worden. Daarom richt ik me nu weer volledig op

studeren. Ik ga onder andere een minor Spaans
volgen, omdat er in Amerika zoveel latino’s
wonen. Ook moet ik dit jaar een langere stage
volgen, hopelijk bij RTL in Nederland. Mijn
volgende droom is om na mijn studie stage te
lopen bij CNN in Londen. Daar zullen nog veel
meer gegadigden voor zijn dan bij RTL, maar
je kunt naar mijn idee nooit te hoog mikken.
Uiteindelijk hoop ik over zo’n twintig jaar
Amerika-correspondent te zijn.’ yyy

Vincent Smit
1994 Geboren in Almere
2012 Presentator jongerenprogramma
Beneden Peil bij Omroep Flevoland
2012-heden Media, informatie &
communicatie aan de HvA
2013-heden Eigenaar ConVince Media, een
bedrijf in mediaproducten
2013 Freelance verslaggever voor Folia TV
2014 Stage bij Erik Mouthaan in New York
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prikbord HvA
HvA Vernieuwde

site

DBSV Overtraining

De website van de HvA is grondig vernieuwd. Dat was
volgens teamleider online communicatie Manoek Los
nodig omdat de site er weliswaar goed uitzag, maar
van de achterkant niet optimaal functioneerde. Ook op
smartphones of tablets werkte de site niet goed. Daar
is nu verandering in gekomen. Op dit moment werken
oude links echter nog niet goed, maar de HvA verzekert dat ze bezig blijft
de site verder te verbeteren. Dat is niet al het goede nieuws: rector Huib
de Jong gaat bloggen op hva.nl.

Op 1 oktober organiseert het kenniscentrum Kennis is
Kracht het symposium ‘Over training en overtraining’.
Onder leiding van dagvoorzitter en lector topsport
Cees Vervoorn spreken sportwetenschapper Michel
Brink, sportgeneeskundige Janine Stubbe en sportpsycholoog Gerard Weltevreden over het herkennen
en bestrijden van overtraining bij sporters. Het symposium is woensdag
1 oktober om 13.15 uur in het gebouw van DBSV aan de Dr. Meurerlaan
8. Toegang is gratis na aanmelding via hva.nl.

DEM Reorganisatie

HvA Research

De bonden en de HvA zijn een onderhandelaarsakkoord overeengekomen over de reorganisatie van
DEM. In totaal verdwijnt 20 procent van het ondersteunend personeel. Aangezien daarvan al een groot
deel is verdwenen sinds de aankondiging vorig jaar,
betreft het nu een bezuiniging van slechts 8 fte. Komend jaar hebben medewerkers van DEM absolute voorrang op vacatures
binnen de HvA. Als dan de inkrimping nog niet bereikt is, vallen er gedwongen ontslagen. Op 29 september praat de Algemene Onderwijsbond
over het plan op de Fraijlemaborg. Tijd en ruimte zijn nog niet bekend.

De finalisten van de HvA Research Award op 9 oktober
zijn bekend. Namens de studenten nemen Rosine van
Dam (DMR), Wietse Jelles (DOO), Karin Veltman &
Mandy Bleeker (DBSV) en Denise Wieferink & Ruben
Kwakman (DG) deel. De medewerkers worden vertegenwoordigd door Anna Mapes (DT), Jurjen Helmus
(eveneens DT), Samir Achbab (DMR) en Sanne Huijbregts (DOO). De finale is op 9 oktober om 13.30 uur in Floor in het Kohnstammhuis. Opvallend genoeg ontbreken de twee grootste HvA-domeinen: DMR en DEM.

HvA Kanen

JCU Marlou

bij de Campus

Award

van Rhijn

Donderdag 11 september was de laatste aflevering van
Kanen bij de Campus. In mei werd het concept ‘Kanen
bij…’ naar de campus gehaald door een communicatiemedewerker van de HvA. Voor de zomer vond het
vijf keer plaats en na de zomer konden studenten en
medewerkers nog twee keer kanen bij de campus. De
bedoeling is om in het voorjaar weer te starten met een nieuwe reeks. Die
zal waarschijnlijk wel ietwat anders van opzet zijn. De HvA wil er graag
meer student-ondernemers betrekken en het gebeuren verhuizen naar een
zichtbaardere plek aan de Wibautstraat.

HvA-studente en paralympisch kampioen op de
200 meter Marlou van Rhijn wordt het gezicht van
een marketingcampagne van sportmerk Nike. De
22-jarige ‘Blade Babe’ is de eerste gehandicapte sporter die het gezicht van de Nike-campagne Just Do It
wordt. ‘Dat Nike mij heeft gekozen voor de campagne, voelt als een waardering voor mijn prestaties. Ik wil laten zien
dat je ook kunt rennen zonder benen. Je moet denken in mogelijkheden,
niet in beperkingen. Dat hoop ik over te brengen’, liet Van Rhijn aan het
Noord-Hollands Dagblad weten.

O2 Nieuwe

Amfi Fashion

directeur

Eldrid Bringmann is de nieuwe directeur van de HvAstafafdeling Onderwijs & Onderzoek (O2). Zij vervangt met ingang van 15 november Marcelle Peeters,
die kortgeleden afscheid nam. Peeters gaat nu aan de
slag als voorbereider van het lectoraat vmbo-mbo-hbo,
de beroepskolom in de grootstedelijke context. Bringmann is nu directeur van Boerhaave Continuing Medical Education, dat
onderdeel is van het Leids Universitair Medisch Centrum. In het verleden
werkte ze onder andere bij de NWO en de Universiteit Utrecht. Bringmann is afgestudeerd op fonetiek aan diezelfde universiteit.
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Films

Vier Amfi Fashion Films zijn genomineerd voor de
finale van het Roma Web Fest, een Italiaans filmfestival
voor korte films. Het gaat om Caroline Koning met
haar film Joyeux Anniversaire, Michelle van Kempen
met Sisters of Somnia, Femke Huurdeman met Dinky
Virus en Juliette Sijnja met Rebellicious. Alle vier de
studenten dingen mee in de Fashion Film Contest. Het Roma Web Fest
vindt van 23 tot en met 28 september plaats in de Italiaanse hoofdstad. Op
zondag 28 september worden de awards uitgereikt.

prikbord UvA

ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

FNWI TU/e

FGw Piet

De FNWI gaat samen met de twee bètafaculteiten van
de VU de mogelijkheid verkennen om intensief samen
te werken met de Technische Universiteit Eindhoven
(TU/e). De verkenning zal zich met name toespitsen
op mogelijkheden binnen de disciplines wiskunde,
natuurkunde, scheikunde en informatica. Karen Maex,
decaan van de bètafaculteit van de UvA én decaan van de twee bètafaculteiten van de VU, is opgetogen en zegt: ‘Het zou prachtig zijn als we de
complementariteit in het bètadomein tussen VU, UvA en TU/e maximaal
kunnen benutten.’

Emeritus hoogleraar Nederlandse geschiedenis Piet de
Rooy heeft de Prinsjesboekenprijs 2014 van 2500 euro
gewonnen met zijn boek Ons stipje op de waereldkaart.
De prijs werd vorig jaar ingesteld als onderdeel van het
Prinsjesfestival, een Haags festival over politiek en democratie. De Prinsjesboekenprijs wordt uitgereikt aan
de auteur van het beste boek over de landelijke politiek van het afgelopen
parlementaire jaar. Andere genomineerden voor de prijs waren David
van Reybrouck met Tegen verkiezingen en Jeroen Kochs Koning Willem I
1772-1843.

UvA QS

FEB Toon

Rankings

de Rooy

van der Hoorn

Net als in voorgaande jaren is de UvA de hoogst
genoteerde Nederlandse universiteit in de QS World
University Rankings. De UvA stijgt in de overall
ranglijst naar plaats 50. Vorig jaar stond de UvA nog
op de 58e plaats. De ranking meet jaarlijks de kwaliteit
van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek aan een groot aantal universiteiten over de hele wereld op basis van
zes criteria. Daar rolt de QS-ranglijst uit. De UvA wordt gevolgd door de
Universiteit Leiden (75) en de Universiteit Utrecht (80). De VU staat op
plaats 171.

Op 1 september is emeritus hoogleraar verkeers- en
vervoerseconomie Toon van der Hoorn (1947-2014)
overleden. Hij werkte van 1989 tot aan zijn emeritaat
in 2012 als deeltijdhoogleraar aan de FEB. Hij promoveerde aan de UvA onder supervisie van Mars Cramer,
ook onlangs overleden. Zijn academische carrière was
nauw verwant aan zijn werk bij Rijkswaterstaat. Ook begeleidde hij promovendi. Toon van der Hoorn was al enige tijd ziek, maar had nog steeds
contact met zijn oud-collega’s. De faculteit laat weten hem dankbaar te
zijn voor zijn bijdrage.

FMG Vertrek

Alumni Cabaret

decaan

Edward de Haan treedt op termijn terug als decaan. Hij
heeft besloten zich volledig te richten op zijn onderzoek ‘A Functional Architecture of the Brain for Vision’,
waarvoor hij vorig jaar een prestigieuze ERC Advanced
Grant ontving. De Haan volgde in 2008 Dymph van
den Boom op, die rector magnificus werd. De Haan is
naast decaan ook hoogleraar neuropsychologie en in die hoedanigheid
sleepte hij de subsidie van tweeënhalf miljoen euro binnen. Naar een
opvolger voor De Haan wordt momenteel gezocht.

Niks mis met ADHD! Je kunt er hoogleraar mee worden, senator, scriptiebegeleidter en cabaretier. Alle vier
eigenlijk wel, vindt emeritus hoogleraar en tegenwoordig cabaretier Jacquelien de Savornin Lohman (81). In
haar vierde – en laatste – programma Liedvermaak passeert haar leven de revue en geeft zij ongezouten commentaar op de actualiteit. ‘Het is geen feelgood-avondje voor OSM,’ zegt ze
zelf. Ze sleurt haar publiek mee de barricaden op, van de jaren zestig, maar
ook van nu. ‘Tegen de vertrutting.’ Speellijst: jdesavorninlohman.nl

FGw Erepenning

Studenten Vacatures

Vanwege zijn bijzondere inzet voor vernieuwingen en
verbeteringen van de kwaliteitszorg binnen de faculteit
als geheel en de samenwerking met het Amsterdamse
kunstenonderwijs in het bijzonder, heeft docent
kunstgeschiedenis Jan de Vries (rechts op de foto) de
erepenning van de FGw gekregen. Ook hoofddocent
Nederlandse taalkunde Jan Don heeft zo’n penning gekregen. Don kreeg
de onderscheiding vanwege zijn inzet voor het project Studiesucces. Beide
docenten kregen hun penning tijdens de opening van het facultaire jaar.

Het bestuur van Asva Studentenunie is op zoek naar
studenten voor het organiseren en/of coördineren van
diverse activiteiten. Ben jij nieuwsgierig naar Asva en wil
jij je voor ons komen inzetten? Of vind je dat Asva iets
verkeerd doet? Maak jij graag het leven van studenten een
stukje beter? Wij staan open voor nieuwe ideeën en initiatieven binnen onze organisatie. Momenteel kun je onder meer solliciteren op
de functie van coördinator studentenhuisvesting, medewerker studentenbalie,
coördinator rechtsbureau en redactielid Peper. Info: hanne@asva.nl
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wasdom

Lezen, praten
en de straat op
Rob de Vos
leeftijd 62 (geboren op 25 maart 1952)
Beroep Consul-generaal in New York
Studie Economie (UvA)
Afgestudeerd 1977
Docent ‘Ik ben afgestudeerd bij Hans van den
Doel, een inspirerende hoogleraar met een
achtergrond in de politiek. Hij kon dan ook goed
vertellen over de politieke kant van economie.’
locatie ‘Er is niets meer over van waar ik
vroeger gewoond en gestudeerd heb. Zowel
mijn studentenflat in Amsterdam-Noord als het
gebouw aan de Jodenbreestraat waar de economiefaculteit zat, zijn afgebroken. Terecht hoor,
want het waren geen geweldige gebouwen.
Maar ik heb er wel een leuke tijd gehad.’
Café ‘Aan het begin van mijn studententijd
kwam ik veel in de Nes, later werd het Reynders
aan het Leidseplein. Speciale favoriet was café
De Zwart, omdat de eigenaren Feyenoordsupporters waren, net als ik.’
Afknapper ‘Dat het erop zat. Ik had het gevoel
dat ik de studie pas net in mijn vingers had en er
nog niet helemaal klaar mee was.’
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stage
Politicologie mocht hij van zijn vader niet studeren, dus werd
het economie. Deze studie bleek een schot in de roos voor
Rob de Vos, nu consul-generaal. tekst Julie de Graaf / foto Bob Bronshoff

‘D

e studie economie was
een compromis tussen
mijn vader en mij. Hij
wilde dat ik rechten zou
gaan doen, ik wilde politicologie studeren. Ik
kwam niet uit een milieu waarin het normaal
was om te gaan studeren en mijn vader wilde
graag dat ik een studie zou doen waarmee ik
een goede baan zou krijgen. Ik ben blij dat
ik uiteindelijk economie heb gekozen. Niet
alleen kon ik mij verdiepen in de politieke
kant van economie, maar ook voor mijn werk
is het een enorm goede investering geweest.
Het analyseren van economische ontwikkelingen in de maatschappij is heel nuttig; als je
een land eerst vanuit economisch perspectief
bekijkt, kun je daarna ook de politieke en
culturele ontwikkelingen makkelijker duiden.
Ik heb vrij lang over mijn studie gedaan.
Omdat ik allerlei baantjes ernaast had, maar
ook omdat ik druk was met maatschappelijke vraagstukken. Ik was actief lid van een
politieke jongerenpartij, waarmee we veel
demonstraties organiseerden. Wij praatten in
groepjes over bijvoorbeeld Afrika en vonden
dan dat we ‘iets’ moesten doen. We lazen wat,
praatten verder, werden lid van een comité en
gingen een keer de straat op. Het mooie van
de huidige generatie is dat studenten meer
met praktische vraagstukken bezig zijn, zoals
energie, water en op medisch gebied.
Na mijn afstuderen zag ik een advertentie in
de krant staan voor de diplomatieke dienst.
In die tijd wist men maar weinig over wat
een ambassade deed en zagen ze vooral een
gebouw met een groot hek en een deftige
meneer of mevrouw met chauffeur voor

zich. Terwijl het juist gaat om economische
belangenbehartiging, internationale- en ontwikkelingssamenwerking, maar ook om het
helpen van Nederlanders in nood en culturele
samenwerking. Die diversiteit gaf voor mij de
doorslag om te solliciteren. In die beslissing
speelde ook mee dat ik goede vrienden had die
waanzinnig mooie reizen maakten. Dat doen
ze nu nog steeds trouwens. Ik was daar een
beetje jaloers op en dacht: als ik nu bij de diplomatieke dienst kom, dan bezoek ik vanzelf
allerlei landen. Het was ook wel grappig dat
ik voor mijn eerste post in Jemen belandde.
Die vrienden waren allang in landen als India,
Egypte en Indonesië geweest, maar Jemen,
daar wilden ze dolgraag een keertje heen!
Mensen denken soms dat je bij de diplomatieke dienst geen enkele zeggenschap
hebt over waar je wordt geplaatst, maar dat
klopt absoluut niet. Als ik naar mijn carrière
kijk, dan heeft daar een groot element van
sturing ingezeten. Je moet wel je vraag voor
een bepaald land goed onderbouwen, en je
bent altijd afhankelijk van de plaatsen die
beschikbaar zijn. Ik wilde heel graag naar
Zuid-Afrika, Londen en New York, en dat is
gebeurd. Maar ik ben ook bij toeval in Spanje
beland en vond het daar geweldig. Het is leuk
om je te laten verrassen. Naast je basisvaardigheden en academische achtergrond zijn
er drie ingrediënten die een goede diplomaat
maken: flexibiliteit, nieuwsgierigheid en lef.
Dat laatste verwacht je misschien niet, maar
er is zeker lef voor nodig om nieuwe mensen
aan te spreken en Nederland in het buitenland te verkopen. Je moet durven. Nou, dat
leer je wel in Amsterdam.’ yyy

Naam Signe Hawley (28)
Studie Research Master Child Development
and Education
Stage Mwanza Youth and Children Network
Verdiensten Geen
Sterren JJJJJ
‘Ik heb drie maanden stage gelopen bij Mwanza
Youth and Children Network (MYCN) in
Tanzania. Het is een organisatie die door zeven
jongeren is opgericht om de jeugd een stem te
geven in de samenleving. Ik ben er terechtgekomen via de ontwikkelingsorganisatie Oxfam,
die daar een project uitvoerde gericht op het
activeren van jongeren in Tanzania. Dat was het
My City My Voice-project, waarmee jongeren
onder andere via een wekelijkse radio-uitzending in gesprek gaan met de samenleving over
allerlei onderwerpen die voor hen belangrijk
zijn. Ik heb geholpen een onderzoeksproject
op te zetten dat evalueert hoe jongeren betrokken worden in de maatschappij. Dat deed ik via
interviews en groepsdiscussies.
Mijn grootste uitdaging in Tanzania was het
werken in een totaal andere cultuur. MYCN
heeft me heel goed geholpen om daarin mijn
weg te vinden. Ik worstelde verder met vragen
als ‘waarom ben ik hier’ en ‘wat doe ik hier’.
Soms had ik het gevoel dat ik vooral profiteerde
van mijn tijd bij MYCN en niet zozeer iets
duurzaams achter zou laten. Dat zorgde voor een
innerlijke strijd. De reden dat ik maar vier sterren geef, ligt vooral aan mijzelf. Ik denk dat het
heel moeilijk is om alles uit zo’n stage te halen
wat erin zit. Als je drie maanden in een land als
Tanzania stage loopt, moet je tegelijkertijd goed
voor jezelf zorgen en dat is een punt waarop ik
het beter had kunnen doen.’ yyy Daniël Rommens
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overigens

UvA-milieufilosoof Marc Davidson stelt in de Volkskrant dat het niet eerlijk is dat wetenschappers alleen een
beurs kunnen krijgen voor onderzoek als ze in (tijdelijke) dienst zijn van een universiteit.

Wil je innovatieve wetenschap, laat onderzoekers dan concurreren
met de universiteit en zelfstandig meedingen naar beurzen.

Ans Kolk
Hoogleraar sustainable management
‘Rare stelling! ‘De universiteit’ bestaat ook uit
onderzoekers. Ik ben het er ook niet mee eens.
De universiteit drijft op de verbinding van
onderzoek en wetenschappelijk onderwijs. Dat
doorbreek je als je onderzoek er steeds meer
weghaalt. Wel begrijp ik de onvrede met de
huidige situatie en de drang om het onderzoeksgeld bij universiteiten weg te halen ten bate van
projectfinanciering via NWO. Wetenschappers
steken veel tijd in het schrijven van onderzoeksvoorstellen. Kansen op toekenning worden
steeds kleiner door groeiende concurrentie en
andere wetenschappers moeten de voorstellen
beoordelen. Dat kost veel tijd en indirect ook
geld dat aan onderzoek had kunnen worden
besteed. De universiteit kan prima zelf het geld
verdelen. Interne toekenningsnormen zijn
steeds strikter en er is kwaliteitscontrole. Juist
projectfinanciering werkt flexcontracten in de
hand, wat niet ideaal is als er geen uitzicht is
op continuïteit. Maar universiteiten kunnen
natuurlijk sowieso niet iedereen in vaste dienst
nemen, er zijn immers ook fluctuerende inkomsten uit onderwijs.’
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Carsten de Dreu
Hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie
‘Oneens! Wetenschap is teamwerk. Mensen zijn
erbij gebaat elkaar op de universiteit te treffen. Wel
vind ik het goed dat Davidson het probleem van
de tijdelijke aanstellingen aankaart. De universiteit
is geen commercieel bedrijf waar mensen declarabele uren moeten draaien om de kosten van bedrijfsvoering te dekken, of via een lean and mean
model als freelancers achter een webpagina hangen. De universiteit heeft de functie nieuwe kennis
op te doen en mensen op te leiden. Daartoe moet
je werknemers een plek en inkomen bieden dat
niet direct gekoppeld is aan hun declarabele uren
of het projectgeld dat ze binnenhalen. Natuurlijk
moet je ondernemende, ambitieuze mensen selecteren en ze stimuleren ook elders geld te vinden
om hun ambities verder te verwezenlijken, maar
de huidige situatie met houtje-touwtjecontracten
getuigt van slecht werkgeverschap. En als blijkt dat
je veel minder mensen onder zekerder voorwaarden van een baan kunt voorzien, dan moet de
universiteit met minder toe. En als men dat erg
vindt, dan moet men, de overheid dus, maar meer
in wetenschap en onderwijs investeren. Je kunt
niet voor een dubbeltje op de eerste rang zitten’.

geert lovink
Lector netwerkcultuur
‘Mee eens! Ik ben zelf twintig jaar als freelance
theoreticus werkzaam geweest en ik vind het
een slechte zaak dat je als zelfstandige niet mee
kunt dingen naar beurzen. Maar ik snap de
verontwaardiging niet. Het is algemeen bekend
dat NWO een insidersclub van saaie mainstream wetenschappers is. Buitenstaanders
hebben daar niets te halen, en zzp’ers al helemaal niet. Bovendien is NWO voornamelijk
gericht op biomedische en exacte wetenschappen, waarbij je onderzoek vaak niet zelfstandig
kunt uitvoeren, maar een groot team in een
laboratorium nodig hebt. NWO-subsidie voor
kritisch, creatief en speculatief onderzoek in
sociale- of geesteswetenschappen is een aflopende zaak. Laten we ons daarom op andere
inkomstenbronnen richten, zoals crowdfunding. Veel mensen interesseren zich voor de
impact van klimaatverandering, migratie of
cameratoezicht en zien ook in dat dat debat
onderbouwd moet zijn met goed onderzoek.
Daar willen mensen best aan meebetalen. Op
die manier zet je ook NWO onder druk om
zijn beleid te wijzigen.’ yyy Marieke Buijs

wat doe je nu?

‘I

k denk dat niemand vijf jaar geleden had verwacht dat ik bij Coca-Cola zou komen te werken,
toen ik de grootste moeite had met mijn bachelor
psychologie. In het begin had ik elke herkansing nodig. Ik heb echter nooit aan mezelf getwijfeld in die
periode; ik moest en zou het gewoon halen. Gaandeweg kreeg
ik steeds beter door hoe je moet leren op de universiteit, wat
toch heel anders is dan op de middelbare school.
Tijdens mijn studie kwam ik in contact met TopFem, een
vereniging voor ambitieuze jonge vrouwen. Dankzij hen
kwam ik erachter dat de studie psychologie niet voldoende
aansloot bij mijn ambities. Ik wilde en wil nog steeds CEO
worden van een groot bedrijf. Daarom ben ik de UvAmaster Business Studies gaan doen.
In november vorig jaar, toen ik nog maar net begonnen was
aan de master, reageerde ik op een vacature voor een trai-
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Trainee

Naam Josephine Brakenhoff
leeftijd 24
Studie Master Business Studies, specialisatie
Leadership & Management (UvA)
Afgestudeerd op goal-oriëntatie, diversiteit en
transformationeel leiderschap
Werkt sinds september 2014, als managementtrainee
op de HR-afdeling van Coca-Cola in Londen
Salaris Wil Josephine niet vertellen
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neeship bij Coca-Cola in Londen. Een functie waar misschien
wel duizenden mensen op reageren, dus in het begin had ik
niet al te veel verwachtingen. In totaal waren er zes sollicitatierondes, en naarmate de rondes vorderden werd ik steeds
fanatieker om die baan te krijgen. Nu ben ik een paar weken
bezig en het is geweldig om te zien hoe alle mensen hier hun
taak met veel enthousiasme uitvoeren. Iedereen draagt zijn
steentje bij aan het grote doel: meer Coca-Cola verkopen.
Mijn traineeship duurt drie jaar, waarin ik alle kanten van
de Human Resources-afdeling te zien krijg. Ik ben nu begonnen als eerste aanspreekpunt van medewerkers die een
vraag of probleem hebben. De tweede drie maanden ga
ik me meer bezighouden met administratieve taken. Wat
ik verder allemaal precies ga doen weet ik nog niet, maar
het is de bedoeling dat ik aan het eind van het traineeship
klaar ben voor een managerspost. Ze zien me hier duidelijk niet als een onbeduidende medewerker, maar echt als
een belangrijk persoon voor de toekomst. Waar andere
mensen jaren over doen, moet ik in enkele maanden leren.
De overgang vanuit het studentenleven is best zwaar,
omdat ik opeens heel veel nieuwe informatie moet zien te
onthouden. Gelukkig heb ik het hier heel erg naar mijn
zin. Doordat ik naast het werk ook nog drie à vier keer per
week hockey, heb ik het eigenlijk veel te druk om heimwee
te hebben.’ yyy Yannick Fritschy
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WIE GAAT VOOR GOUD?

RESEARCH AWARD 2014

Op donderdagmiddag 9 oktober om 13.30 vindt de finale van de Research Award 2014 plaats.
Kom de finalisten aanmoedigen in het Kohnstammhuis / Floor!
Studentfinalisten:
• Rosine van Dam (DMR, wie doet wat in de schulddienstverlening?)
• Wietse Jelles (DOO, uitdagen van onderpresteerders op de middelbare school)
• Karin Veltman/Mandy Bleeker (DBSV, het effect van een positieve turncoach)
• Denise Wieferink/Robin Kwakman (DG, IC-patiënten: minder belastende spierkrachttest)
Docentfinalisten:
• Samir Achbab (DMR, laaggeletterdheid in Nieuw-West)
• Anna Mapes (DT, DNA-analyse op de plaats delict)
• Jurjen Helmus (DT, Charge Infrastructure Effiency model)
• Sanne Huijbregts (DOO, Trainen op pedagogisch-didactisch handelen
in de kinderopvang met VIB)
Na de finale is er een korte presentatie over de
samenwerking met het werkveld, de gelegenheid
om parallelsessies te bezoeken én er kan
natuurlijk worden geproost
op de winnaars!

Kijk voor meer informatie op
www.hva.nl/researchaward
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