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Jezelf laten insluiten of een raampje intikken: een universiteitsgebouw bezetten is
eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Dat is
een belangrijk besef, als je de vraag stelt
wanneer zo’n actie legitiem is. Want een
bezetting is als een koevoet: een manier
om een dichte deur open te breken. Dat
hebben de actievoerders vanaf het begin
zelf benadrukt. De eisen waren radicaal,
enkel om een onderhandelingspositie op
te eisen. Een vertrek uit het Bungehuis
was al denkbaar wanneer ‘er belangrijke
garanties voor de academische gemeenschap op papier zouden staan’. Die staan
er inmiddels. Natuurlijk moet er nog veel
uitgewerkt worden. Maar je kunt niet
meer met droge ogen beweren dat je
geen serieuze gesprekspartner bent geworden. Dan is de vraag zeer gerechtvaardigd of je je strategie niet van destructief
naar constructief moet omvormen.
Daarbij komt nog iets anders. Als je in de
wij-vorm rechten voor de academische
gemeenschap opeist, dan horen daarbij ook plichten. En een daarvan is de
verantwoordelijkheid voor de gevolgen
van je acties. De koevoet in de deur van
de bestuurskamers werd waarschijnlijk
niet door studenten gehanteerd. Maar
dat is geen excuus. Als je drie weken
een gebouw van die gemeenschap bezet
houdt, dan draag je verantwoordelijkheid
voor wat zich daar afspeelt. En als er
deuren en kasten worden opengebroken
en journalisten, onder wie één van Folia,
worden bedreigd, dan straalt dat direct
af op jouw idealen. Dat een bezetting
randfiguren aantrekt, is logisch. Maar
de vijandigheid en het radicalisme die
velen in het Maagdenhuis uitstralen, sluit
uiteindelijk ook de goedwillende rest van
de academie buiten. Zowel de bezetters
als hun sympathisanten moeten zichzelf
op dit moment daarom heel kritisch bevragen. Hoe gebruik ik de zelfgeforceerde kier in de macht? De bivakmutsen
en koevoeten kunnen ze daarbij beter
thuislaten. lll
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De week

E

en slippertje in de parkeergarage
of een jointje achterin de taxi. De
groten der aarden weten: niets
beter voor je imago dan een schandaaltje op z’n tijd. En wetenschappers zijn wat
dat betreft net mensen. Deze week werd de
reputatieranglijst van Times Higher Education
weer gepubliceerd, die wij eerder ook wel de
bangalijst van de universitaire wereld noemden. Geen wonder dat de UvA dit jaar een
gigantische stijger maakte. Een universiteit die
af en toe eens lekker stout durft te zijn, daar
smullen ze ook bij Times van.
Het was trouwens niet de enige bangalijst die
deze week de ronde deed. Ook de afdeling communicatie stuurde er eentje rond, met de meest
scandaleuze UvA-medewerkers. Waartoe is men
daar immers op aarde? Juist: gedoe voorkomen.
En idealen zijn allemaal prima, maar daar moet
je schaapjes op de Bachelordag natuurlijk niet
mee lastigvallen. Een geniale zet dus, die lijst.
Wat moet het een heerlijke gedoe-loze week zijn
geweest bij communicatie.
Maar had iemand zich al gerealiseerd dat die
overijverige communicatiemedewerkers gewoon
voor de troepen uitliepen in de strijd voor meer
transparantie? Eindelijk mag er eens openlijk
gecommuniceerd worden over de vijfde colonne
binnen deze organisatie. Dit zijn ze dus: de revo-
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Transparantie

Wat betreft constructief demonstreren
kan de UvA nog een hoop leren van de
HvA. In plaats van fikkies stoken en beledigen, kun je ook gewoon de liefde propageren. Wij roepen de bezetters dan ook op:
geef eens wat meer liefde! Ook daarvoor
bieden de jaren zeventig voldoende
inspiratie. Een grootschalige love-in in het
Maagdenhuis, daar krijg je minstens zoveel
media-aandacht mee! foto – Daniël Rommens

lutionaire rakkers, netjes gealfabetiseerd en gecategoriseerd. En zegt u nou zelf: zulke boefjes,
dat vindt u toch stiekem ook best opwindend?
De bezetters droegen ondertussen ook hun
steentje bij aan de transparantie. Wat de vloerbedekking in de kamer van de CvB-voorzitter
is, dat wordt bijvoorbeeld al jaren angstvallig
geheim gehouden. Hopla, de koevoet erin dus.
Ook dit mag niet verborgen blijven. Blijkt gewoon dezelfde kleur te zijn als de rest van het
Maagdenhuis. Prima, weten we dat ook weer.
Bedankt voor deze slag in de strijd voor transparantie jongens! En vergeten jullie de komende week niet de ruiten van alle monumentale
UvA-panden in te gooien? Als we alles open en
bloot willen zit dat glas ook maar in de weg.

Zoveel transparantie, je begint je haast af te
vragen of er aan de UvA niet zoiets als TMI
bestaat: Too Much Information. Wat dat betreft
pakt de HvA het toch een stuk beter aan. Oké:
er bestond enige vrees toen rector Huib de
Jong ging twitteren. Maar gelukkig zijn zijn
tweets zo cryptisch en doorspekt met jargon,
dat van te veel informatie niet snel sprake zal
zijn. En ook nu er HvA’ers zijn die flirten met de
bezetting, dan toch in zalig verhullende termen
als ‘dialoog’, ‘constructief’ en ‘breed gedragen.’
Prrr. Talk dirty to me, HvA’ers! Die kijken wel uit,
dat door een slippertje met de revolutionairen
hun huwelijk met het bestuur niet op het spel
wordt gezet.lll Clara van de Wiel

13 maart 2015

tweet van
de week
David B. Nieborg
@gamespacenl
#Maagdenhuis bezetters, mijn oprechte dank.
Sinds het CvB in ons gebouw flexplekt worden
de toiletten goed schoongemaakt.
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Het moment

Een actievoerder steekt op vrijdag de 13e aan het eind van de demonstratie voor een democratische universiteit het beeld Het Lieverdje in
brand, als verwijzing naar de provohappenings uit de jaren zestig. Ondanks het gebruik van benzine en papier doofde het vuur snel, waarna
twee vermeende brandstichters werden gearresteerd door agenten in burger. tekst en foto – Daniël Rommens

Navraag Joost Smiers
De nieuwe UB op het Binnengasthuisterrein staat weer eens ter discussie, dit keer vanwege het tienpuntenplan van het CvB, waarin staat dat dat het plan voor de
UB opnieuw wordt voorgelegd ‘aan de academische gemeenschap’. Politicoloog en bewoner Joost Smiers licht toe.

Wat is er gaande?
‘Jarenlang hebben wij als buurtbewoners
gestreden voor behoud van de monumentale
panden op het BG-terrein. Die strijd hebben
we uiteindelijk van de UvA gewonnen: de
panden worden gerestaureerd. In plaats van
nieuwbouw komt de UB nu in die prachtige
panden. Ik zou niet graag zien dat die restauratie nu niet doorgaat.’
De UvA heeft geen geld meer voor dit plan.
Dan is het toch logisch als het niet doorgaat?
‘De UvA heeft een morele verplichting om de

zorg op te pakken over een rijksmonument dat
zij zelf twintig jaar heeft laten versloffen.’

Er is nog wel plek voor een hotel in de stad.
‘Als de UvA wil verkopen, kan zij dat altijd doen.
Volgens mij heeft de gemeente een slot gezet
op het aantal hotels, maar ik weet dat men
daar flexibel mee omgaat. Zolang het pand dan
maar snel wordt verkocht aan een koper die er
goed voor zorgt en het goed beheert.’
Er lijkt een vloek te rusten op dit pand en op
het UB-plan op het BG-terrein.
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‘Dat kan zijn, maar er zijn in de geschiedenis
wel vaker plannen geweest waar een vloek
op rustte en die toch doorgingen, zoals het
nieuwe Crea-pand op het Roeterseiland. Ik
kan me niet voorstellen dat de UvA dit UBplan laat lopen, want er is volgens mij geen
plek die geschikter is voor de UB dan juist de
monumenten op het BG-terrein. Het ontwerp
van architect André van Stigt is heel erg mooi
en de panden zijn heel goed in te richten
voor alle functies die de UvA er in onder wil
brengen.’ lll Dirk Wolthekker
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‘Ik laat me niet van
de wijs brengen’
Ze werd afgeschilderd als een chagrijnige regentes, een bestuurder die het contact met de werkvloer
volkomen verloren was. Maar collegevoorzitter Louise Gunning gaat stug door. ‘Het is duidelijk dat
het niet goed is gegaan.’ tekst – Henk Strikkers / foto’s – Danny Schwarz

O

nder een bordje met de namen
van vier politicologen hangt
een slordig uitgescheurd
papieren velletje. 1.32 - Louise
Gunning staat er met een blauwe balpen
opgeschreven. De lege witte kamer die
erachter schuilgaat heeft alles weg van een
noodlokaal. Achter een houten bureau staat
een bureaustoel. Midden in de ruimte staat
een grote tafel met twaalf plastic stoelen.
In een hoek bij het raam staat nog een stoel
van geel plastic en een kamerplant die ook
van plastic lijkt. ‘Je ziet daar nu de zon in de
vensterbank,’ zegt collegevoorzitter Louise
Gunning. ‘Ik zit daar dus heel graag te telefoneren. In het Maagdenhuis komt de zon nooit
naar binnen, dus ik heb hier de afgelopen
week heerlijk gezeten. Het is wel een heel
mooi plekje.’
Gunning is een vluchteling op haar eigen
universiteit. Na de Maagdenhuisbezetting
moet ze op een leegstaande achterafafdeling haar weg vinden. Op vrijdag de
dertiende, precies vier weken na de vrijdag
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de dertiende waarop het Bungehuis werd
bezet, spreken we de collegevoorzitter
onder toeziend oog van haar woordvoerder
op het rustige Binnengasthuisterrein.
Hebt u de onrust zien aankomen?
‘Nee, ik heb dit niet zien aankomen. Wat ons
duidelijk is geworden is dat het gevoel van
onbehagen veel groter is dan wij hadden ingeschat. De eerste discussies [vóór de bezetting,
red.] waren heel erg gecentreerd rond de

‘Ik heb hier de afgelopen
week heerlijk gezeten’
geesteswetenschappen. De afgelopen weken
zijn daar meer onderwerpen bijgekomen,
bijvoorbeeld dat wij wel heel goede structuren
van medezeggenschap hebben, maar dat die
niet goed benut worden. Dat er een heleboel
mensen zijn die vinden dat hun stem niet
gehoord wordt.’

Vanuit de medezeggenschap klinkt het geluid
dat men wel veel kan zeggen, maar dat er weinig mee wordt gedaan.
‘Ik kom nu uit een overleg met de Centrale
Ondernemingsraad en daar hebben we uitgebreid over dit onderwerp gepraat. Dat kán
niet de manier zijn waarop je medezeggenschap organiseert. Je moet over de belangrijke
dingen praten en wel in een fase waarin het
ertoe doet.’
Rekent u zich die gevoelens aan?
‘Ja.’
Wat moet u anders gaan doen?
‘Dat ben ik nu aan het uitzoeken. Dat was ook
de discussie vanochtend. Het is een beetje aftasten. Dat is ook waarom we het tienpuntenplan grotendeels open geformuleerd hebben.
We moeten uitkijken dat we niet onmiddellijk
weer oplossingen bedenken. We moeten
eerst zien hoe het in verschillende faculteiten
ervaren wordt en hoe we samen de goede
kant op gaan.’
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Gunning oogt deze vrijdagochtend opgewekt
en onverstoorbaar in haar verhaal over een
moderne universiteit ‘Ik laat me niet van de
wijs brengen,’ zegt ze meermaals met haar
befaamde glimlach. In niets lijkt ze nog op
de vrouw die tweeënhalve week eerder haar
handen als versterker gebruikte en door het
Maagdenhuis ‘Don’t you want a dialogue?,’
riep.
Tweeënhalve week geleden werd u op woensdagavond thuis gebeld: het Maagdenhuis was
bezet. Wat was uw eerste gedachte?
‘Ik moet terug naar Amsterdam.’
Wat trof u daar aan?
‘Heel veel mensen.’
Heeft dat indruk op u gemaakt?
‘Ja, want het is heel moeilijk om met zo’n grote
groep mensen een gesprek te entameren. Ik
was blij dat we tijdens de Bungehuisbezetting met een delegatie een heel goed gesprek
hebben gevoerd. Ik vond het jammer dat we

niet weer met een kleine groep zo’n heel goed
gesprek konden voeren.’
Waar hoopte u op toen u toch het woord nam?
‘Ik hoopte dat we ervoor konden zorgen dat
het Maagdenhuis veilig zou blijven en dat de
beveiliging haar werk kon doen.’
En dat de bezetters eruit gingen.
‘Zoals we ook in dat tienpuntenplan hebben
gezet, vind ik het eigenlijk wel een mooie

‘Ik weet niet hoe ik het
anders had moeten doen’
gedachte om de hal van het Maagdenhuis met
alle symboliek tot een debatcentrum van en
voor studenten te maken.’
Maar is die gedachte niet pas later gekomen?
‘Nee, ik denk dat we dat eerder ook wel overwogen hebben. Die avond ben je natuurlijk
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nog niet zo aan het nadenken, maar het feit
dat het Maagdenhuis een plek kan zijn voor de
bredere discussie die ook landelijk speelt, dat
vind ik wel iets moois hebben. Dat past ook bij
de Universiteit van Amsterdam. Wat ik wel belangrijk vind is dat het beheer en de veiligheid
in orde zijn. Daar maak ik me wel zorgen over.
Als ik sommige foto’s van opengebroken deuren zie, dan maak ik me daar nog meer zorgen
over. Ik hoop altijd dat dat niet onze studenten
zijn, die zoiets doen.’
Zou u, achteraf gezien, die avond iets anders
hebben gedaan?
‘Dat is altijd heel moeilijk.’
Maar?
‘Nou, het is duidelijk niet goed gegaan. Dan
had ik het dus anders moeten doen.’
Hoe dan?
‘Ja, dat weet ik ook niet.’
U werd na die avond een soort kop van jut –
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een verpersoonlijking van wat er mis kan gaan
met bestuurders. Wat deed dat met u?
‘Nou, dat is niet leuk.’
In de beeldvorming is het idee ontstaan dat
u later die avond burgemeester Eberhard van
der Laan hebt gebeld zodat u achter hem kon
schuilen.
‘Studenten hebben hem gebeld. En hij heeft
mij gebeld om te zeggen dat hij daarop in ging.
Ik heb toen gezegd: “Nou, dan kom ik met
je mee.”’
Heeft het geholpen?
‘Nee, ik denk het niet. Na het bezoek van Van
der Laan was het niet anders dan daarvoor.’
Denkt u dat u na die avond beschadigd bent
als bestuurder?
‘Als persoon ben ik vast beschadigd. Het beeld
dat er van je geschetst wordt, is geen positief beeld.’
U hebt al aangekondigd geen stap opzij te
doen, omdat u zich verantwoordelijk voelt
voor het veranderingsproces van de UvA. Bent
u niet bang dat die avond u nog lang blijft
achtervolgen?
‘Ik denk niet dat het me nog gaat achtervolgen.
Ik hoop dat we met elkaar in staat zijn om die
modernisering van de UvA echt vorm te geven.
Uiteindelijk gaat het om het beeld van de UvA
en niet om het beeld van mij. De UvA moet
laten zien dat ze kan veranderen en wel zo
dat ze medewerkers en studenten het gevoel
geeft dat het hart van de universiteit weer
terug is.’
Denkt u dat er nog steeds een vertrouwensbreuk is met die studenten en medewerkers?
‘Ik hoop dat we langzamerhand, stapje voor
stapje, dichterbij komen. Het traject dat we nu
met elkaar afleggen, is een traject dat vertrouwen moet geven. Vertrouwen is geen knop
die je aan en uit kunt zetten. Zoiets bouw je
langzaam met elkaar op, door dingen samen te
doen. De eerste gesprekken naar aanleiding
van dat tienpuntenplan sterken me daarin.
Mensen herkennen het en ze zijn bereid om
samen met ons die punten ter hand te nemen.’
Denkt u dat u iemand excuses verschuldigd
bent?
‘Misschien aan de gemeenschap, dat we onvoldoende naar elkaar geluisterd hebben.’

8
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De vorige maand? Of de afgelopen jaren?
‘Nou, dat weet ik niet.’
Waar Gunning over de gebeurtenissen in
het Maagdenhuis haar woorden zorgvuldig
weegt en niet bang is toe te geven dat ze het
soms zelf ook niet zo goed weet, is ze over de
Bungehuisbezetting resoluut. Het is moeilijk

ook maar één positief woord over de twaalf
dagen durende bezetting te bespeuren. ‘In
het Bungehuis vindt onderwijs en onderzoek
plaats,’ zegt ze streng. ‘Dat zijn primaire taken
van de universiteit. Door de bezetting van het
Bungehuis leden mensen schade. We hebben
toen gezegd: als je het debat wil, dan bieden
we dat hier in BG5 aan. Maak hier een debat-
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centrum, dan verstoor je dat primaire proces
niet en dan kunnen jullie daar zolang als
mogelijk het debat met elkaar organiseren.’

‘Ik vind dat de geesteswetenschappen hun
discussie echt intern in de faculteit moeten voeren.’

Het werkte niet. U hebt de bezetters voor de
rechter gedaagd.
‘Ja, ik vind dat onderwijs en onderzoek niet
gestoord mogen worden. Er zijn promovendi
die schade hebben ondervonden. Er zijn heel
veel mensen die niet bij hun spullen konden. Ik
vind dat onacceptabel.’

Hebt u daar een rol in?
‘Wij hebben daar een rol in door het te
faciliteren, maar die gemeenschap moet het
eerst zelf doen. Zij moeten bepalen wat zij
belangrijk vinden en wat niet. Als het gaat over
het allocatiemodel [de manier waarop het geld
over de faculteiten wordt verdeeld, red.], dan
moeten ze bij ons zijn. Het is daarom dat we
het ook weer hebben geagendeerd. Je bouwt
in zo’n allocatiemodel altijd een paar prikkels in
om iets te bereiken en het is goed om dat eens
in de zoveel tijd tegen het licht te houden.’

U staat nog volledig achter uw handelen.
‘Ja, ik vind dat de universiteit ervoor moet
zorgen dat studenten hun onderwijs krijgen en
onderzoekers hun onderzoek kunnen doen.’
Staat u ook nog achter de dwangsom van
100.000 euro per dag?
‘Ja. Ik weet dat het een veelbesproken

‘Ik sta nog steeds achter
die dwangsom van
100.000 euro per dag’
onderwerp is, maar een dwangsom is een
rechterlijke maatregel om mensen te dwingen
de uitspraak van de rechter op te volgen. In de
media werd het geïnterpreteerd als een boete.
Dat was het niet. Dan hebben wij ergens iets
fout gedaan.’
Hebt u er spijt van dat u de actievoerders in en
rond het Bungehuis een kleine groep studenten hebt genoemd?
‘Nee, want ik vind wel dat we eerlijk moeten
zijn over het feit dat we dertigduizend studenten en vijfduizend medewerkers hebben. De
actievoerders zijn weliswaar een grote groep
in absolute aantallen, maar als ik als wetenschapper naar de percentages kijk, dan is het
anders. Wat ik wél interessant vind is dat die
relatief kleine groep bezetters een gevoel
losgemaakt heeft dat veel breder gedragen
wordt. Dat geldt niet voor alle onderwerpen,
want ook onder die actievoerders is veel
discussie over sommige onderwerpen. Daarom
gaan we nu ook langs alle faculteiten om te
kijken naar wat mensen belangrijk vinden.’
Het Bungehuis werd niet voor niets bezet. Het
stond symbool voor de malaise bij de Faculteit der Geesteswetenschappen. Hoe moet het
daarmee verder?

En hoe gaat het verder met de UvA?
‘Ik hoop dat de hele academische gemeenschap bereid is om de schouders eronder te
zetten om de UvA verder te brengen. Ik voel
me daarin gesterkt door de gesprekken die
ik heb gevoerd. Mensen willen echt energie
steken in het neerzetten van die UvA 2.0, 3.0,
4.0 of hoe je het ook wilt noemen.’
Wat is uw rol daarin?
‘Met dit tienpuntenplan gaan we de komende
weken eerst heel goed luisteren. Niet alleen bij
de medezeggenschap, ook bij de faculteiten en
andere groepen binnen de universiteit. Pas dan
kunnen we een traject uitzetten om te kijken hoe
we veranderingen in de UvA kunnen vormgeven.’
Er hangt geen tijdspad aan de plannen, terwijl
veel mensen dat graag zouden zien.
‘Dat weet ik. Sommige zaken kunnen en moeten vrij snel behandeld worden. De discussie
over de bibliotheek op het Binnengasthuisterrein moet snel, anders loopt binnenkort de
vergunning af en daar wil je echt samen een
goed besluit over nemen. Over andere punten
durf ik te wedden dat het vallen en opstaan
wordt. Democratisering en decentralisering bijvoorbeeld; dat moet je bij ieder besluit en bij
iedere intentie weer opnieuw ter hand nemen.’
U gaat over een paar jaar met pensioen. Zijn
alle tien de punten dan bereikt?
‘Ik hoop dat wij dan een aantal punten bereikt
hebben. Ook mijn opvolgers zullen steeds
weer moeten kijken naar hoe sommige punten
van die tienpuntenlijst in de praktijk werken.
Een organisatie die zichzelf niet vernieuwt is
een organisatie die langzaamaan tot de dinosaurussen gaat behoren.’ lll
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Tien punten
Volgens sommigen waren ze verbazingwekkend snel in elkaar gezet, anderen
vonden het juist too little, too late.
Vorige week dinsdag presenteerde het
CvB ineens tien punten, die leidend
moeten worden bij een nieuwe, ‘modernere’ koers. Naar eigen zeggen kwam
het bestuur tot deze punten na vele
gesprekken met studenten en medewerkers. Maar bovenal zijn het toezeggingen
op eisen die door actiegroepen de
Nieuwe Universiteit en Rethink UvA zijn
gesteld. De punten zijn volgens het CvB
een startpunt, dat vanaf nu door de hele
academische gemeenschap zal moeten
worden uitgewerkt.
• De medezeggenschap krijgt meer
middelen en betere ondersteuning
en moet voortaan instemmen met de
manier waarop geld over de faculteiten
verdeeld wordt.
• De hele academische gemeenschap
wordt eerder betrokken bij cruciale besluiten en er komt een uit studenten en
medewerkers samengestelde werkgroep
die verdere democratisering onderzoekt.
• Er gaat gewerkt worden aan decentralisatie, zodat de mensen op de
werkvloer meer te zeggen krijgen.
• Alle financiële gegevens van de UvA
worden voor iedereen inzichtelijk via
een ‘web based platform’.
• Over een nieuwe UB op het Binnengasthuis gaat gestemd worden en ook
over de rest van de huisvestingsplannen is men transparant.
• De creativiteit in het onderzoek en
onderwijs wordt gestimuleerd door een
nieuw evaluatieprotocol, en het advies
van de werkgroep onderwijsvernieuwing.
• Er komt een nieuw loopbaanmodel,
waarin onderwijs even hoog gewaardeerd wordt als onderzoek.
• Met de bonden wordt een maximum aan
tijdelijke arbeidscontracten afgesproken.
• De hal van het Maagdenhuis blijft
beschikbaar als debatplek.
• Ook het CvB gaat de Haagse politiek
oproepen de regeldruk te verlagen, de
universiteit meer autonomie te gunnen
en in het bekostigingsmodel te kijken
naar kwaliteit.
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Van Maagdenhuis
en haard verdreven
De wc’s zijn plotseling genderneutraal en in de kantine worden veganistische broodjes gesmeerd.
Voor hun kamerdeur ligt een matrasje. En op het bureau in hun werkkamer wordt zo nu en dan de
liefde bedreven. Het zijn bijzondere weken, voor eenieder die normaal in het Maagdenhuis werkt.
De UvA heeft ze verboden in het gebouw aan de slag te gaan: de veiligheid kan niet gegarandeerd
worden. Dat betekent dat circa tweehonderd mensen sinds 25 februari ontheemd zijn. In alle hoeken en gaten van de UvA en HvA werden ze daarna ondergebracht. ‘Het is een vreemd gevoel: alsof
er bij je ingebroken is.’ tekst – Daniël Rommens, Carlijn Schepers en Clara van de Wiel / foto’s – Daniël Rommens

Conny Vermolen
Transitiedirecteur HvA
Kamer Maagdenhuis: 1.04
Tijdelijke werkplek: REC B1.07

‘Anderhalve week
hebben we rondgezworven. We hadden niet verwacht
dat de Maagdenhuisbezetting zó
lang zou duren.
Gelukkig konden
we tijdelijk terecht
bij onze lieve collega’s in Spui25 en
de Leeuwenburg.
Maar ons werk liep enorme vertraging op. Dus
het kon zo niet langer. Nu zitten we op het
Roeterseiland: in een soort flexwerkplek c.q.
voorraadkamer tussen de toetsenborden en
ICT-artikelen. Aan sfeer hebben we wel ingeboet. Er komt hier nauwelijks daglicht binnen.
Ik vind de bezetting buitenproportioneel. Ik
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ben zelf ook een rebels type en trek vaak mijn
mond open. Maar de bezetters hebben niet
door dat ze vrijheid voor zichzelf nemen en tegelijkertijd de vrijheid van anderen beperken.
Een dialoog begin je, die dwing je niet af. Zeker
niet met het openbreken van kantoren. Maandag lagen er opeens matrassen in de onze. Het
is een vreemd gevoel: alsof er bij je ingebroken
is. We hebben meteen onze spullen weggehaald. Behalve een flipover met belangrijke
aantekeningen was er niets weg. O ja, toch: de
paaseitjes. Die waren opgegeten.’

Gerlinde Viveen
Medewerker documentaire
informatievoorziening (DIV)
Kamer Maagdenhuis: 3.22
Tijdelijke werkplek: Spui25, kamer 2.07

‘Ik kwam net terug van vakantie, en toen was
het Maagdenhuis ineens bezet. Die maandag
zijn we eerst op de Leeuwenburg gezet en
daarna op het Roeterseiland. Maar gelukkig zit-

ten we nu hier: om
de hoek, zodat we
eventueel nog spullen kunnen ophalen. Zelf ben ik een
keertje heel kort
gaan kijken. Er is
wel iemand in onze
kamer geweest,
maar het lijkt erop
dat ze nergens aan
hebben gezeten.
Daar maakte ik me wel grote zorgen over. Het
hele archief aan bijvoorbeeld studentbezwaren: je wil echt niet dat dat zomaar op straat
komt te liggen. Verder hebben we het nu
allemaal aardig geregeld. Maar lastig is het wel.
Mensen die voor een nieuwe baan een kopie
nodig hebben uit het examenregister, kunnen
we nu bijvoorbeeld niet helpen. Heel erg vind
ik dat. Gelukkig zijn we door onze collega’s hier
wel ontzettend hartelijk ontvangen. Iedereen
helpt mee om te zorgen dat alles zo goed mogelijk door kan gaan. Dat vind ik heel mooi.’
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Milou Dasselaar
Ondersteuning voorlichtingsactiviteiten
Kamer Maagdenhuis: 2.33
Tijdelijke werkplek: Bungehuis 0.05

‘Sinds de bezetting
ben ik inmiddels
negen keer van
werkplek verhuisd.
Zelf vind ik dat niet
zo erg, maar onze
materialen lagen
ook allemaal in het
Maagdenhuis opgeslagen. Toen we
die gingen ophalen
was de sfeer een
beetje onprettig. Er ging beveiliging mee en
de studenten volgden ons op de voet om te
controleren wat we precies deden. Al het materiaal voor de Bachelordag van vorige week
konden we toen gelukkig wel ophalen. Omdat
ik voor mijn werk veel praktische dingen regel,
moet ik nu veel vaker op en neer fietsen. Dat
kan ik best gebruiken hoor, maar het is wel een
beetje onhandig.
Ik ben nog nooit zo hartelijk ontvangen als hier
op het Bungehuis. Zelf hebben ze natuurlijk
hetzelfde meegemaakt en toen zat een deel
van hen ook bij ons. Ik denk dat het CvB het
best kan beslissen welke stappen zij verder
ondernemen. Ik hoop vooral dat het bestuur,
de medewerkers en de studenten samen snel
een oplossing vinden waarin de meerderheid
zich kan vinden.’

Alexander Rinnooy Kan
Universiteitshoogleraar
Kamer Maagdenhuis: wil hij niet zeggen
Tijdelijke werkplek: overal en nergens

‘Ik zwerf een beetje
rond. Ik heb een
kamer gekregen
– heel aardig – bij
de UB, maar die is
klein van omvang
en daar kan ik geen
grote vergaderingen houden. Ik zoek
werkplekken waar
ik ze kan vinden.
Van café Luxembourg tot aan een collegezaal in de James
Wattstraat. De bezetting is lastig voor mijn

dagelijkse praktijk. Ik hoop dat het op enig moment mogelijk is dat de gesprekken tussen de
bezetters en het bestuur elders kunnen worden
voortgezet. De onderwerpen die aan de kaak
gesteld worden zijn interessant, maar ik vraag
me af of dat de bezetting rechtvaardigt. Democratie is belangrijk. De vraag is hoe die in een
universiteit moet doorklinken. Een onderdeel
van een goed besturingsmodel is zeker een
verdergaande vorm van medezeggenschap.’

Carolyn Wever
Directeur Alumnirelaties en Universiteitsfonds
Kamer Maagdenhuis: op zolder
Tijdelijke werkplek: zolder van Spui25

‘Ik ben van de zolder van het Maagdenhuis verplaatst
naar de zolder van
Spui25. Op het
Maagdenhuis is een
lift, maar hier moet
ik elke dag een
paar keer acht trappen omhoog. Met
mijn slechte knieën
is dat een crime. Ik
zit elke avond met ice-packs op mijn knieën.
Ik ben heel hartelijk ontvangen, het is geweldig
hoe de ICT-services extra wifi hebben geregeld,
zodat we hier normaal kunnen werken. Ons
team zit nu verspreid over drie panden in de
stad. Dat is lastig overleggen. Het is moeilijk om
de spirit erin te houden, want mensen hebben
er moeite mee dat ze hun werkplek kwijt zijn.
Een paar dagen is dit nog wel te doen, maar het
duurt nu erg lang. Er loopt nu van alles rond
in het Maagdenhuis. Ik schat dat er maar een
kwart studenten zit. Ik snap de punten die ze
aan de kaak willen stellen, maar ik weet niet of
deze bezetting nou zoveel meerwaarde heeft
voor de eisen. Het punt is gemaakt.’

Niels Klein
Projectmanager voorlichting & congressen UvA
Kamer Maagdenhuis: tweede verdieping
Tijdelijke werkplek: service- en
informatiecentrum BG

‘Ik zit in een kantoortje achter de receptie van
het service- en informatiecentrum. Aan een
klein, zielig tafeltje, op een niet-arbotechnische
bureaustoel. Maar eigenlijk vind ik het helemaal
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niet erg. Ik mis geen
papieren, ordners
of iets dergelijks: ik
doe alles op mijn
computer. Ik zou het
pas een probleem
vinden als ik voor
mijn werk helemaal
naar Science Park
moet fietsen.
Eigenlijk is het ook
wel leuk om eens
andere mensen beter te leren kennen, collega’s
die je normaal alleen bij de koffietafel ziet. En
over koffie gesproken: die is hier ook stukken
beter dan in het Maagdenhuis. De laatste keer
dat ik het checkte, was mijn kantoor in het Maagdenhuis nog niet opengebroken. Dat is fijn, maar
ik zou het ook weer niet zó’n ramp vinden: er
ligt niets waardevols meer. Ik snap de onvrede
van de bezetters wel, maar de manier waarop ze
veranderingen willen afdwingen niet. Op deze
manier wordt er niet naar elkaar geluisterd.’

Alexandra de Bruijne
Medewerker Bureau van de Rector
Kamer Maagdenhuis: eerste verdieping
Tijdelijke werkplek: Bureau Pedel
(Handboogstraat 2-6)

‘Onder het Bureau
van de Rector,
waarvoor ik werk,
valt het College van
Promoties in het
Maagdenhuis en
Bureau Pedel in de
Handboogstraat. Ik
switchte dus al vaak
tussen die twee
locaties. Nu zit ik
alleen nog in het
Bureau Pedel. Het is nu wel drukker en lawaaiiger
dan voorheen, maar het schept ook een band en
zorgt voor een goede collegiale sfeer. ’s Ochtends
worden eerst de werkplekken verdeeld. Vaak
wisselen we af: een dagdeel op de laptop en het
andere deel op een vaste computer. Het klinkt
misschien tuttig, maar ik mis vooral de dagelijkse routines, zoals koffie drinken uit je eigen
beker. Verder is het onhandig om niet bij alle
spullen te kunnen, zoals het archief. Ik hoop
echt dat we gauw weer terug kunnen. Maar de
bezetters lijken me volhouders, dus ik vrees
dat het nog wel even gaat duren.’ lll

11

16-03-15 19:19

Lunchen met...

Amerikaanse droom
Zwollenaar Rik van Zwet is student Engels én een gepassioneerd honkballer. Hij weet die twee
met gemak te combineren door zich te focussen op baseball-literatuur. ‘In Amerika is het een
belangrijk genre.’ tekst – Bob van Toor/ foto’s – Daniël Rommens
Rik van Zwet (19)
Engels, UvA
P. C. Hoofthuis, dinsdag 10 maart, 12.50 - 13.25 uur

W

e dachten dat hij in het wild
zo goed als uitgestorven was,
maar daar staat hij dan toch
echt tussen de voorverpakte
broodjes en de kartonnen soepbekers in de
P.C. Hoofthuiskantine: de broodtrommel. Compleet met bobbel in de deksel voor de onmisbare appel of klein uitgevallen citrusvrucht die
moeders naast de bammetjes vlijt. Of zouden
er daadwerkelijk mensen zijn die de matriarchale kunst na verloop van tijd zelf overnemen? ‘Ik smeer ze gewoon zelf hoor,’ verzekert
Rik van Zwet, student Engels en trotse eigenaar van een paars exemplaar waarin zijn lunch
netjes gestapeld ligt te wachten. ‘Eén met
appelstroop en één met pindakaas. Als je dan
toch klassiek gaat met de broodtrommel, dan
ook qua beleg, toch? Ik heb gewoon geen zin
om elke dag wat te kopen. Ik woon nog thuis in
Zwolle, en heb van huis uit meegekregen dat je
‘s ochtends gewoon je brood smeert.’
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The Art of Fielding
’s Ochtends betekent voor Zwolse UvA’ers iets
anders dan voor de meeste studenten: ‘Als ik
om negen uur college heb, gaat de wekker om
zes uur.’ Lunchgenoten Bob en Sanne begin-

‘Als ik om negen uur
college heb, gaat de
wekker om zes uur’
nen bij de gedachte alleen al te steunen. Ze
zitten in het tweede jaar, dus volgend jaar is
het alweer tijd om een scriptie te produceren.
Reden voor Rik & co. om aan de lunch alvast
wat mogelijke onderwerpen door te nemen.
‘Baseball-literatuur,’ vat Sanne de voorafgaande discussie samen; voor Rik eigenlijk het
gedoodverfde scriptieonderwerp. ‘The Art of
Fielding bijvoorbeeld, The Chosen van Chaim

Potok, en iedereen kent natuurlijk The Natural
van Bernard Malamud.’ ‘Ik niet!’ zeggen Bob
en Sanne in koor. ‘Is het serieus een ding,
baseball-literatuur?’ vraagt Bob ongelovig. Rik
laat zich niet door wat gegrinnik van de wijs
brengen. ‘In Amerika is het een belangrijk genre, vooral onder joods-Amerikaanse schrijvers.
Met name in grote steden als New York, waar
aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog veel joden heenkwamen en hechte
gemeenschappen vormden, was baseball een
manier om te integreren in een nieuw land.’
Psychologische strijd
Zo’n onderwerp komt natuurlijk niet zomaar uit
de lucht vallen: Rik is zelf fervent honkballer.
Z’n handschoen komt uit zijn tas tevoorschijn.
‘Normaal heb ik ook een bal bij me.’ Sanne:
‘Als we een tentamen hebben zit hij de hele
tijd met een balletje te draaien en te spelen.’
Het helpt hem om zich te concentreren en tot
rust te komen, legt Rik uit. ‘Grip oefenen en zo,
ik word daar rustig van. Het helpt me ook om
me dingen te herinneren. Door mijn motorisch
geheugen te stimuleren worden ook andere
delen van mijn geheugen actief.’
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Hij spreekt met grote passie over honkbal.
‘Deze sport is een stuk ingewikkelder dan
hij lijkt. Veel mensen denken: hoe moeilijk
kan het zijn, je zit de helft van de tijd op een
bankje. Maar het is een psychologische strijd,
en daarbij een fysieke uitputtingsslag. Neem
de pitcher. Die wil de bal telkens op een plek
gooien waar de slagman hem niet kan raken.
Het is een schaakspel. Dan denk ik: ik gooi de
bal twee keer daar, dan rekent hij er de derde

keer op dat hij weer daar komt, en dan pak ik
hem net even aan een irritante buitenkant.’
Naast pitcher is Rik ook verrevelder: ‘Snel
achter ballen aanrennen en af en toe nog eens
een leuke duik maken. Honkbal is heel divers.
Voor voetbal moet je alleen tegen een balletje
kunnen trappen – sorry voetballers – maar
hiervoor moet je van alles kunnen.’
Megalomaan
In Nederland speelt Rik niet bij de grote jongens, voor zover die er zijn, maar volgend jaar
gaat het gebeuren: dan begint zijn uitwisseling
met een universiteit in Atlanta, een honkbalparadijs. ‘Zo’n Amerikaanse baseballwedstrijd is
zó megalomaan, die sfeer als je het stadion in
loopt... Niet te beschrijven! Honkbal in Amerika
is meer nog dan basketbal en American football iets cultureels. Het is een national pastime,
daarom wil ik er ook mijn thesis over schrijven.’
De toekomst moet uitwijzen of hij eindigt
als taalwetenschapper of pro bij de Atlanta
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Braves. Dat is wel een jeugddroom, geeft Rik
toe. ‘Ze zeggen niet voor niets over honkbal:
it’s a children’s sport played by men, and some
men just never grow up.’ Wedstrijden pitchen,
en ondertussen hard werken, trouw blijven aan
vrienden en vriendin in Zwolle én je eigen boterhammen smeren: Riks Amerikaanse droom
klinkt al bijna als een baseballroman op zich. ‘Ja,
misschien moet ik die maar eens gaan schrijven,
hè?’ lacht Rik, terwijl de laatste boterham met
appelstroop de trommel verlaat. lll
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Duizend zakken per dag
Stichting Sanquin is de enige bloedbank van Nederland. Wie bloed doneert, doet dat bij Sanquin. Een
ziekenhuis dat bloed nodig heeft, koopt dat bij Sanquin. Maar wat gebeurt er allemaal mee voordat het
bij een patiënt terechtkomt? tekst – Anouk Kemper / illustraties – Thomas Klaui

E

en handjevol mensen zit in de donatieruimte. Op een soort tandartsstoel wachten ze tot er voldoende
bloed (of plasma) uit hun lichaam is
afgenomen. De een leest een boek, de ander
kijkt wat voor zich uit. Het is woensdagochtend, een uurtje of tien. Ergens begint een
apparaat te piepen: een bloedzakje is vol.
Donorassistent Fatima Aqai haalt de naald uit
de arm van een mevrouw.
‘Hoe is het gegaan?’ vraagt Aqai.
‘Prima hoor’, zegt ze alsof ze het afgelopen
kwartier even haar haar heeft laten bijpunten.
Voordat de mevrouw weggaat, mag ze nog
even plaatsnemen aan een tafel verderop. ‘U
kunt daar wat te eten en te drinken pakken.’
Wel zo prettig, als je een halve liter bloed
kwijt bent.
‘Aan mensen die hier voor het eerst zijn, leg
ik extra goed uit wat ik ga doen’, vertelt Aqai.
De zak bloed van de mevrouw heeft ze op
een koelplaat gelegd. ’Mensen zijn vooral bang
voor bloed. Ja, dat is vrij ironisch.’ Niet dat
er vaak iemand flauwvalt. ‘En als het gebeurt,
komt dat eerder door de spanning dan door
de donatie zelf.’ Belangrijk is dat donoren
goed gegeten en gedronken hebben voor
ze langskomen.
Drie buisjes
Langskomen mag iedereen in het gebouw
aan de Plesmanlaan, bloed geven niet. Om te

kijken of je geschikt bent als donor krijg je bij
binnenkomst een vragenlijst met zo’n vijftig
vragen, waaronder ‘heeft u ooit een bloedtransfusie gehad?’, ‘hebt u de afgelopen drie
jaar een land buiten Europa bezocht?’ en ‘hebt
u ooit seksueel contact gehad waarvoor u geld
of drugs hebt ontvangen?’. Beter van niet.
Alle antwoorden worden doorgenomen met
een donorassistent of arts, die vervolgens je
ijzergehalte en bloeddruk meet. Wanneer alles
in orde is mag, je doorlopen naar de donatieruimte. Op dat moment is de vragenlijst al

‘Als iemand flauwvalt,
komt dat eerder door
de spanning dan door
de donatie zelf’
voorzien van een unieke barcode, gekoppeld
aan jouw persoonlijke gegevens. Zonder identificatiebewijs kom je überhaupt niet verder
dan de balie.
‘De donorassistent neemt eerst drie buisjes
bloed af. In het lab wordt dat getest op infectieziekten en een aantal soa’s, zoals hiv,’ legt
communicatiemedewerker en gelegenheidsgids Els van der Weijden uit. Op de buisjes
wordt weer diezelfde barcode geplakt. ‘Mocht
er iets in het bloed gevonden worden, dan
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wordt dat meteen doorgegeven aan bewerking: de afdeling waar de zakken donorbloed
binnen komen.’
Volle zakjes worden op een koelplaat
neergelegd. Die platen worden in een kar
naar de afdeling bewerking gebracht. Achter
de schermen ziet het er meteen een stuk
fabrieksachtiger uit. Er staan pallets, rekken
en plastic containers.
Soldaatjes
De afdeling bewerking is een grote ruimte gevuld
met indrukwekkende, ronkende machines en
mensen in witte jassen. En kapstokken. Weliswaar zonder jassen, maar met zakken bloed.
Die zijn eerst in de centrifuge en persmachine
geweest. ‘Daardoor kunnen we de rode bloedcellen, bloedplaatjes en het plasma beter van elkaar
scheiden,’ vertelt Van der Weijden. Ondertussen
hangt medewerker Ali Gundogan de zakjes aan
een kapstok: het geheel oogt als een massainfuus. Terwijl het bloed langzaam naar beneden
zakt, worden de witte bloedcellen eruit gefilterd.
‘Witte bloedcellen zijn de soldaatjes, ze vechten
tegen verkeerde cellen. Bij donorbloed is dat
juist niet de bedoeling,’ legt Gundogan uit.
‘Soms ook wel,’ vult Van der Weijden aan.
‘Voor mensen met leukemie kan het soms
goed zijn.’
‘Klopt, we gooien ze dus niet weg.’
‘Meestal verwerken we in Amsterdam tussen
de negenhonderd en dertienhonderd zakken
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per dag. Vandaag zitten we boven de duizend,’
zegt Gundogan. ‘Ik moet weer even verder.’
Fout bloed
Het kan trouwens zomaar zijn dat hij momenteel bloed aan het centrifugeren is waar iets
aan mankeert. Virussen en andere afwijkingen

worden ontdekt op het Nationaal Screeningslaboratorium Sanquin (NSS), twee etages hoger.
Ook deze afdeling staat vol machines. Sommige
zien eruit als wasdrogers, andere als enorme
magnetrons. Een ontdopper, een gevaarte dat
lijkt op een grijpmachine van de kermis, haalt de
dopjes van de reageerbuisjes. Her en der han-

gen beeldschermen met informatie, onbegrijpelijk voor de leek.
Een van de labmedewerkers, een opgewekte
jongen met blond haar, legt uit dat ze nu een tekort hebben aan bloed met een ‘kleine k-bloedgroep’. Er volgt een ingewikkelde verhandeling
over waarden, bloedtyperingen, antistoffen en

Wim de Kort: ‘Een zakje bloed kost 200 euro’
foto – Dirk Gilissen

Wim de Kort is
bijzonder hoogleraar
donorgeneeskunde aan
de UvA én directeur van
de unit Donorzaken bij
Sanquin. Hij kent als
geen ander het belang
van bloed- en plasmadonatie. Maar kan hij ook
uitleggen waarom homoseksuele mannen nog
steeds niet mogen doneren?
‘Het gaat niet per se om homo’s, het gaat om
mannen die seks hebben met mannen. MSM
noemen we die groep. Het risico dat zij hiv
krijgen is honderd keer zo hoog als dat van
hetero’s. Bij anale seks ontstaan bijna altijd
wondjes.’ En zo is de kans groot dat hiv wordt
overgedragen, legt De Kort uit. ‘We zijn nu
druk aan het onderzoeken in hoeverre MSM
dit risico in de gaten hebben. Dat gebeurt in
samenwerking met het COC. Volgens hen is
onze vragenlijst nog te beperkt. We vragen:
“Heeft u weleens seks gehad met een andere
man?” Maar voor de ene man is zoenen al
seks, terwijl de ander orale seks niet vindt
meetellen.’
Wanneer wordt opnieuw besloten of de MSMgroep mag doneren of niet?

16

FOL_1512_24_02.indd 16

‘Dit jaar komen we nog met een nieuw besluit.
Al is het niet aan Sanquin om de regels te
veranderen. Wij geven advies aan de minister
van Volksgezondheid, zij neemt het besluit.’
Sanquin kwam eind 2014 negatief in het
nieuws. Uw stichting zou het plasma van
(vrijwillige) donoren gebruiken voor een duur
geneesmiddel voor de Amerikaanse markt:
Cynrize. Zo zou over de rug van donoren goud
geld worden verdiend.
‘Wij verwerken hier inderdaad ook plasma
uit Amerika tot een bijzonder, levensreddend
product. Dat leveren we tegen betaling terug
aan Amerikaanse bedrijven en zij verdienen
er vervolgens goud geld aan, niet wij. Onze
Divisie Plasmaproducten is niet commercieel,
maar wel marktconform.’
En vrij machtig. Jullie bezitten het monopolie
op de bloedvoorziening in Nederland.
‘Dat brengt een verantwoordingsschuld met
zich mee. Ziekenhuizen klagen vaak dat we te
duur zijn. Een zakje bloed kost 200 euro. In
Duitsland en België is het goedkoper, dat heeft
te maken met financiële stromen. In België is
het Rode Kruis bijvoorbeeld verantwoordelijk
voor de donorwerving. Wij betalen alles zelf,
ook het transport en de research.’

Wat research betreft: wat is er de afgelopen
jaren veranderd?
‘We hebben nieuwe producten ontwikkeld.
Vroeger werden de witte bloedcellen
niet gebruikt. Nu, na een specifieke
behandeling, steeds meer, zoals bij leukemie
of kwaadaardige huidaandoeningen als
melanoom. Wij trainen de witte cellen in
ons lab op zo’n manier dat ze vervolgens
tegen kwaadaardige cellen kunnen vechten.
Ook op het gebied van stamceltherapie
doen we onderzoek, in opdracht van
Europdonor. Dankzij stamcellen kun je het
hele bloedaanmaaksysteem vervangen, met de
cellen van iemand anders dus.’
Heeft Nederland genoeg stamceldonoren?
‘Nee, het zijn er nu zo’n 60.000. Daardoor is de
kans klein dat een donor en patiënt dezelfde
weefseltypering hebben en dat is noodzakelijk
bij stamceltherapie. Over drie jaar hopen we
het aantal verdubbeld te hebben.’
Hoe zit dat qua bloeddonoren?
‘Die hebben we genoeg, maar we moeten het
aantal op peil houden. Dat betekent dat we ieder
jaar 40.000 nieuwe bloeddonors nodig hebben.’
Als je geïnteresseerd bent, kun je je aanmelden via
sanquin.nl/bloed-geven
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minnen en plussen. ‘Kortom: hier wordt veel getest,’ vat Van der Weijden lachend samen. Even
later zegt ze: ‘Er wordt ’s nachts doorgewerkt,
dus als jij om zes uur ’s avonds bloed geeft, is
het de volgende middag al getest.’ Uiteraard
worden donoren ingelicht als er iets verontrustends in hun bloed wordt aangetroffen. ‘Het
gaat dan wel alleen om ziekten die zichtbaar zijn
in het bloed. Mensen denken soms dat we ook
onderzoeken op kanker, maar dat is niet zo.’
De barcode van een buisje ‘fout bloed’ wordt
automatisch doorgegeven aan bewerking, waar
het meteen wordt vernietigd.
Bloed met spoed
Op weg naar de volgende schakel in de keten.
Klapdeuren door, trappen af, een stukje via de
centrale hal en opnieuw door twee beveiligde
klapdeuren. Hier is afdeling uitgifte, waar de
bestellingen binnenkomen. Door het raam zijn
de bestelbusjes van Sanquin te zien. De busjes
rijden af en aan van de zeven uitgiftepunten
in Nederland naar de ziekenhuizen, van het
AMC tot het Martini Ziekenhuis in Groningen.
‘Er zitten zwaailichten op de wagens, voor het
geval bloed met spoed ergens moet zijn.’ De
twee voorraadkasten heten paternosterkasten; hierin blijft niets lang liggen. ‘We hanteren
het fifo-principe: first in, first out’, vertelt een
medewerker die doet denken aan een Viking.
Langer dan een week bevindt het bloed zich
niet in de kast, die zich overigens het best laat
omschrijven als een levensgrote rolodex. In
beide kasten draaien veertien verschillende
planken rond. De medewerker drukt op een
knop. Het systeem begint te draaien en de
plank met bloed met de bloedgroep O komt
binnen handbereik. Een digitale meter houdt
precies bij wat er in en uit gaat. ‘Hoeveel liters

bloed er per dag doorheen gaan? Nou, we krijgen ongeveer honderd aanvragen binnen per
dag. Een bestelling bestaat uit tien tot twintig
à dertig zakken van vijfhonderd milliliter per
dag; reken maar uit,’ aldus de Viking.
Even verderop stopt een dame met kort,
blond haar zakken bloed in een blauwe koelbox met ijs. Die zijn voor het VUmc. Achter
haar staan vitrinekasten, waarin de plankjes
van links naar rechts schudden. ‘Hier zitten de
trombocyten in, de bloedplaatjes,’ zegt Van
der Weijden. ‘Ze moeten in beweging blijven,
anders worden ze hard en kan je er niks meer
mee.’ Eenmaal gebruikt bij een patiënt is het
juist de bedoeling dat de bloedplaatjes stollen.
‘Iemand van wie bijvoorbeeld de hele arm
openligt na een ongeluk heeft hier baat bij.’
Iets links van de trombocyten bevindt zich een
hoge, brede schuifdeur, waar een dikke winter-

‘Mensen denken soms
dat we ook onderzoeken
op kanker, maar dat
is niet zo’
jas aan hangt. ‘Daarachter is de plasmavriezer.
Het is daar min dertig. Daar wil je echt niet in.’
Wel dus. Na drie seconden is wel duidelijk dat
het in deze koelkamer ontzettend koud is. Zo’n
winterjas verandert daar weinig aan.
Terug in de centrale hal wachten een paar
donoren nog op de keuringsarts. Hun vragenlijst hebben ze achtergelaten in het rekje op
de balie. Nog een kleine twintig minuten en
de bloedbank gaat een paar uur dicht, om in
de avonduren weer te openen. Aafje Sluis is
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een van de laatsten die mag plaatsnemen op
de donatiestoel. Ze is al donor sinds midden
jaren negentig. ‘Ik ben verloskundige, dus ik
snap vanuit mijn werk dat het belangrijk is.’
Toch probeert ze nooit vrienden of familie te
werven. ‘Misschien omdat het voor mij routine
is geworden? Ik heb het er eigenlijk nooit over,
ik weet niet waarom dat is.’ Van der Weijden,
zelf ook donor: ‘Dat is geloof ik een beetje
donor-eigen. Je doet het gewoon.’ lll

BLOEDBANK IN CIJFERS
• Er werken zo’n 2900 mensen bij
Sanquin
• Donoren kunnen op 136 locaties in
Nederland bloed geven
• In totaal wordt er 775.000 keer per
jaar gedoneerd
• 1 donatie helpt 5 patiënten, 35 donaties
redden een mensenleven, dus jaarlijks
worden er via bloeddonatie ruim
21.500 mensenlevens gered
• Een vrouw mag maximaal drie keer per
jaar bloed geven, een man vijf keer
• Wie een zeldzame bloedgroep heeft,
zoals AB negatief, wordt minder vaak
opgeroepen dan iemand met een
veelvoorkomende bloedgroep, zoals O
positief
• Het hoogste aantal donaties van één
donor is 530 en dat getal stijgt nog altijd
(Bron: sanquin.nl)
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Opinie
De precaire positie
van de promovendus
De promovendiwerkgroep van Rethink UvA vindt het hoog tijd voor een herwaardering van de
status van promovendi als belichamers van wetenschap en onderzoek. illustratie – Marc Kolle

W

anneer er de afgelopen
weken werd gesproken over
‘doorgeslagen rendementsdenken’, dan ging het over de
gestage afbouw van allerlei verworvenheden
van een sociale en breed toegankelijke universiteit. Bijvoorbeeld de verschraling van het
onderwijs, omdat het bestuur liever bankiert
met universiteitsgeld. Of een ‘winner takes
all’-model, waardoor een kleine groep succeswetenschappers het merendeel van de onderzoeksbeurzen ontvangt terwijl de rest van het
academisch personeel steeds meer taken moet
uitvoeren voor steeds minder geld.

vendi duur en niet rendabel genoeg in verhouding tot wat ze opleveren – en dus wordt er

aangestuurd op bezuinigingen. Promovenditrajecten worden ingekort, contracten worden

Promotie als haastklus
Het neoliberale beleid van de afgelopen decennia heeft daarnaast ook de status van promovendi ingrijpend veranderd. Uit een korte,
UvA-brede inventarisatie blijkt dat zij zich
vrijwel aan alle faculteiten in precaire posities
bevinden. Zo zijn er promovendi die betaald
worden per afgeleverd hoofdstuk en dan ook
nog eens via een buitenlands rekeningnummer om zo belastingen te omzeilen. Daarnaast
leven vele promovendi onder de officiële
Nederlandse armoedegrens, omdat ze slechts
een 0,4 fte contract wordt aangeboden voor
iets dat feitelijk voltijds onderzoek is.
Wat ons promovendi aan de UvA vooral zorgen baart, is dat dit onherroepelijk negatieve
gevolgen zal hebben voor de toekomst van
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.
Volgens de huidige bestuurslogica zijn promo-
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steeds vaker slechts parttime aangeboden en
onbetaalde externe promovendi worden de
norm. Alleen door dit soort bezuinigingsmaatregelen lukt het de universiteit om qua uitgaven (soms ver) onder de premie van 90.000
euro te blijven die elke ‘geproduceerde’ doctor
hun oplevert. Het gevolg: de kwaliteit van
onderzoeksprojecten holt achteruit en het
promotietraject, dat promovendi zou moeten
voorbereiden op een loopbaan in de wetenschap, wordt een haastklus in plaats van een
periode van verdieping en kennisproductie.
Omdat de promovendi als docenten in spe
verantwoordelijk zijn voor het onderwijs staan
deze ontwikkelingen direct in relatie tot de
kwaliteit van het onderwijs op de univer-

Waar de ene onderzoeker
een volledige beurs krijgt
toegekend, leeft de ander
onder de armoedegrens
siteit. De jonge onderzoeksgemeenschap
verschraalt en wordt steeds meer afhankelijk
van externe – lees: commerciële – financiering
waardoor er ook hier duidelijk ‘winners’ en
‘losers’ zullen zijn.
Gebrek aan erkenning
Nu al zijn er enorme discrepanties in het type
contracten voor promovendi. Waar de ene
onderzoeker een volledige beurs krijgt toegekend, leeft de ander onder de armoedegrens.
Waar de ene de zekerheid heeft van een
eigen bureau, moet de ander vechten om zo
nu en dan achter een zogenaamde flexdesk te
mogen zitten. Nu verschillende universiteiten
zeggen ‘geïnteresseerd’ te zijn in de mogelijkheid om promovendi te degraderen tot studenten met promotiebeurzen (naar aanleiding
van de oproep van minister Bussemaker), zal
dit gebrek aan status en erkenning van gelijke
arbeidsrechten alleen maar verergeren. Dit
moet te allen tijde worden voorkomen.
Deze verschraling brengt ook masterstudenten
in een deprimerende positie. De UvA heeft
met veel trots haar researchmasters op de
kaart gezet, met de belofte dat studenten
hiermee worden voorbereid op een loopbaan
in de wetenschap en getraind als kritische
en onafhankelijke onderzoekers. Maar grote
groepen ReMA-studenten (bij de onder-

zoeksmaster geschiedenis bijvoorbeeld maar
liefst 25 studenten per jaar) zullen nooit een
carrière in de wetenschap kunnen opbouwen.
In de praktijk blijkt dat men de belofte van
een aansluiting na de master geenszins kan
waarmaken: vaak wordt er zelfs geen enkele
promotieplek beschikbaar gesteld. Wie dan
dus wil promoveren is volledig aangewezen
op externe financiering. Wanneer de UvA
geen perspectief kan bieden op een vervolgtraject wordt de betekenis van zulke masters
uitgehold tot niet meer dan een diploma dat
goed op een studenten-cv staat vanwege de
strenge selectieprocedure.
Creativiteit en vernieuwing?
Wij vinden het van principieel belang dat alle
promoverende onderzoekers een degelijke
compensatie ontvangen voor hun arbeid en
dat er een cultuuromslag komt wat betreft de
toekenning van onderzoeksgeld. Dit is geen
pleidooi om terug te keren naar een ivoren
toren-autonomie (of die ooit bestaan heeft
zoals de criticasters claimen, is een andere
vraag), maar een oproep om serieus na te
denken over de maatschappelijke waarde van
wetenschappelijk onderzoek. Zou die alleen
door de staat en de markt gedicteerd moeten
worden? Absoluut niet. Alleen een structurele
interne eerstegeldstroom kan garanderen dat
een kwalitatief hoogwaardige, onafhankelijke
en door nieuwsgierigheid gedreven onderzoeksgemeenschap behouden kan worden.
De geloofwaardigheid van de toezeggingen
omtrent ‘creativiteit en vernieuwing vooropzetten in onderwijs en onderzoek’ van het CvB
in de brief van dinsdag 10 maart hangt dus
voor een belangrijk deel op dit punt.
Zulke eisen impliceren verregaande hervormingen voor zowel de financiële infrastructuur van de universiteit als de rechtelijke en
sociale status van talrijke jonge onderzoekers.
Logischerwijs kunnen deze veranderingen
niet zomaar worden bereikt, maar vanwege
de ernst van de huidige situatie vinden wij het
belangrijk dat deze punten hoog op de universitaire en Rethink UvA-agenda komen te staan.
Als de recente protesten iets duidelijk hebben
gemaakt, is het dat nu de tijd is aangebroken
om onacceptabele structuren bloot te leggen
en te veranderen, in plaats van te blijven
focussen op de symptomen. lll
Thijs Witty, Laura Boerhout en Janna Coomans hebben dit artikel geschreven namens de Rethink UvA-

Kus
Een dag na de Parijse cartoonmoorden noemde
een collega mij in een opwelling anti-islam. De
discussie bloedde van mijn kant dood, omdat de
opmerking het verstand oversloeg en direct tot
mijn gevoelsleven binnendrong. Mijn schrik was
geraakt en ik kon niet meer goed denken. Op de
fiets naar huis gonsde de opmerking niet na, maar
ging zij steeds als een sirene af.
Thuis las ik mijn stukken door. Ik had geschreven
dat ik niet meedeed aan de ramadan, de islam
star vond en dat een religie voor mij niet kon bepalen wanneer en hoe ik de liefde bedreef. Waar
klonken en stonden de woorden dat ik tegen de
overtuiging was?
In mijn verhalen over de islam ben ik niet contra
de religie, maar pro mijn leven. Mijn opvoedreligie was de islam en dat merkte ik al snel omdat
mijn penis werd verminkt, mij werd verteld met
welke hand ik moest eten, en dat ik eerst tot
God moest bidden voordat ik – in het verplichte
donker – bij een vrouw naar binnendrong. En ga
zo maar verder; de lijst is echt eindeloos. Dat ik
hardop nadacht over die regels, was ik om die reden anti-islam? Hing ik geheime was buiten? Mag
ik niet voor mijn steen voor steen opgebouwde
leven opkomen?
Op een keer stond ik met mijn ex-geliefde in een
boekhandel. We hadden een gesprek over de islamitische regel die het verbiedt seks te hebben
als je partner menstrueert. Ik vond dat vreemd.
Zij eveneens, maar vond dat als ik de islam een
starre religie vond, ik er ook wat van kon.
We liepen de boekhandel uit. De bel van een
langsrijdende tram verwelkomde ons vrolijk. Ze
pakte mijn hand. Mijn vingers streelden terug.
De lentezon kneep onze ogen fijn. We kusten
elkaar, lang.
De liefde is in deze tijd de enige redding van onze
privélevens én debat-arena. lll Asis Aynan

promovendiwerkgroep (rethinkuvaphds@gmail.com).
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KUNSTTALEN
Mocht je ooit een figuur tegenkomen die
eruitziet zoals hiernaast, vermijd dan de
woorden Hab SoSlI’ Quch! Daarmee zeg
je dat zijn moeder een plat voorhoofd
heeft, en dat is een krachtige belediging
in het Klingon, de taal van de gelijknamige
Star Trek-wezens.
Het Klingon is bedacht door taalwetenschapper Marc Okrand en heeft meer
sprekers dan sommige natuurlijke talen.
De leden van het Klingon Language
Institute hebben drie volledige boeken
naar het Klingon vertaald: de Shakespeare-werken Hamlet en Much Ado
About Nothing en het Gilgamesj-epos.
En in 2010 werd in Den Haag een heuse
Klingon-opera uitgevoerd.
Een behoorlijk uit de hand gelopen
verzinsel dus, dat Klingon. Maar volgens
UvA-hoogleraar interlinguïstiek & esperanto Federico Gobbo vervullen talen
zoals Klingon en Dothraki (uit Game of
Thrones) ook een belangrijke rol in de
maatschappij. Gobbo, naast academicus
zelfpublicerend schrijver van sciencefiction en fantasy, legde vorige week in een
oratie uit dat dit soort ‘Hollywoodtalen’
kunnen helpen om meertaligheid te onderhouden. Jongeren die gewoonlijk niet
in aanraking komen met vreemde talen
– in de VS bijvoorbeeld – worden zich
ervan bewust dat er naast de moedertaal
ook andere talen zijn. Ook krijgen ze een
indruk van de verschillen en overeenkomsten die er tussen talen kunnen bestaan.
Gobbo is zelf vooral bezig met een
andere beroemde kunsttaal. Zijn oratie
was voor zover bekend de eerste ter
wereld die deels in het Esperanto werd
uitgesproken: de grootste kunsttaal ter
wereld. Esperanto werd al bedacht in de
negentiende eeuw, en in tegenstelling
tot wat velen denken groeit het aantal
gebruikers gestaag. Het internet, dat door
de overheersing van het Engels eerst
werd gezien als vijand van kleine talen,
heeft ervoor gezorgd dat mensen overal
ter wereld talen zoals Esperanto en
Klingon kunnen leren en gebruiken. Buy’
ngop!* lll Yannick Fritschy
* Dat is goed nieuws!
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Als de lat altijd
maar hoger moet
Werk- of studeerverslaving wordt vaak weinig serieus genomen of zelfs als iets positiefs gezien,
maar het is wel degelijk een probleem. ‘Op een vrije dag ben ik onrustig, gefrustreerd en chagrijnig.’
tekst – Carlijn Schepers / illustratie – Marc Kolle / foto’s – Mats van Soolingen
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I

s je motto ‘Rustig aan doen is voor watjes’? Voel je je schuldig als je een keer aan
het niksen bent? Word je onrustig als je
niet productief bent? Misschien ben je
dan wel werk- of studeerverslaafd. Oftewel:
abnormaal lange dagen maken, ’s avonds of in
het weekend toch stiekem je werkmail checken, geen tijd hebben voor hobby’s of vrienden, constant aan je werk of studie denken en
de lat altijd maar hoger leggen.
‘In Nederland is naar schatting tussen de vijf
en tien procent van de werknemers werkverslaafd. En aangezien een studeerverslaving
lijkt op een werkverslaving, verwacht ik dat
het percentage studeerverslaafden ongeveer
gelijk is,’ zegt Ilona van Beek, consultant bij
ArboNed. Zij promoveerde vorig jaar als
arbeids- en organisatiepsycholoog op het
onderwerp werkverslaving.

werkt, altijd maar doorgaat en niet herstelt
van de inspanningen. Werken of studeren
wordt een soort obsessie. ‘Hierdoor ontstaan
gezondheidsklachten en dat kan leiden tot een
burn-out.’
Vaak wordt er dan pas hulp gezocht – als het
eigenlijk al te laat is. Met klachten als neerslachtigheid, slapeloosheid, vermoeidheid en
concentratieproblemen komen ze terecht bij

‘Door het harde werken
komt dopamine vrij, maar
daarvan is steeds meer
nodig om dat fijne gevoel
te geven’

Organisatiecultuur
Volgens Van Beek zijn werkverslaafden vaak
strikt, hebben ze een sterk perfectionisme,
kunnen ze lastig delegeren en hebben ze weinig
zelfvertrouwen. ‘Het zijn zowel mannen als vrouwen en van elke leeftijd. Ook komt uit onderzoek geen duidelijk verschil tussen beroepsgroepen naar voren.’ De cultuur van een organisatie
kan ook een voedingsbodem voor werkverslaving zijn, als overwerken wordt aangemoedigd of
op tijd naar huis gaan afgekeurd. ‘Als werkgever
zou je juist geen burn-outs in de hand willen
werken, want medewerkers met psychische
klachten zitten gemiddeld 180 dagen thuis.’
Een werkverslaving kan worden vergeleken
met een studeerverslaving. ‘Studeren vertoont
veel overeenkomsten met werken: je moet
ook taken uitvoeren, (zoals opdrachten maken
en naar colleges gaan), en net als werknemers
moet je bepaalde doelen halen en worden je
prestaties geëvalueerd.’ Volgens Van Beek is
het psychologisch proces hetzelfde en haar
verwachting is dan ook dat studenten die excessief en compulsief studeren meer kans hebben later een werkverslaving te ontwikkelen.

Sigrid Sijthoff, arts en coach. Zij richtte drie jaar
geleden samen met psycholoog Helen van Empel het centrum Kick Your Habits op in Amsterdam. Zowel werk- als studeerverslaafden heeft
ze al behandeld. ‘Ik zie veel overeenkomsten
tussen beide groepen: het zijn vaak mensen
met een laag zelfbeeld, voor wie het extra fijn
voelt iets te doen waar ze goed in zijn. In de
hersenen ontstaan vervolgens successtofjes
die zorgen voor een gevoel van beloning.’
Sijthoff vergelijkt het met een drugs- of
alcoholverslaving. ‘Door het harde werken
komt dopamine vrij, maar daarvan is steeds
meer nodig om dat fijne gevoel te geven. Dus
gaat iemand vaker, langer en harder werken.
Langzaam wordt het werken of studeren een
automatisme en een steeds groter onderdeel
van iemands persoonlijkheid. Hij of zij wórdt
als het ware die hardwerkende student of
werknemer.’ Wat kan helpen, is op zoek gaan
naar andere activiteiten die dezelfde uitwerking hebben, zoals sporten, een boek lezen,
naar een museum gaan of iets leuks doen met
je partner. ‘Dan wordt iemand minder afhankelijk van hard werken of studeren om zich
lekker te voelen.’

Bevlogen of verslaafd
Er is een groot verschil tussen werklust
en werkverslaving. ‘Je kunt werken vanuit
bevlogenheid en met een gezonde werkprivébalans, of vanuit innerlijke drang en het
niet kunnen loslaten.’ Van Beek benadrukt dat
beide groepen even hard werken, maar de
eerste groep is gezond, toegewijd en presteert
goed. Terwijl de tweede groep dwangmatig

Isolatie
Een werkverslaving heeft niet alleen gevolgen
voor de gezondheid, ook kan je geïsoleerd
raken, omdat je weinig tijd overhoudt voor
sociale contacten. ‘De werkverslaafde wordt
eigenlijk een steeds minder aangenaam mens,’
zegt Sijthoff. ‘Daarnaast bestaat het gevaar
er nog een verslaving bij te ontwikkelen. Een
student die verslaafd is aan studeren kan in
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het weekend grijpen naar alcohol of drugs om
even alles te vergeten.’
Om van de verslaving af te komen is ten
eerste bewustwording van belang. ‘Vaak doet
een werkverslaafde net of zijn gedrag niets
voorstelt, of probeert hij het te legitimeren.
“Och, zó lang werk ik nou ook weer niet.” Of:
“Als ik nu niet hard studeer, krijg ik straks geen
baan of stel ik mijn ouders teleur.”’ Sijthoff
geeft dan vaak als opdracht om een dagboek
bij te houden, zodat iemand zich ervan bewust
wordt hoe zijn dagen eruitzien.
Van Beek adviseert timemanagement. ‘Leer
doelen en prioriteiten stellen. En zeg soms nee,
daar kan assertiviteitstraining bij helpen. Ook
cognitieve gedragstherapie kan worden ingezet
om irrationele overtuigingen – zoals dat alles
perfect moet zijn – aan te pakken.’ De laatste
gouden tip van Sijthoff sluit helemaal aan bij
de hedendaagse trend: mindfulness. ‘Goed om
het werken, piekeren en rennen te stoppen, en
te leren leven in het hier en nu.’ lll

BEN IK WERK- OF
STUDEERVERSLAAFD?
Noorse onderzoekers van de
Universiteit van Bergen stelden vorig
jaar dat 8,3 procent van de werkende
bevolking van Noorwegen werkverslaafd
was. Ze lieten ruim duizend werknemers
vragenlijsten invullen. Als je meer
dan vier van de volgende stellingen
bevestigend beantwoordt, ben je
werkverslaafd. Voor ‘werken’ kan ook
‘studeren’ worden gelezen.
1. Ik denk na over hoe ik extra tijd kan
vrijmaken om te werken.
2. Ik besteed meer tijd aan mijn werk
dan ik van tevoren van plan was.
3. Ik werk om gevoelens van schuld,
angst, hulpeloosheid en depressie
te verminderen.
4. Anderen vertellen me zonder succes
dat ik minder moet werken.
5. Ik raak gestrest als ik niet kan of
mag werken.
6. Ik verwaarloos hobby’s, sport en
andere vrijetijdsbestedingen door
mijn werk.
7. Ik werk zo veel dat mijn gezondheid
eronder lijdt.

23

16-03-15 19:19

Zzp’er Helma Lensen-Aertssen is werkverslaafd

‘O

p een dag werd ik
wakker en deed ik
niets meer. Ik staarde naar het plafond,
mijn hoofd was leeg. Ik was totaal
apathisch, alsof ik uit stond. Dagenlang
heb ik niets gedaan, amper gegeten en
pas na máánden therapie was ik weer
de oude.’ Helma Lensen-Aertssen (32)
is werkverslaafd, ondanks dat dit haar
al eens een burn-out bezorgde waardoor ze een jaar uit de running was.
Na haar versnelde hbo-opleiding tot
eventmanager startte Helma een
eigen bedrijf, Goacid, waarmee ze
ondernemers helpt klanten en omzet
te genereren. ‘Ik zou graag zeggen
dat ik keurig acht uur per dag werk,
maar dat is dikke onzin. Vaak begin ik
zeven uur ’s ochtends en als ik geluk
heb, eindigt mijn werkdag om tien
uur ’s avonds. Ik begraaf me echt in
mijn werk. Tijdens mijn studie al was
ik het stereotiepe stuudje dat altijd
álles opschreef.’
Bezorgde mails
Tijdens een bruiloft in Griekenland
was ze zo onrustig dat ze stiekem op
de wc haar werkmail checkte. Voor
haar moeder was de maat vol toen Helma met
kerst op bezoek was en alleen maar achter
haar laptop zat. ‘Als je dat ding niet binnen tien
seconden dichtklapt, zet ik ’m bij het grofvuil!’
waarschuwde ze. En zelfs haar klanten sturen
soms bezorgde mails, als ze weer eens in
het weekend werkt. ‘Dus ik plan de mails nu
gewoon zo in dat ze pas op maandagochtend
worden verstuurd.’
Ze zegt alle eigenschappen te hebben om binnen een halfjaar overwerkt te zijn: ‘Ik ben een
enorme dwangneuroot, controlfreak, perfectionist en ook nog eens hyperactief. Ik ben zó
veeleisend: ik wil altijd meer puntjes op de i
zetten.’ Om een burn-out te voorkomen heeft
ze nu een coach. ‘Een briljante man die me
helpt op tijd op de rem te trappen.’
Maar afkomen van haar werkverslaving is makkelijker gezegd dan gedaan. ‘Ik kan er wel lacherig over doen, maar dat is juist waarom het
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overgeven. De buurvrouw kwam soep
brengen – toen ze me zag dacht ze
dat mijn laatste uur geslagen had.’
Ze lacht. Dan serieus: ‘En vervolgens
maak ik mezelf de volgende ochtend
wijs dat ik weer beter ben, wat niet
zo is, en werk ik zestien uur achtereen om de verloren dag in te halen.
Niet zo handig als je oud wil worden.’

bij mij zo erg is en ik het nog niet heb opgelost.
Werk- en studeerverslaving is een ernstig probleem dat serieus genomen moet worden. Je

‘Ik ben zó veeleisend:
ik wil altijd meer puntjes
op de i zetten’
kunt het vergelijken met een drugsverslaving:
je hebt steeds weer een boost nodig, het is
enorm slecht voor je gezondheid en je gaat er
een keer aan onderdoor.’
Zestienurige werkdag
Helma geeft toe dat haar gezondheid eronder
lijdt. Ze heeft klachten als hoofdpijn, vermoeidheid, last van haar ogen en rugpijn. ‘Pas
nog had ik zware koorts en moest ik steeds

Wifi eruit
Helma heeft geen tijd voor hobby’s
en als vrienden haar uitnodigen,
verwachten ze al dat ze afzegt. Haar
beste vriendin kalkt met een zwarte
stift ‘sauna’ in haar agenda, haar man
streept daarin vrije dagen door en
trekt de stekker van de wifi eruit als
er bezoek komt. Vrije dagen zijn voor
de meeste mensen heerlijk, maar
voor Helma een hel. ‘Ik werk normaal
gesproken door in de weekenden,
dus op een vrije dag ben ik onrustig,
gefrustreerd en chagrijnig. Ik kan
dan niet wachten tot ik weer mag
werken.’ Ze noemt het een continue
tweestrijd: ze wil graag tijd aan haar
man en zoontje besteden, maar als
ze dat doet denkt ze steeds aan de
uren die ze had kunnen werken.
Helma vergelijkt haar werkverslaving met
topsport. ‘Ik train elke dag weer voor een
wedstrijd die ik niet ga lopen. Ik heb de
gouden plak al, maar de ontlading komt niet.
Omdat ik steeds mijn doel verhoog, blijf
ik maar gaan, gaan, gaan. Op een gegeven
moment stopt je hoofd dan gewoon.’ Maar ze
voegt toe dat haar werkverslaving ook voordelen heeft. ‘Mijn motto is: “doe iets goed of
doe het niet.” Door deze instelling ben ik nog
nooit een klant verloren en haal ik elk target.’
Ze adviseert andere werk- of studeerverslaafden een coach te zoeken, omdat het alleen
maar erger kan worden. ‘Sommige mensen
houden levenslang fysieke klachten over aan
een burn-out, of komen er helemaal niet meer
overheen.’ Ze heeft alle hoop gevestigd op
haar coach. ‘Ik zou graag een goede balans
vinden tussen werk en leuke dingen. Maar voor
het zover is, moet er nog veel gebeuren.’ lll
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Timna Rauch is studeerverslaafd

‘I

k heb een haat-liefdeverhouding met mijn studie.
Aan de ene kant vind ik
die ontzettend interessant en wil ik zoveel mogelijk leren.
Aan de andere kant ben ik onwijs
perfectionistisch en bezorgt mijn
studie me veel stress.’ Het meest
typerende voorbeeld van de
studeerverslaving van Timna Rauch
(30) is dat ze haar scriptie al had
ingeleverd, maar niet tevreden
was met de 6,5 en vervolgens haar
diploma-aanvraag weer introk om
de scriptie te herschrijven. ‘Toen
ik mijn begeleider belde met dit
voorstel, was hij niet eens verrast.
Hij had het al zien aankomen.’
Cum Laude
Timna startte ooit met het idee
rustig aan te doen tijdens de
bachelor. Tot ze lucht kreeg van de
mogelijkheid een halfjaar in New
York te studeren. ‘Toen was het
hek van de dam, want daar moest
je een hoog gemiddelde voor
hebben. Dus ging ik als een gek
studeren.’ Uiteindelijk haalde ze
de bachelor media & cultuur cum
laude. Daarnaast vond ze de studie ‘gewoon
fucked up leuk’. ‘Mijn vriend werd helemaal
gek van me. Steeds zat ik weer achter mijn
computer te tobben welke extra vakken ik
zou kiezen. Al die extra studiepunten maakten het natuurlijk ook weer zwaarder.’
Een bijkomende factor is dat ze media, film,
populaire cultuur en tv bestudeert bij haar
researchmaster Media Studies. Hierdoor is
ze in haar vrije tijd ook steeds met studieonderwerpen bezig. ‘Ik kan het nooit loslaten.
In de weekenden niet, maar ook in de
vakanties niet. De studie blijft altijd knagen.
Vannacht nog, lag ik weer in bed te malen en
kwam ik opeens op een idee voor promotieonderzoek.’
Zwart gat
Eigenlijk wil ze ‘de grote boze wereld’ nog niet
in. Ze zou het liefst nog langer aan de univer-

Rust vind ik moeilijk. Ik wil elk
gaatje in mijn leven opvullen.
Ik kan nooit eens tegen mezelf
zeggen: “Vandaag hoef je niets
te doen.” Laatst nog was er een
vriendinnetje op bezoek. Heel
gezellig, maar ze bleef iets langer
hangen. Toen raakte ik meteen een
beetje in paniek, omdat ik dacht
aan alles wat ik nog moest doen en
had kunnen doen.’

siteit verbonden blijven door nog een jaartje
vakken te volgen of promotieonderzoek te
doen. ‘Ik ben best een beetje angstig voor het

‘Het is wel duidelijk
dat mijn passie voor
studeren obsessief
en licht hysterisch is’
zwarte gat na de studie.’ Ze voelt zich thuis op
de UvA; ze werkte er zelfs. Haar baan was het
begeleiden van studenten als student-assistent. ‘Dus eigenlijk was ik tijdens mijn werk ook
nog met studeren bezig.’
Dat ze studeerverslaafd is, vind ze niet heel
gek met haar karakter. ‘Ik heb geen officiële
stempel, maar ik ben een echte ADHD’er.
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Nietsdoen inplannen
Het liefst zou Timna naast haar
studie drie banen hebben, daarnaast een blog schrijven en ook
nog amateurtheater doen. Gek is
het dus niet dat ze al een paar keer
tegen een burn-out aan zat. ‘Ik had
last van vermoeidheid, spierpijn,
buikpijn, kon niet slapen en was
echt uitgeblust. De dokter raadde
me toen een psycholoog aan.’
‘Aan andere studeerverslaafden zou
ik willen meegeven niet te streng
voor jezelf te zijn. Creëer rust en
luister soms níét naar dat stemmetje in je hoofd dat zegt “je moet
nog...”’ Ook adviseert ze een weekplanning te maken met duidelijke
tijdvakken waarin je werk, leuke dingen, studie
én nietsdoen indeelt. ‘Hierdoor kun je voor je
zien dat je alles af kunt krijgen en je ook tijd
hebt voor andere dingen. Dat werkt geruststellend, zorgt dat je geen schuldgevoel krijgt en
je kunt zo meer genieten van de leuke dingen
die je doet.’
‘Het is wel duidelijk dat mijn passie voor studeren obsessief en licht hysterisch is. Het moeilijkste vind ik op een gegeven moment ergens
een punt te zetten. Dat heb ik met alles, maar
vooral met de studie nu. Hopelijk kan ik dat
snel doen. Ik ben verdomme dertig. Het wordt
tijd voor het grotemensenleven.’ lll
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Prikbord HvA

ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

HvA Joris Luyendijk

Vitaal Goud Workshop

Op uitnodiging van de minor beleggen en het kenniscentrum Carem zal journalist/antropoloog Joris
Luyendijk op 24 maart tussen 13.00 en 14.00 uur in
het Atrium van de Fraijlemaborg een lezing geven
over de ontwikkelingen in de financiële sector. Dit
naar aanleiding van zijn nieuwste boek Dit kan niet
waar zijn over de mores van bankiers in Londen. De presentatie is in
handen van Willem Landman. Aanmelden is niet nodig en de bijeenkomst is gratis.

Bij de HvA werken heel wat generaties, elk met hun
eigen kennis en ervaring en elk met hun specifieke
kwaliteiten en wijsheden. Hoe kun je die verschillende
kennis en ervaring delen? Hoe zorg je ervoor dat je
elkaars kwaliteiten benut in de samenwerking? Het samenwerken van generaties staat centraal op 25 maart
tijdens een workshop van Kitlyn Tjin A Djie. Het netwerk Vitaal Goud
nodigt alle medewerkers van de HvA van harte uit mee te doen met deze
intergenerationele workshop. Meer informatie via academie.hva.nl.

Floor CollegeCafé

HvA 3Onderzoekt

Hoe kan je als (aankomend) professional in maatschappelijk werk, zorg en onderwijs het beste omgaan
met spanningen in de samenleving? Hoe ga je om
met discussies over discriminatie, radicalisering en
intolerantie? De opleidingen cmv en pedagogiek van
de HvA organiseren hierover samen met Floor een
CollegeCafé. Iliass El Hadaoui (promovendus sociologie aan de Erasmus
Universiteit), Kirsten van den Hul (UvA-docent gender) en Najat El Hani
(cultureel antropoloog en UvA-docent) gaan met elkaar in debat. De
bijeenkomst is op 26 maart om 17.00 uur in het Kohnstammhuis.

Het journalistieke jongerenprogramma 3Onderzoekt van de EO is op zoek naar de beste en de
slechtste stage-ervaringen van studenten van de
HvA en UvA. Krijg je geen of amper stagevergoeding terwijl je wel veel verantwoordelijkheid hebt?
Of is de begeleiding niet toereikend? Of heb je
juist een enorm leuke stageplek waar je over wil vertellen? 3Onderzoekt heeft een enquête opgesteld; de resultaten zullen gebruikt
worden voor een uitzending van het programma. Vul de enquête in
op tinyurl.com/3onderzoekt.

DMCI Bricky

Finale Campusdichter

Goedkope fietsen aanbieden aan medestudenten is
wat CMD’ers Roan, Willem en Simon willen bereiken
met hun initiatief Bricky. Ze ontwikkelden een app
waarmee studenten voor vijftig euro of minder een
fiets kunnen scoren. De studenten wonnen met hun
idee een wildcard voor de SpinAwards Young Talentfinale. Je kunt ze de finale in helpen door op ze te stemmen. Dat kan tot
19 maart via Facebook. Zie ook bricky.nl/stem.

De twaalf finalisten van de Campusdichterwedstrijd
van de HvA en de UvA strijden op 26 maart tegen
elkaar. In de jury zitten collegevoorzitter Louise
Gunning, schrijver en HvA-docent Thomas van Aalten en hoogleraar letterkunde Thomas Vaessens.
De finale vindt om 19.00 uur plaats in Spui25. Meer
informatie op spui25.nl.

Masterclass Extremisme

HvA Kanen bij de Kachel

Door de aanslagen in Europa en de situatie in het
Midden-Oosten ontstaan er in veel collegezalen
discussies over radicalisme en extremisme. Voor
docenten, andere professionals en studenten aan
de HvA die meer willen weten over radicalisme en
extremisme en hoe je met dit onderwerp kan omgaan
geeft Jean Tillie, domeinvoorzitter Maatschappij & Recht aan de HvA,
een masterclass. Deze is op 24 maart om 16.30 uur in het Kohnstammhuis. Meer info op hva.nl/floor.

Bij Kanen bij de Kachel kun je heerlijk eten op de
Amstelcampus van de HvA, op het Rhijnspoorplein.
Denk bijvoorbeeld aan de curry van Curryup en de
broodjes en salades van Peperwortel. Elke donderdag in maart staan van 15.30 tot 20.30 uur diverse
foodtrucks voor je klaar, terwijl je overdekt en
verwarmd geniet van de buurt, de muziek en elkaar. Blijf op de hoogte
van welke foodtrucks en artiesten je kunt verwachten via de Facebookpagina van Kanen bij de Kachel.
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Beurzen ERC-grants

AMC Ebolacursus

Zes jonge UvA-medewerkers hebben een ERC Consolidator Grant gekregen. De beurzen, die bedoeld
zijn voor wetenschappers die tussen de zeven en
de twaalf jaar geleden zijn afgestudeerd, kunnen
oplopen tot twee miljoen euro per beurs. De gelukkigen zijn hoogleraar psychologie Denny Borsboom,
antropoloog Eileen Moyer, hoogleraar politieke communicatie Claes de
Vreese, wetenschapshistoricus Sven Dupré, hoogleraar Entrepreneurship & Innovation Philipp Koellinger en AMC-hoogleraar reumatologie
Dominique Baeten.

Op 30 maart lanceren het AMC, het UMC Utrecht
en Elevate Health de gratis online cursus ‘Ebola:
essentiële kennis voor gezondheidsprofessionals’ via
het onderwijsplatform Coursera. Op basis van de
ervaringen van Artsen zonder Grenzen en de Lion
Heart Foundation in West-Afrika wordt de deelnemer een blik op de klinische werkelijkheid rond ebola geboden. De
cursus is ontwikkeld onder leiding van Martin Grobusch, hoogleraar
tropische geneeskunde en reizigersgeneeskunde aan het AMC, in
samenwerking met eerdergenoemde partners. Meer info op amc.nl

FNWI Kinderen kijken sterren

Alumni Onsterfelijk

Op 27 maart is er in het Science Park een sterrenkijkavond voor kinderen. Als er weinig wolken
zijn, gaan zij met de professionele telescopen de
sterrenhemel bekijken. Op een bewolkte avond
geven sterrenkundestudenten rondleidingen door
de sterrenkoepels van Science Park. Leden van
de Jongerenwerkgroep Sterrenkunde Amsterdam geven workshops
voor kinderen van 6 tot 9 jaar en voor kinderen van 10 tot 14 jaar. De
avond begint met een kinderlezing. Meer info op astro.uva.nl/publiek/
sterrenkijkavonden.

De wetenschap is klaar om de mens onsterfelijk te
maken. Of in ieder geval het leven met zo’n vijftig
jaar te verlengen. Het is niet zozeer de vraag óf het
gebeurt, maar wanneer. Dat is het thema van de radiodocumentaire De dood is ook maar een ziekte van
antropoloog en radiomaker Jan Maarten Deurvorst,
naar eigen zeggen ‘vanaf zijn vroege jeugd panisch voor de dood’. Het is
een onderzoek naar onsterfelijkheid, waarbij de radiomaker te rade ging
bij wetenschappers, filosofen, transhumanisten en kwallenexperts. De
documentaire wordt op 29 maart om 21.00 uur uitgezonden op Radio 1.

AUC Universiteit Utrecht

FGw Studentenpartij

Marijk van der Wende, dean van het AUC, is nog niet
vertrokken op sabbatical of ze heeft al een nieuwe
baan te pakken: vanaf september is ze Dean of
Graduate Studies aan de UU. Aan de UU worden de
masterprogramma’s vernieuwd en Van der Wende
(1960) gaat dat doen. Ze krijgt de leerstoel Higher
Education Systems. Momenteel is Van der Wende als gastonderzoeker
in Harvard betrokken bij een project over het hoger onderwijs in China.

Uit onvrede over het rendementsdenken, het neoliberalisme en de centralisatie van beleid, hebben drie
FGw-studenten een nieuwe partij opgericht: Trots Op
FGw (TOF). De partij gaat meedoen aan de facultaire
studentenraadsverkiezingen in de tweede week van
mei. De voorzitter van de facultaire studentenraad,
Gunnar de Haan, is een van de oprichters van TOF. Hij was tot voor kort
lid van partij Macht en inspraak (Mei). Info: facebook.com/partijtof.

FdR Studieprijs 2015

FGw Best of the Web Award

Josse Klijnsma, inmiddels werkzaam bij De Brauw
Blackstone advocaten, heeft de Studieprijs 2015
gewonnen voor zijn dissertatie Contract Law as
Fairness. A Rawlsian Perspective on the Position of
SMEs in European contract law. De prijs – drieduizend euro – is bestemd voor jonge onderzoekers in
de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen die een proefschrift van zeer hoge kwaliteit hebben geschreven. De prijs wordt elk
jaar uitgereikt door Stichting Praemium Erasmianum. De uitreiking vindt
plaats op maandag 11 mei bij de KNAW. Meer info op knaw.nl.

Het onderzoek Augmenting Masterpieces is genomineerd voor een Best of the Web Award. Johanna
Barnbeck analyseerde voor dit project de bezoekerservaring in het Rijksmuseum. Ook onderzocht ze hoe
de interactie tussen bezoeker en museum kan worden
vergroot door het gebruik van een museum-app. Een
van de opties is Hide A Story, waarmee bezoekers op zoek gaan naar
‘schatten’ bij schilderijen in de vorm van verhalen die eerdere bezoekers
hebben achtergelaten. De prijsuitreiking is op het congres Museums and
the Web, dat van 8 t/m 11 april wordt gehouden in Chicago.
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Voetbal international
On a cold evening like tonight, it probably isn’t easy to leave your warm changing room. Luckily, there
aren’t any available at the Olympiaplein playing fields. Instead, the ISN’s international student football
team get off their bikes, strip off their coats and sweaters and play. text – Bob van Toor / illustration – Vruchtvlees

O

nly a month into the spring
semester, the twice-yearly
student football competition
in Amsterdam has taken off to
a flying start. Student teams from around the
city compete in weekly matches in a 5-on-5
tournament. This evening, both the UvA and
VU’s international teams are playing. Under the
glaring white lights of the Olympiaplein fields,
the VU students are already scoring point
after point against their Dutch opponents. The
ISN team’s coach, Jeremy van der Pas (22),
however, has some bad news to share: their
opponent could not muster the courage to play
tonight. Undeterred, the five students start a
training match, three on three.
Brazil, one player’s shirt spells. Another’s, Iran.
You might not be surprised to see a passionate football fan train in shirts hailing from all
sorts of far-away places, but here, the players
are likely to actually come from those places.
‘This is our fourth match of the season,’ says
Stijn, a Dutch science student warming up
to his teammates already on the field, in the
Dutch team, called Stronzi. ‘Apparently, that’s
Italian for shitty kid, or something. And we’re
living up to the name, too: we’re not doing very
well.’ He looks out at his rugged international
opponents, most of whom wouldn’t look out
of place on a rugby field. More striking than
their footwork, however, is the complete
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silence in which both the international UvA
and VU teams play. ‘I don’t know why that is,’
remarks Stijn, whose own team is constantly
shouting feedback and encouragement. ‘In my
experience, all countries shout during footall;
it’s universal football culture – something you
could dedicate an entire study to,’ he adds
before sprinting out onto the field, happy to
be moving again.
The ISN students have taken a break from
their training match. ‘It’s not as much fun
without an opponent,’ Hungarian Steve (21)

‘Football is like beer,
right? Everyone
likes to play’
grumbles. ‘You’ll never play at full strength.’
With four weeks training under their belts,
the ISN team is getting better, he says –
although they can’t complain, they’ve already
beaten both their VU colleagues and Stronzi.
And yes, they did so in wordless concentration, the Economics & Business student
admits. ‘Back home, I’d be shouting,’ he explains, ‘but here, often I just don’t know the
right thing to shout! The Hungariun for “stay

close to your man” isn’t going to be much use
here, and before I’ve thought of the English
phrase, the moment has passed.’
Meanwhile, on the other field, the match
has taken a turn, and not in the international
team’s favour. The VU team is beaten, 11 to 6.
Granted, Stronzi has a longer track record of
playing together, but their constant stream
of communication with one another might
also have been the thing to tip the balance.
Although, Slovenian VU-player Nal Kosir (19)
explains, as he moodily retreats from the field,
‘in 5-on-5 it’s much more down to individual
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Keys to
the city
Carolina Mac Yong
(23, International Business &
Languages)
From: Panama

skill. It’s very different from playing on a large
field, but we’re starting to learn the different
rules and techniques.’ ‘Once we started
pushing forward, they didn’t stand a chance,’ a
Stronzi player boasts.
That might very well be explained by the international players’ nationalities, coach Jeremy
says over a post-football beer. ‘Players from
Asia are remarkably good on these small fields;
the two Japanese players on the international
teams are very agile. Americans are extremely
team-oriented, British guys tend to hang back,
they rarely push forward.’ As the ISN coach,
he should know: he personally initiated the
ISN teams this year and is training no less
than three groups this semester. ‘I’ve played
football pretty much every day this last week,’

he laughs. Jeremy got the idea on his own
exchange to Poland, where a big international
student competition is held each year. ‘It wasn’t difficult to find enthusiastic players here,
both guys and girls.’ The Facebook invitation
was one of the first things that caught Steve’s
eye on arrival in Amsterdam. ‘Football is like
beer, right? Everyone likes to play,’ the Hungarian student says laughing. ‘On exchange,
everything is different, except football,’ Jeremy
adds. ‘It truly is the universal sport: after all,
you only need one ball. Everyone in the world
speaks football’, he concludes.
‘Although next time,’ he adds, perhaps thinking
of tonight’s game, ‘it may actually be a good
idea to go through a few standard football
expressions with the team.’ lll
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Hidden treasure ‘If you ever have the opportunity to pass the Blauwbrug, the bridge connecting Rembrandtplein and Waterlooplein, at
around 8 a.m., you’ll have the most incredible
and magical view of the sun rising from the
Amstel River. I used to pass by this place every
day for six months on my way to work – a
great way to start your day and pick up some
positive vibes from Mother Nature!’

‘I simply love patat
met mayonaise’
Late nights ‘Sky Lounge Bar at the top of the
DoubleTree byHilton Hotel has amazing views
of the entire city from the rooftop.’
Feels like home ‘I grew up in Panama, and few
people here know where that country even is.
However, since I’m also part Chinese, I would
say Chinatown is very close in comparison to
China in terms of its food, people and stores.’
Hidden treasure (2) ‘At a store called Knopenwinkel, located near the negen straatjes in the
Jordaan, you can find the largest and biggest
collection of buttons of all the sizes, colors,
designs and shapes. Truly a unique place if
you’re interested in buttons - though I can
understand that most aren’t likely to visit it.’
Those crazy Dutchies ‘I love the concept
of “going for a coffee” with someone, which
doesn’t exist in Latin or Chinese culture.
It’s a casual, quick and fun way to connect
with someone, much better than sitting in a
restaurant for two hours waiting for your meal
to be served. I would never just go for a coffee
in China or Panama; we have different cultural
rules about food and socializing.’
Guilty pleasure ‘Patat met mayonaise from Manneken Pis. I just simply love French fries with all
the different sauces that any old snack bar offers:
there are so many flavours to choose from!’
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Passie
Flamenco
zingen
Lisa Kattenberg (26, UvA-promovendus
geschiedenis) en Yanti Slaats (35,
HvA-onderzoeker Urban Technology)
worden allebei bevangen door de
Spaanse duende als ze zingen met
flamencokoor Calle Real.
Yanti: ‘Bij flamenco zijn ritme en opbouw
heel anders dan wat we over het algemeen
gewend zijn in de westerse muziek. Maar
als je het eenmaal begrijpt en zelf kunt
reproduceren, raak je erdoor bevangen.
Spanjaarden beschrijven dat als duende,
een soort geest die bezit van je neemt. Ik
weet niet of ik duende heb, maar ik krijg in
ieder geval tijdens het zingen een soort gedragen gevoel. Dat maakt het voor mij heel
verslavend. Ik repeteer elke week en luister
voortdurend naar flamencomuziek, ook
onderweg of tijdens het hardlopen. Een of
twee keer per jaar ga ik naar Spanje. Nu
komen bevriende Spaanse flamencozangers
naar onze jubileumconcerten, ter ere van
het vijftienjarig bestaan van Calle Real.’
Lisa: ‘Ik ben zelf half Spaans, daarom vind
ik het heel leuk wekelijks de taal te proeven
en het Spaanse gevoel te krijgen. Ik hou
ervan dat flamenco heel persoonlijk is. De
manier waarop je de melodie en accenten
interpreteert ligt niet vast, die vul je zelf in.
Dat kan alleen door met veel overgave in de
muziek op te gaan. In het begin deed ik dat
door met extra volume te zingen, maar later
heb ik geleerd dat juist beheersing heel
belangrijk is, zodat je de spanning vasthoudt
tot het eind. Toen we voor het eerst met
onze Spaanse vrienden optraden was ik vrij
nerveus, omdat ik ze alleen kende van de
cassettebandjes die we nazongen. Na tien
jaar Calle Real ben ik het gewend en heb ik
vooral heel veel zin in de jubileumconcerten, 20 en 21 maart in de Posthoornkerk.’ lll
tekst – Yannick Fritschy / foto – Fred van Diem
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Op de
tong
Royal Tandoori
Nieuwezijds Voorburgwal 53H
Als je via het trappetje aan de drukke Nieuwezijds Voorburgwal Royal Tandoori binnenstapt,
raak je meteen in Indiase sferen. Opgewekte
oosterse muziek klinkt uit de boxen en de
muren zijn behangen met kleurrijke prenten,
veelal van olifanten.
Op de menukaart staan bijna honderd gerechten. Als de gastvrouw onze bestelling komt
opnemen, hebben we nog geen keus gemaakt.
‘Ik zeg steeds dat we wat gerechten eraf
moeten halen, maar dat wil de kok per se niet!’
zegt ze lachend. We kiezen naanbrood als
voorgerecht. ‘Ik kan wel raden welke: die met
knoflook. Vroeger vond iedereen één teentje
voor een kilo kip al veel, nu willen mensen zo
veel mogelijk.’ We nemen inderdaad de garlic
naan (€ 3,-) en de cheese naan (€ 3,50): beide
vers en verrukkelijk.
Als hoofdgerecht kiezen we tandoori garlic
tikka – kipspiesjes die knetterend in een heet
pannetje worden opgediend (€ 16,-) – en een
curry met gemengde groenten (€ 12,50). Ik

foto – Daniël Rommens

was vergeten dat je in een restaurant als dit
altijd moet zeggen dat je een mild gerecht wilt
en het dan alsnog superpittig is. Dus de curry
brandde een weg door mijn keel. Maar de
smaakpapillen van mijn tafelgenoot waren niet
verdoofd. Hij vond beide hoofdgerechten erg
smaakvol en kruidig. Het Indiase ijs als dessert,
kulfi (€ 4,-), kwam als een verkoelende redder
in nood en was lekker romig.
Vergeet trouwens niet het toilet te bezoeken,
dat enorm contrasteert met het oosterse

interieur. Tegeltjes met bloemen, koeien, een
coffeeshop met een blowende hond, molens
en grachtenpandjes sieren de muur – Hollandser kan niet. lll Carlijn Schepers
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.

Tandoori

Kulﬁ

Johannes van Dam

Tandoori verwijst naar
eten uit de kleioven,
in het Hindi tandoor,
waarin vlees, vis of
naanbrood wordt klaargemaakt. Met tandoori
wordt ook een saus
bedoeld van yoghurt, knoflook, gember, komijn, peper en garam masala: een Indiaas
mengsel van specerijen, waaronder kaneel,
kruidnagel, kardemom en nootmuskaat. Er
bestaan heel veel verschillende variaties
van tandoorigerechten en ze worden al
duizenden jaren in India gegeten.

Kulfi is ambachtelijk ijs
uit Zuid-Aziatische landen als India, Bangladesh en Nepal. Het lijkt
op ijs zoals wij dat kennen, maar het heeft een
vastere en meer romige
structuur. De belangrijkste ingrediënten zijn
ingedroogde en ingekookte melk, suiker,
pistachenoten, kardemom en amandelen.
Dit ijs wordt niet geserveerd in bolletjes:
vaak heeft het de vorm van een koker of
van blokjes. In India worden de mensen die
kulfi verkopen kulﬁwalas genoemd.

In 2011 bracht wijlen
Johannes van Dam
een bezoek aan Royal
Tandoori. De culinair
journalist van onder
andere Het Parool was
zeer tevreden en gaf
het restaurant een 8,5. Hij noemde het ‘te
goed voor de toeristen die er vooral zitten’.
Van Dam roemde het ‘sappige en malse’
lamsgehakt, de ‘uitstekende’ basmatirijst en
de ‘erg lekkere’ boternaan. Ook de vriendelijke bediening, de redelijke prijzen en de
goede, eigen smaken konden hem bekoren.
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Overigens

José van Dijck wil zich in haar nieuwe functie van KNAW-president
inzetten voor meer vrouwen in de wetenschap. Daarbij begint ze
met de KNAW zelf, waar slechts 19 procent van de leden vrouw is.

Om meer vrouwen in de wetenschap te
krijgen kun je je beter concentreren op
scholieren en studenten, in plaats van
op KNAW-leden.

Damiaan Denys
Hoogleraar psychiatrie
‘Deels mee eens. De KNAW is een vrij elitair
gezelschap, waarvan de leden, enkele uitzonderingen daargelaten, voornamelijk oud en
onbekend zijn, en deels om politiek-strategische redenen zijn opgenomen. De leden zijn
te weinig naar buiten gericht om als rolmodel
te fungeren. Ik wist bijvoorbeeld niet dat
José van Dijck lid is en Dick Swaab geen lid
is. De KNAW zal zelf eerst moeten evolueren,
alvorens vrouwelijke wetenschappers in haar
leden idolen en rolmodellen zien. Het lijkt
me succesvoller om van onderaf te beginnen.
Daarbij hoef je niet heel laag te dalen, want
het aantal vrouwelijke studenten en promovendi ligt al heel hoog. Het gaat om het laatste
stapje naar hoogleraar en bestuurder. Om in
het huidige systeem, het rendementsdenken,
die stap te kunnen maken, moet je onevenredig veel tijd opofferen waardoor je persoonlijke leven onder druk komt te staan. Vrouwen
zijn daar te gezond en nuchter voor, want ze
kiezen terecht vaker voor familie en kinderen.
Niet de vrouwen moeten veranderen, maar de
mannen en het systeem dat ze onderhouden.
De KNAW, die oude mannenkliek, staat vooralsnog op afstand en kijkt ernaar.’
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Beate Roessler
Hoogleraar wijsbegeerte
‘Oneens, want ik zie het niet als twee alternatieven. José van Dijck kan vanuit haar positie
op alle niveaus aanmoedigen dat er meer
vrouwelijke wetenschappers komen. KNAWleden zijn misschien niet bekend bij het grote
publiek, maar in bepaalde kringen hebben
ze veel invloed. Op onze faculteit zijn dan
ook niet alleen de vrouwen heel blij en trots
dat José president is geworden. Zo kan ze
zowel binnen als buiten de KNAW voor meer
vrouwelijke rolmodellen zorgen. Je wilt meer
emancipatie en sociale rechtvaardigheid, en
dat is overal te winnen, bij leerlingen, studenten en in de KNAW.
En natuurlijk denk ik niet dat vrouwen van
nature minder geïnteresseerd zijn in een
wetenschappelijke topfunctie. Het gebrek
aan vrouwelijke wetenschappers heeft
subtiele en minder subtiele sociale oorzaken: commissies worden vaak gedomineerd
door mannen, en bij veel mensen heerst
nog steeds het stereotiepe beeld dat je niet
tegelijk moeder en wetenschapper kunt zijn.
Die belemmeringen hebben uiteraard niets
te maken met biologische verschillen tussen
man en vrouw.’

Christianne de Poot
Lector forensisch onderzoek
‘Oneens. Op scholen en universiteiten is die
achterstand allang ingehaald. Er studeren
jaarlijks meer vrouwen dan mannen af aan
Nederlandse universiteiten, er zijn meer
vrouwelijke promovendi en van de jonge
doctoren, tot 35 jaar, is inmiddels 51 procent
vrouw. Het probleem is de doorstroom. Het
percentage vrouwelijke hoogleraren ligt in
Nederland op 17 procent, fors minder dan in
de meeste andere Europese landen. Bovendien verdienen vrouwelijke hoogleraren
minder dan hun mannelijke collega’s en zijn ze
ondervertegenwoordigd in bestuursorganen.
Het stereotiepe beeld van de mannelijke
hoogleraar wordt impliciet in stand gehouden
en leidt tot vooroordelen. Zo prijkt in de Wetenschapsvisie 2025 een compilatie van foto’s
van prominente wetenschappers – allemaal
mannen. Ik ben blij met de benoeming van
José van Dijck als president van de KNAW en
met haar plan om juist die top aan te pakken.
Hoe vaker het gezicht van de wetenschap
een vrouw is, hoe sneller het bestaande
beeld wordt bijgesteld en hoe minder de
carrièrekansen van slimme vrouwen hierdoor
worden beïnvloed.’ lll Yannick Fritschy
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Curvers

Promoties
DONDERDAG 19/03
10.00 uur: Heidi Sauls – Antropologie

Young Boys Behind Bars. An Ethnographic Study of
Violence and Care in South Africa. (Agnietenkapel)

12.00 uur: Parvin Tajik – Geneeskunde

Markers to Guide Treatment Decisions. Methods
and Applications in Obstetrics and Gynecology.
(Agnietenkapel)

Hora est
Heidi Sauls
Antropologie

14.00 uur: Michel Hof – Geneeskunde

19 maart 2015, 10.00 uur, Agnietenkapel

VRIJDAG 20/03

‘Ik zag zo’n jongen als een kind
en niet als iemand die de wet had
overtreden’

Statistical Challenges in Observational Cohort
Studies. (Agnietenkapel)

10.00 uur: Andrea Piccioli – Geneeskunde

Cancer, Thrombosis and Low-Molecular-Weight
Heparins. (Agnietenkapel)

12.00 uur: Raha Pazoki – Geneeskunde

Subtle Killers and Sudden Death. Genetic Variants
Modulating Ventricular Fibrillation in the Setting of
Myocardial Infarction. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Doreen te Raa – Geneeskunde

Beyond the Horizon. Molecular Characteristics and
Prognosis in CLL. (Agnietenkapel)

DINSDAG 24/03
10.00 uur: Maria-Hendrike Peetz – Informatica
Time-Aware Online Reputation Analysis.
(Agnietenkapel)

14.00 uur: Nazila Yanghini – Scheikunde

Towards the Architectures of Macromolecules.
Modeling of Multi-Dimensional Polymer Chain
Distributions. (Agnietenkapel)

WOENSDAG 25/03
10.00 uur: Floor van Rosse – Geneeskunde

Ethnic Inequalities in Patient Safety in Dutch Hospital
Care. (Agnietenkapel)

Oraties
DONDERDAG 19/03
16.00 uur: Julia Kursell – Muziekwetenschap
Beyond Tonality: the Tasks of a 21st-Century
Musicologist. (Aula)

VRIJDAG 20/03
16.00 uur: Cees Lucas – Geneeskunde

Bewijsgestuurde zorg – Evidence Based Practice
versus Practice Based Evidence. (Aula)

Voor uitgebreide informatie zie uva.nl/nieuws-agenda

Bevinding ‘Mijn onderzoek gaat over criminele
jongens die in een gesloten zorginstelling in ZuidAfrika, achter tralies, hun
rechtszaak afwachten.
Ik wilde weten hoe hun
dagelijkse leven eruitziet en beter begrijpen
waarom ze daar terechtkomen. Deze kinderen – de jongste was 10, de oudste 15 – groeien bijna allemaal op in een gewelddadige en
arme omgeving: criminaliteit is voor hen een
manier om te overleven. De belangrijkste
conclusie van mijn onderzoek is dan ook
dat zij vaak een criminele activiteit begaan
om, tegenstrijdig genoeg, voor zichzelf een
veilige situatie te creëren. Sommigen willen
graag in een zorginstelling terechtkomen,
want dan hebben ze tenminste een dak
boven hun hoofd.’
Leuk ‘Een jaar lang zag ik deze jongens elke
dag, speelde ik met ze en luisterde ik naar
hun verhalen. Daardoor bouwde ik een
goede band met ze op. Ze vertrouwden mij,
omdat ik zo’n jongen zag als een kind en
niet als iemand die de wet had overtreden.
Hoewel ze vreselijke dingen hadden gedaan
– van diefstal tot moord en verkrachting –
heb ik me nooit onveilig gevoeld.’
Moeilijk ‘Aan het eind van elke dag kon
ik terug naar mijn veilige, warme huis en
bleven zij achter in dezelfde uitzichtloze
situatie. Dat vond ik moeilijk te accepteren.’
lll

Nina Schuyffel
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Zo beleefd
Als mij iets van de afgelopen Boekenweek gaat
bijblijven, is het dat je, om een succesvol schrijver
te worden, over minstens zoveel beleefdheid
moet beschikken als over schrijftalent. De toeloop
naar mijn signeertafeltje was nogal wisselvallig, en
zo had ik de kans naast mij verschillende namendie-groter-op-de-poster-stonden onvermoeibaar
te zien knikken, glimlachen en dank u!, ja leueuk!
en fijne avond! zeggen. Ik knikte en lachte ook wat
af – het kon geen kwaad. Zo zei de grotere naam
naast me tegen een vrouwelijke fan dat hij ‘zwaar
onder de indruk was’ van mijn werk, dat hij net
een volle minuut had doorgebladerd. Had men de
grotere naam in zijn jonge dagen ook ongelezen
aangeraden, omdat hij zo beleefd lachte?
Uitgeput van de sociale inspanningen fietste
ik terug naar huis. Ik hoopte dat mijn nieuwe
huisgenoot niet thuis zou zijn, zodat ik ongestoord
Downton Abbey kon kijken. The adorable Englishman Ben was er niet, de restanten van zijn zuipfestijn wel. Ik moet nog wat wennen aan het feit dat
ik niet langer alleenheerseres van mijn huis ben,
maar met Ben loopt het wonderwel uitstekend.
Zou het toch aan zijn Engelsheid liggen?, vroeg
ik me af voor ik me liet meeslepen naar begin
twintigste eeuw, waar Lord Grantham probeert
zijn Abbey draaiende te houden terwijl oorlogen
woeden, het feminisme zijn dochters opjut en het
klassensysteem afbrokkelt. Van Lord Grantham
en Lady Cora leer ik niet alleen dat ik niet genoeg
personeel heb, maar ook dat beleefdheid een
aanstekelijk smeermiddel is.
Ben komt thuis en excuseert zich uitgebreid voor
zijn zooi. Ik bied aan de afwas te doen, wetende
dat hij dat zal afslaan. ‘Thank you!’ roep ik vanaf de
bank. Onze beleefdheid is niet alleen hypocrisie.
Het is ook een kringetje om jezelf tekenen, een
beschermcirkel om je binnenste. Beleefdheid is de
enige vreedzame methode voor de overgang van
een oude naar een nieuwe wereld. lll Emma Curvers
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Wetenschap

TEGEN DE ZONDVLOED
Ons klimaat wordt warmer en een stuk natter, zoveel is inmiddels duidelijk. Maar hoe richt je
de stad daarop in? Lector Jeroen Kluck onderzoekt het. ‘Een regenton zorgt hooguit voor een
goed gevoel.’ tekst – Yannick Fritschy / illustratie – Vruchtvlees

28

juli 2014. In heel Nederland
valt extreem veel regen,
op sommige plaatsen zelfs
meer dan het gemiddelde
in de hele maand. Ook Amsterdam ontkomt
niet aan de stortbuien. Putdeksels komen
omhoog, kelders lopen onder en in de Rivierenbuurt (hoe kan het ook anders) dobbert
zelfs iemand op een luchtbed door de straten. Zulke hoosbuien zijn nu nog uitzonderlijk,
maar dat worden ze steeds minder. Volgens
klimaatscenario’s van het KNMI wordt het
weer in Nederland de komende eeuw door
temperatuurstijging steeds extremer. Dat
betekent dus ook steeds meer zware buien
zoals die van afgelopen zomer.
Om Amsterdam beter te beschermen tegen
deze keiharde regen, hebben het waterschap,
de gemeente en verschillende bedrijven de
handen ineengeslagen met het project Amsterdam Rainproof. Ook de HvA draagt daar
een flinke steen aan bij met het onderzoek
‘Klimaatbestendige stad – Inrichting in de
praktijk’. Lector water in en om de stad Jeroen Kluck vervult daarbij de rol van Noach,
door te onderzoeken welke soorten inrichting
van straten en buurten het beste bestand zijn
tegen een toekomstige zondvloed.

Steeds extremer
Want dat klimaatverandering zal leiden tot
meer hoosbuien, daar zijn deskundigen het
inmiddels over eens. In mei 2014 publiceerden
klimatologen van het KNMI vier toekomstscenario’s van het Nederlandse weer in de
komende zeventig jaar. Die vier verschillen
behoorlijk van elkaar. Het weer is immers op
korte termijn al moeilijk te voorspellen, laat
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er bijvoorbeeld over eens – verstokte sceptici
daargelaten – dat de gemiddelde temperatuur
is gestegen en zal blijven stijgen als gevolg
van van een toename van de concentratie
broeikasgassen, waaronder CO2. Maar met
hoeveel graden precies is niet met zekerheid
te zeggen. Daarom publiceerden de klimatologen één scenario met lage temperatuurstijging, en één met hoge temperatuurstijging.
Iets vergelijkbaars deden ze met de meest
voorkomende windrichting, waarvan eveneens
onzeker is hoeveel die gaat veranderen. Door
die gegevens te combineren kwamen ze op de
vier scenario’s.

Het gaat de komende
jaren niet vaker regenen,
maar de regenbuien
worden wel zwaarder

staan op zo’n lange termijn. Daarvoor zijn er te
veel onzekere factoren. Klimatologen zijn het

Hoewel die vier dus vrij sterk van elkaar
verschillen, laten ze op één punt hetzelfde
beeld zien: ons weer wordt steeds extremer.
De temperatuurstijging zorgt voor meer
waterdamp in de atmosfeer, wat ertoe leidt
dat er jaarlijks meer regen zal vallen. Die
extra regenval verspreidt zich niet netjes over
het jaar. Integendeel: het gaat de komende
jaren niet vaker regenen, maar de regenbuien
worden wel zwaarder. De hardste regenbuien
worden dus nog harder, en de zachte buien
minder zacht. Volgens de KNMI-modellen
neemt de gemiddelde neerslagintensiteit per
graad temperatuurstijging met maar liefst 14
procent toe. Dat betekent dat als het regent er
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meer water naar beneden komt dan voorheen
in dezelfde tijd.
Ramp
Amsterdam is nog niet voldoende bestand
tegen zware stortbuien. De wateroverlast
is nu al vrij groot als er een stevige bui valt.
Het Begijnhof staat al deels blank als er 60
millimeter regen op een dag valt. Ook andere
laaggelegen plaatsen, zoals het spoorwegviaduct bij het Amstelstation, zijn voor regenval
erg kwetsbaar. Ter vergelijking: op 28 juli viel
op sommige plaatsen in Nederland meer dan
130 millimeter. Amsterdam Rainproof meldde
destijds op haar website dan ook dat Amsterdam die dag ‘aan een ramp was ontsnapt’: ‘Als
de hoeveelheid regen die in Alphen aan de
Rijn gevallen is, op het versteende Amsterdam
gevallen zou zijn, dan was het niet gebleven
bij volgestroomde souterrains en een gesloten A10.’
Want naast ondergelopen kelders kunnen
extreme buien nog veel grotere schade
aanrichten. Dat bleek onder meer na een
wolkbreuk boven Kopenhagen in de zomer van
2011. In twee uur tijd viel er meer dan 150 millimeter regen, wat ertoe leidde dat tunnels en
winkelcentra geëvacueerd moesten worden.
De totale schade bedroeg naar schatting een
miljard euro. Zoiets kan ook in Amsterdam
gebeuren. Volgens het Manifest klimaatbestendige stad, opgesteld door vier coalities die
zich bezighouden met stedelijke vernieuwing
in Nederland, kan de totale financiële schade

van klimaatverandering de komende vijftig jaar
meer dan 70 miljard bedragen. Naast materiele schade kan wateroverlast ook leiden tot
onveilige verkeerssituaties, verminderd woonen werkcomfort en minder toeristen. Er kan
angst ontstaan voor overstroming van de stad.
Klimaatbestendig bouwen
Niet dat een volledige overstroming reëel is;
daartegen is Amsterdam van oudsher be-

De schade van klimaatverandering zal de
komende 50 jaar meer
dan 70 miljard zijn
schermd door een stelsel van dijken dat al
in de dertiende eeuw is gebouwd. Bekende
voorbeelden daarvan zijn de Zeedijk en
de Hoogte Kadijk. Tegenwoordig zijn deze
nauwelijks herkenbaar als dijken, maar nog
altijd vervullen ze die functie als een deel van
de stad onderloopt. Daarnaast zijn er sluizen,
zoals de Westerkeersluis, die in geval van
nood kunnen worden opengezet. Door het
extremer wordende weer hebben volgende
generaties echter meer bescherming nodig. In
2010 startte de overheid daarom het Nationaal Deltaprogramma, met als doel Nederland
op meerdere niveaus te beschermen tegen
wateroverlast. Dijken en dammen blijven de
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BEGIN BIJ JEZELF
Het programma Amsterdam Rainproof
behelst niet alleen grote projecten
waarbij de stad op de schop gaat. Ook
bewoners worden aangespoord om te
helpen de waterafvoer te verbeteren.
De tuin speelt daarbij een grote rol.
Tegels en andere verharding zorgen
ervoor dat regenwater minder door de
grond wordt opgenomen en daardoor
sneller naar het riool stroomt. Gras, mos
en vetkruid houden daarentegen regenwater vast en ontzien daardoor het
riool. Nog beter is een vijver waarvan
het waterpeil een paar centimeter kan
stijgen, zodat die als tijdelijke wateropslag kan dienen.
Ook op het dak valt veel te winnen.
Een groen dak houdt regenwater vast,
zodat het niet de straten op stroomt.
Daarnaast kun je de regenpijp zodanig
bewerken dat het water rechtstreeks
de tuin in stroomt. Daarmee verminder
je de belasting van het riool bij zware
regenval.
Nog beter is het om het regenwater op
te slaan, zodat je het kunt hergebruiken
om de wc door te spoelen of de tuin
te besproeien. Een simpele regenton
biedt daarvoor volgens Kluck echter
niet voldoende soelaas. ‘Die is snel vol
bij regen, en snel leeg als je het water
hergebruikt. Een ton zorgt hooguit voor
een goed gevoel, omdat je een steentje bijdraagt.’
Dat gevoel van betrokkenheid is volgens
Kluck wel waardevol. ‘Het is heel belangrijk dat er meer bewustzijn komt van
de gevolgen van klimaatverandering, die
vrij drastisch kunnen zijn. Dat komt allemaal door de menselijke CO2-uitstoot.
Het zou goed zijn als iedereen voortaan
wat zuiniger is op onze planeet.’

primaire verdedigingswerken tegen hoog water, maar op secundair niveau wordt gekeken
naar manieren om met ruimtelijke inrichting de
schade bij een overstroming te beperken.
Uit een pilotstudie bleek dat er in Amsterdam
op dat gebied veel te winnen valt. En dat is
waar de HvA om de hoek komt kijken. Kluck
onderzoekt met zijn team hoe je water dat niet
meer in het riool past kunt afvoeren zonder
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ingezonden mededeling

REC: NA DE VERHUIZING
Afgelopen zomer is de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen verhuisd naar het Roeterseiland. Hoe hebben studenten
en medewerkers dit ervaren? Het ASVA-onderzoeksbureau besloot
onderzoek te doen naar de (mis)communicatie rondom deze verhuizing. Kom op donderdag 9 april om 17:00 naar de presentatie van
dit onderzoek in REC C0.01.

www.asva.nl/onderzoeksbureau

Fotograﬁe: Vera Duivenvoorden
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Stage

dat het schade aanricht. ‘Hoogteverschil is
daarbij cruciaal. Je moet de straten zodanig
aanleggen dat het overtollige water bijvoorbeeld naar een park stroomt in plaats van
naar een woning,’ zegt hij. ‘Ook de aanleg van
groenvoorzieningen helpt, omdat die het water beter vasthouden.’ Een voorbeeld van een
plek die dankzij een nieuw ontwerp klimaatbestendiger zal worden, is de Amsterdamse
buurt Betondorp.
Onderschat
Je kunt echter niet zomaar de hele stad op de
schop gooien. Projecten zoals dat in Betondorp
zijn kostbaar en tijdrovend, zodat ze – afgezet
tegen het risico op een daadwerkelijke overstroming – niet altijd de moeite waard worden
geacht. De gemeente Amsterdam richt zich
momenteel vooral op de plekken die in het
verleden, bijvoorbeeld op 28 juli, het meest
kwetsbaar bleken. Kluck probeert de gemeente

‘Je moet straten zodanig
aanleggen dat overtollig
water bijvoorbeeld naar
een park stroomt’
ervan te overtuigen om bij elk nieuw ruimtelijk
inrichtingsproject rekening te houden met het
veranderende klimaat. ‘Als ergens bijvoorbeeld
een parkeergarage wordt gebouwd of de straat
wordt vernieuwd, moet je dat aangrijpen om de
inrichting meteen zodanig aan te passen dat die
bestand is tegen hevige regenval. Daar pleiten
we voor, maar de stap van idee naar uitvoering
wordt niet altijd gezet. Het rekening houden
met klimaatverandering is vaak kostenbesparend, maar wordt nog niet zo meegenomen in

de kostenraming. Ook hebben ontwerpers en
projectleiders soms andere doelen die een
klimaatbestendig ontwerp in de weg zitten.’
Volgens Kluck wordt het probleem van extremer weer sowieso onderschat. ‘De meeste
mensen denken dat we alles met een betere
waterafvoer wel kunnen oplossen, maar dat
is niet altijd zo. Het is verstandig om nieuwe
huizen zodanig in te richten dat ze bijna altijd
droog blijven. Met name bouwkundigen raad
ik aan hiermee rekening te houden, want er
wordt momenteel te weinig klimaatbestendig
gebouwd.’ lll

HETE STAD
Het HvA-onderzoek naar een klimaatbestendige stad richt zich niet alleen
op regenschade. Klimaatverandering
leidt in de komende eeuw namelijk ook
tot meer warmte, en ook dat brengt de
nodige problemen met zich mee. ‘Het
is moeilijk om te bepalen hoe groot die
problemen precies zijn, en in hoeverre
ze met stadsinrichting te maken hebben,’ zegt Kluck. ‘De schade is niet zo
makkelijk in cijfers uit te drukken als bij
een overstroming. In warme periodes
stijgt het aantal sterfgevallen weliswaar,
maar is dat een probleem dat je met
ruimtelijke inrichting moet aanpakken,
of moet je dat aan de zorg overlaten?’
Kluck onderzoekt daarom momenteel
vooral hoe urgent het is dat Amsterdam
hittebestendiger wordt. ‘Mocht dat
nodig zijn, dan is met name voldoende
groen een goede manier om warmte te
laten verdampen en de temperatuur in
de stad te laten zakken.’

FOL_1512_24_02.indd 37

‘Ik wilde graag mijn masterstage combineren
met mijn scriptie. Daarom ben ik zelf hard
op zoek gegaan naar een stageplek waar ik
maatschappelijk en wetenschappelijk relevant onderzoek kon doen. Ik heb veel gebeld en gemaild naar verschillende organisaties, maar het Sociaal Cultureel Planbureau
stond altijd al hoog op mijn lijstje. Ik heb hier
een onderzoek gedaan naar de invloed van
taalvaardigheid van mbo’ers op hun arbeidsmarktpositie en sociale participatie. Het
onderzoek was in opdracht van het SCP en
is het startschot voor verder onderzoek dat
zij hiernaar gaan doen.
Ik zat drie dagen op de afdeling. Dat was
alleen op rustige dagen, want ze hebben
eigenlijk te weinig flexwerkplekken voor
de hoeveelheid medewerkers. Ik heb voor
mijn onderzoek data geanalyseerd die het
SCP al verzameld had. Ik had elke twee
weken een gesprek met mijn begeleider,
waarin we de richting van mijn onderzoek
bespraken. Vorige week heb ik het verslag
ingeleverd en verdedigd. Hoewel ik nog
geen cijfer heb, heeft mijn begeleider wel
al laten doorschemeren dat het stuk er
goed uitzag.
Ik heb tijdens deze stage minder aandacht
besteed aan beleid maken, iets wat ik in een
eerdere stage bij de gemeente Amsterdam
wel deed. Daarin heb ik nu trouwens werk
gevonden, ook bij de gemeente Amsterdam.’
lll
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Naam Cathelijne Kroon (24)
Studie Onderwijskunde (UvA)
Stage Sociaal Cultureel Planbureau
Verdiensten € 330,Sterren J J J J J

Daniël Rommens
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Toehoorders
Hoorcollege gedragsproblemen en jeugdzorg door Petra Helmond,

FoliaWeb

woensdag 11 maart, 15.00 uur, James Wattstraat. tekst en foto’s – Carlijn Schepers
Aanwezigen 21
Percentage mannen 14
Scrabblewoorden callous-unemotional, deviant,
factorstructuur, neurocognitief.

‘H

eb je de samenvatting van dit vak?’
‘Ja’ ‘Ben je bereid die te delen?’
‘Dat weet ik nog niet’ ‘Waarom
niet?’ ‘Nou, ik heb er steeds aan

gezeten. Jij niet.’
Met uitzondering van deze korte dialoog tussen
twee studentes is het nagenoeg stil in de zaal in de
James Wattstraat. Vrijwel alles is er grijs, behalve
de turquoise stoelen en de rode brandslang. Er is
amper geroezemoes tijdens het college, iedereen
luistert braaf.
Gastdocent Petra Helmond komt vertellen over
cognitieve vertekeningen en psychopatisch
gedrag. Haar PowerPoint wordt op twee enorme
schermen achter haar geprojecteerd. Zelf staat
ze een beetje verloren in het midden voor de zaal
met 180 stoelen, waarvan er slechts 21 bezet zijn.
Helmond begint met een uitleg van cognitieve
vertekeningen. Dat zijn gedachten die verkeerd
gedrag goedpraten. ‘Iedereen doet het weleens.
Bijvoorbeeld iets anders de schuld geven als je te
laat bent.’ Maar criminelen rechtvaardigen hiermee
hun delicten. Ze praten hun acties goed om hun
zelfbeeld positief te houden en zich niet schuldig
te voelen. ‘Ze zeggen bijvoorbeeld dat een meisje
zelf om verkrachting vroeg door haar korte rokje.’
‘Is dat helder, deze uitleg?’ Geen reactie. Na de
pauze haalt ze Joran van der Sloot en Dexter erbij
als voorbeelden van mensen met psychopathische
eigenschappen, zoals impulsiviteit, intelligentie
en een gebrek aan empathie, schuldgevoel en
schaamte. Ook al vindt ze het ‘eigenlijk een beetje
lui’, ze illustreert haar verhaal met verschillende
filmpjes. En zelfs als ze per ongeluk alles wegklikt
en het even duurt voor het filmpje start, ontstaat
er geen rumoer. Het enige lawaai uit de zaal komt
aan het einde als Helmond een applaus krijgt voor
haar gastcollege. lll
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Esmee van der Meulen

19, algemene sociale wetenschappen
‘Het is leuk om te zien wat je met
de theorie kan in de praktijk. Dat
mis ik weleens bij mijn studie
ASW. Alleen de manier waarop
het werd gebracht was minder:
de docent was niet bepaald
enthousiast en werkte veel met
cijfers en schema’s. Ik merk ook een verschil tussen de
studenten hier en bij ASW: daar heeft iedereen een
sterke mening. Hier zijn ze zo stil tijdens de colleges.’

Afvalboot
HvA-studenten Rik Rienks (19),
Teun van Gorp (19) en Tim Burgmeijer (21) hebben een zelfvarende boot ontworpen die afval
uit de grachten vist. Afgelopen
weekend presenteerden ze hem.

Nora Hendriks

21, pedagogische wetenschappen
‘Vooral de conclusie van het
college dat er tot op heden nog
geen effectieve behandelingen
voor psychopaten bestaan, stelde
me teleur. Ik geloof namelijk wel
dat dat mogelijk is. We hebben
vaak een gastdocent bij dit vak.
Ik vond die van vandaag bescheiden en rustig. Ze kon wel
leuk vertellen. Maar ik vond het college erg kort en niet heel
inhoudelijk. Ik had liever gezien dat ze er meer dan twee onderzoeken – waaronder één van zichzelf – bij had betrokken.’

Nereus
Tijdens de 43ste Heineken
roeivierkamp op de Amstel is
Nereus naar voren gekomen als
de grote winnaar. Maar liefst
zes Nereusboten zegenvierden
tijdens de roeiwedstrijd.

Gythe Eekhoutten

19, algemene sociale wetenschappen
‘Ik vond het leuk dat ze haar
eigen onderzoekservaringen deelde, maar het is niet
relevant voor het tentamen.
Daarin wordt toch alleen naar
de inhoud gevraagd. Bovendien
straalde ze geen passie uit en
probeerde ze de studenten er niet echt bij te betrekken. Er waren er ook wel weinig, twintig ofzo. Terwijl
er geloof ik iets van honderzeventig studenten zijn
ingeschreven bij dit vak. Dat komt vast doordat je de
colleges online kan terugkijken.’

Vlaams protest
Er heersen dezelfde problemen op
de universiteiten als in Nederland,
maar toch is er nog geen universiteitsgebouw bezet in Vlaanderen.
Is de Vlaamse student misschien te
braaf om te protesteren?
LEES MEER OP FOLIAWEB.NL
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Docent/aio

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

‘I

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

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

12 kandidaten, één winnaar
Feestelijke finale op 26 maart
Poëzieliefhebbers, literatuurlovers, dromers,
denkers en dichtertjes in de dop opgelet!
Wie wordt de Campusdichter UvA-HvA?
Dat wordt op 26 maart bekendgemaakt in Spui 25 tijdens een feestelijke
poëzieavond. Alle kandidaten lezen een gedicht voor met een eigen
interpretatie van het thema: Studeren in Amsterdam. Uiteindelijk mag één
van hen zich de komende twee jaar Campusdichter van de Universiteit
en Hogeschool van Amsterdam noemen!

Jury Louise Gunning (voorzitter CvB UvA en HvA)
Thomas van Aalten, docent HvA en schrijver
Thomas Vaessens, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde (UvA)

Wat Campusdichter UvA-HvA Wanneer donderdag 26 maart 2015
Hoe laat 18:30 – 21:00 Waar Spui 25, Amsterdam Toegang gratis
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