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kick-off
DinsDag 3 februari, fLOOr, KOhnstammhuis

Door van
welke
docent
raak jijkomen
geïnspireerd?
De HvA Docent
het Jaar
verkiezingen
er weer aan! Tijdens de verkiezingsweek
van 4 tot en met 10 februari kunnen studenten stemmen op hun favoriete docent. Bij de
Wie weet jou écht te boeien?
kick-off is er een debat over goed docentschap. Door welke docent raak jij geïnspireerd?
Wie weetVoor
jou écht
te boeien?
Voor kom
welke je
docent
kommet
je zelfs
een kater
naarschool?
school?
welke
docent
zelfs
eenmetkater
naar
Kortom: wie is jouw exceLLente DOcent?
Kortom: wie is jouw EXCELLENTE DOCENT?

‘Mythbuster’ op onderwijsgebied, PeDrO De bruycKere, vertelt alle ins en outs over de kunst van het inspireren, gevolgd
door een open gesprek tussen studenten, docenten en andere experts. Daarna lanceert rector Huib de Jong de stemweek van de
Docent van het Jaar-verkiezing. Ter afsluiting is er een borrel met een DJ en rapper USF (Youssef Douzi). Kom ook!

meLD je aan via hva.nL/fLOOr

··
··
·

kick-off

3 FEBRUARI
16:30
Kohnstammzaal
KSH, 9e verdieping

OPEN DEBAT
BORREL
en opening van de
open bar met DJ
stemweek met o.a.
na aﬂoop
Huib de Jong en
Stemmen op de Docent van het Jaar kan vanaf 3 februari 18.00 uur tot en met 10 februari via
Pedro de Bruyckere
WWW.DOcentvanhetjaar.hva.nL

Wat Kick-off: Docent van het Jaar HvA met keynote-spreker Pedro de Bruyckere en debat
Waar FLOOR, Kohnstammhuis, Kohnstammzaal 9e verdieping, Wibautstraat 2-4
Wanneer 3 februari, 16.30 – 18.00 uur, aansluitend gratis borrel
sPreKers o.a. Pedro de Bruyckere, Bart Ongering (Meester Bart), docenten, studenten en andere gasten
Presentatie Luuk Heezen

FLOOR, Kohnstammhuis, 3 februari

Folia 18-2.indd 2

26-01-15 18:47

Inhoud

#18

Redactioneel
Rekenen

Reportage

Portret

Showtime 6
na een halfjaar buffelen mochten
de studenten van de minor Amfi
Individuals eindelijk hun collectie
laten zien op de catwalk.

Een illuster
weekblad 14
De redactie van Propria Cures zet
125 jaar geschiedenis voort met harde
grappen en een immer lege kas.

Achtergrond

Interview

robots kunnen steeds meer en daar
voelen mensen zich niet altijd even
prettig bij.

De rubriek ‘Wasdom’, waarin bekende
UvA- en HvA-alumni terugblikken op
hun studententijd, stopt ermee. Deze
week de afsluitende aflevering, met
schrijfster Jannah Loontjens.

Zorgen over
(zorg)robots 24

De laatste 36

En verder
De week/tweet/Het moment/navraag 4-5 Lunchen met 10 Passie 13
Opinie 18-19 Asis Aynan 19 Objectief 20-21 Portret Jong UvA 28-29
english Pages 30-31 toehoorders 32 Promoties/Hora est/emma Curvers
33 Prikbord 34-35 Stage 37 Overigens 38 Wat doe je nu?/Colofon 39

Folia op internet www.foliaweb.nl

@FoliaWeb

FoliaWeb.en.Magazine

FoliatV

Toetsen, testen, meten: in het onderwijs
zijn ze er gek op. Nieuwste speeltje in
deze is de rekentoets, waarmee het naar
verluidt dramatische rekenniveau van de
middelbare scholieren moet worden aangepakt. Dat niveau hindert namelijk ook
de vervolgopleidingen behoorlijk. Zowel
hogescholen als universiteiten worstelen
met eerstejaarsstudenten die het minimumniveau rekenen bij lange na niet halen.
Dus werd er een toets tegenaan gegooid.
Haal je die niet, dan slaag je ook niet
voor je eindexamen. Tot vreugde van
de landelijke Vereniging Hogescholen,
bleek deze week. Met de toets in de
hand wil de vereniging meer zogenaamde
‘rekenzwakke’ scholieren gaan weigeren. Bovendien verwacht ze vanaf het
moment dat de toets komend jaar wordt
ingevoerd een ‘zichtbare verbetering van
het instroomniveau rekenen’.
Een prachtig streven. Maar in de praktijk
is het natuurlijk nonsens te verwachten
dat met de invoering van een toets het
rekenniveau van middelbare scholieren als bij toverslag verbetert. Op de
toets blijkt bovendien nogal wat aan te
merken, bleek eveneens deze week. De
‘Fyra van het hoger onderwijs’ werd ze
door een stel wiskundedocenten genoemd. Dan is het op z’n zachtst gezegd
opmerkelijk dat hogescholen die toets
toch meteen als een extra verplichting
willen instellen.
Dat hogescholen worstelen met studenten die niet kunnen rekenen moge
duidelijk zijn. Maar door zich te verlaten
op een discutabele toets maken ze zich
er wellicht wat makkelijk vanaf. Het is niet
de schuld van huidige scholieren dat het
rekenonderwijs jarenlang gefaald heeft
en men nu plotseling wakker is geworden.
Hen bij voorbaat afschrijven is oneerlijk.
Het verbeteren van het rekenniveau is
op dit moment een gezamenlijke taak van
zowel het voortgezet als het hoger onderwijs. Pas als men daarin geslaagd is kan er
weer eerlijk getoetst worden. yyy
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De week

H

et is ook elk jaar hetzelfde. Net als
je denkt dat het ergste is geweest,
de dagen alweer lengen, de kou uit
de lucht lijkt: juist dan slaat de winter alsnog genadeloos toe. Velen hoopten na
de eerdere kabinetsstrubbelingen dat ook het
leenstelsel wel een zachte dood zou sterven.
Het besluit van de Eerste Kamer belandde
afgelopen week als een ijsbal in menige nek.
Maar laten we wel wezen: zo sterk was de
verdedigingslinie van de studiefinanciering nu
ook weer niet.
Van docenten hoorden we de afgelopen tijd
opvallend weinig. En ach, waarom zouden ze
ook? Schuld, dat betekent voor de gemiddelde
hoogleraar toch vooral het al dan niet kunnen
krijgen van een derde hypotheek voor een
huisje aan de Côte d’Azur. En jonge docenten?
Tja. Die hebben in hun eigen flexende bestaan
wel iets anders aan het hoofd. Was het hoger
onderwijs destijds maar iets minder toegankelijk geweest, zal menigeen soms stiekem
denken. Dan hadden zij nu misschien wel een
fatsoenlijke baan gehad.
Zo stonden de middelbare scholieren er de
afgelopen tijd angstig alleen voor. Want ook van
hun broeders en zusters op de hogescholen en
universiteiten kwam er uiteindelijk maar weinig
rugdekking. Van de honderdduizenden studen-
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Vluchthaven

Wij gaan de komende tijd vooral de
creativiteit van het demonstrerend
studentenvolk missen. Met pareltjes van
leuzen als ‘Wel geld voor Ebola, niet voor
diploma’s’ probeerden de scholieren het
tij in december nog te keren. Het mocht
niet baten. Deze week besliste de Eerste
Kamer dat de studiefinanciering definitief
in een studievoorschot verandert. foto Daniël Rommens

ten in Nederland togen er in december een
handvol naar Den Haag om te demonstreren. En
in plaats van een gedegen lobby, verlieten de
studentenclubs zich liever op een van hun klassieke ludieke acties. Wat hebben we gelachen.
Maar nu is de kogel dan alsnog door de kerk
en gaat de nieuwe lichting het krediet in. En
zoals zo vaak in deze geglobaliseerde wereld,
lijkt dit een mondiale kwestie te worden. In
Vlaanderen wordt al koortsachtig overlegd
hoe om te gaan met de tsunami van Hollandse
studenten, die weldra hun richting uit zal
komen. Nog nauwelijks tijd om iPhone en MacBook bij elkaar te rapen, zo met de Benelux
Express naar dat land waar ze ‘op kot’ schijnen
te worden gezet.

Die arme Hollanders, moeten ze daar denken. Van huis en haard verdreven door die
harteloze Jet. Je zou haast denken dat ze het
op een akkoordje heeft gegooid met collega
Teeven. Maar eigenlijk is dit ook een prachtige
kringloop. De Belgen naar het Midden-Oosten,
de vluchtelingen bij ons en de studenten
naar Vlaanderen. In die malle utopie van de
Nederlandse kenniseconomie geloofde toch
allang niemand meer. Wellicht kunnen we
ons vanaf volgend jaar dan eindelijk voluit op
onze nieuwe rol als vluchthaven werpen. Dan
zorgen de Vlamingen voortaan wel voor onze
kenniselite. yyy Clara van de Wiel

– 23 januari 2015

tweet van
de week
Lieven
@liev
Vrijdagmiddag 16:47, een meisje trekt een
sprintje door de gang van het PCH. Hoop dat
ze haar deadline haalt! #uva @FoliaWeb
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Het moment

De koffieautomaten werden geheel geplunderd en ook de cola en Red Bull vonden gretig aftrek, dit weekend tijdens de Global Game Jam. Op HvAlocatie Kroonjuweel vond de Amsterdamse editie van dit wereldwijde game-event plaats. Bijna vijfig uur achtereen werden er spelletjes ontworpen en
gespeeld, waarna de game Paradise Paradox uiteindelijk als winnaar uit de bus kwam. yyy tekst – Clara van de Wiel / foto – Peter Boek

Navraag Alexander Rinnooy Kan
UvA-hoogleraar Alexander rinnooy kan (1949) is benoemd tot voorzitter van de nationale Wetenschapsagenda.
Hij gaat samen met UU-hoogleraar Beatrice de Graaf in opdracht van het kabinet bedenken op welke thema’s de wetenschap
zich de komende jaren gaat richten.

Wat is de Nationale Wetenschapsagenda?
‘Wij gaan een brede wetenschappelijke
agenda opstellen met onderwerpen voor het
doen van onderzoek. Hierin onderzoeken
wij waar behoefte aan is. En wij proberen
universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstituten en vele andere organisaties samen
te brengen en te inspireren met inhoudelijke
vakkennis om de Nederlandse wetenschap nóg
beter te maken.’

Waar ligt het zwaartepunt voor de
Wetenschapsagenda?
‘Om eerlijk te zijn weet ik dat nog niet. Allereerst: wij gaan nadrukkelijk niet over de
besteding van geld. Daar hebben we natuurlijk
wel een mening over, en die gaan we misschien ook nog wel opschrijven. Het wordt
een brede agenda, dus er is ruimte voor alle
vakgebieden. We moeten eerst maar eens een
plan van aanpak opstellen. Dat betekent dat
wij de vragen die aan de wetenschap worden
gesteld, gaan verzamelen. Daar zal uitkomen

Folia Magazine
Folia 18-2.indd 5

waar toekomstige zwaartepunten zouden kunnen gaan liggen. Dat kunt u mij dus beter later
nogmaals vragen.’

Zit de Nederlandse wetenschap wel te
wachten op een door de overheid opgestelde
Wetenschapsagenda?
‘We hebben het in Nederland ver geschopt
zonder. Dus ik denk dat we zo’n agenda niet
nodig hebben. Maar hij kan wel iets toevoegen. Ook de Nederlandse wetenschap kan
altijd beter.’ yyy Stephan Vegelien
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‘Check alle
modellen!’
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Ze begonnen ooit als onderdeel van de Amsterdam Fashion Week, nu organiseren ze de hele show zelf.
Studenten van het Amsterdam Fashion Institute presenteerden vorige week de herfst/winter-collectie
van hun label Individuals. Het thema is ‘een luie zondagochtend,’ maar achter de schermen ging het er
anders aan toe. tekst - Carlijn Schepers / foto’s - Mark Kuipers

‘F

emke? Femke?’ Iets geïrriteerder: ‘Where ís everyone?!’ De
modellen moeten zich opstellen
in een rij, precies in de juiste
volgorde. Een haarstylist toupeert nog snel wat
haren en een andere stylist is druk in de weer
met kwastjes en crème om de laatste vlekjes
op de benen weg te werken. Vier modellen
maken vlug een selfie. Nog vijf minuten, dan
begint de show.
De organisatoren van de modeshow hebben
kriebels in de buik van de spanning. Het zijn
Amfi-studenten van de minor Individuals en de
show van vanavond hebben ze helemaal zelf
opgezet. Ze zijn de 24 gelukkigen die werden
toegelaten tot de minor en een halfjaar mochten werken aan een collectie voor Individuals –
het label van de Amsterdamse modeopleiding.
Als locatie kozen ze het INIT-gebouw in Oost,
waar onder andere de Volkskrant, Trouw en
Het Parool zijn gevestigd.
16.45 uur
De generale repetitie is in volle gang. Een student roept hoe heet ze het heeft. ‘Maar deze
trui is ook allejezus polyester.’ Alle studenten
zijn in het zwart met op hun trui in witte letters
Individuals. Intussen oefenen de modellen
vast de route: eerst over de balustrade, dan
een stukje gang, vervolgens op de roltrap naar
beneden, dan heen en weer over de lange
catwalk en weer naar boven met de roltrap.
Elektronische muziek dreunt door de nu nog
lege zaal. Een student getooid met een headset staat aan het begin en geeft de modellen
steeds een zacht duwtje als startsein. Vastberaden lopen de jonge meiden en twee jongens
de blauw-wit verlichte balustrade op.
Individuals is opgezet in 2006. Het modelabel
wordt elk halfjaar gerund door een nieuwe

groep studenten. Derde- en vierdejaars van
de studierichtingen Design, Management
en Branding komen samen om een collectie
te ontwerpen, te produceren en te delen
met de wereld. Hierbij worden ze gecoacht
door docenten en werken ze samen met de
mode-industrie. In het begin showden ze hun
ontwerpen tijdens de Amsterdam Fashion
Week, nu doen ze alles zelf om alle aspecten
van de organisatie te leren. Volgens het Amfi
wordt een minor als deze nergens ter wereld aangeboden.
16.50 uur
Lichte paniek. ‘One shoe went off again!’ roept
een jongen van Individuals; zowel Nederlandse
als internationale studenten doen de opleiding. Als de modellen weer terug zijn in de
kleedkamer – eigenlijk een conferentiezaal met

Lichte paniek.
‘One shoe went off again!’
roept een jongen
rode uitklapstoeltjes in bioscoopopstelling –
wordt gezocht naar het model dat haar schoen
verloor. ‘Waar is nummer 23?’ Een meisje
steekt haar hand op. ‘De schoenen zijn te
groot? Dat moeten we zo oplossen. Misschien
met ducttape?’
Backstage zijn er drie ruimtes: een waar haar
en make-up wordt gedaan, een kleedruimte,
en een waar kan worden gegeten. De zalen
hebben één ding gemeen: het lijkt alsof er
een bom ontploft is. Vooral de kleedkamer is
een grote chaos. Overal liggen bh’s, schoenen,
sokken en andere kledingstukken. Er ligt een
EHBO-koffer open op de grond, de inhoud
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er in een cirkel omheen; ernaast een halfleeg
bakje druiven. De doos met kleurrijke meetlinten in de hoek steekt fel af tegen de zak met
vleeskleurige panty’s ernaast. Voor de muur
met lange kledingrekken verdringen de modellen zich. Daaraan hangen hun foto’s met de
outfits. Aan de andere kant van de ruimte zijn
studenten kledingstukken aan het prepareren
met een strijkijzer en stoomapparaat.
16.55 uur
‘Als de modellen zo terugkomen van de
generale, hebben ze tien minuten om te eten.
Niet langer!’ zegt de student met de headset streng. ‘Eerst moeten ze weer hun eigen
kleding aantrekken en na het eten opnieuw de
outfits. Daarna kan hun haar en make-up worden afgemaakt.’ Supersnel kleden de modellen
zich om. Dan wordt nummer 1 tot en met 17
opgeroepen om te gaan eten. Nummer 18 tot
en met 33 moet naar haar en make-up. Er zijn
dit jaar meer modellen dan normaal, omdat de
catwalk zo lang is en er daardoor geen tijd is
voor kledingwissels.
17.00 uur
In de felverlichte stylingruimte is het een
drukke boel. De lange witte tafel met spiegels
ligt bezaaid met kwastjes, potjes, poeder en
make-up in alle kleuren. Hier en daar staat een
verdwaald bord met etensresten. Aan de muur
hangt een gedetailleerde dagplanning.
Door de hele ruimte hangt een sterke haarlakgeur. Hoe meer hoe beter lijkt het motto,
zo veel wordt er op de kapsels gespoten.
De lippen van de modellen worden nog niet
gedaan. Er moet per slot van rekening nog
worden gegeten.
Het thema van de herfst/winter-collectie is
‘Carefree like a Sunday morning’. Volgens
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Michelle van het stylingteam komt dat concept
ook terug in de make-up en het haar. ‘Het moet
er een beetje uitzien alsof de modellen net
uit bed zijn komen rollen. De haren golvend
en wat pluizig. De make-up nog een beetje
schmutzig onder de ogen, alsof ze de avond
ervoor zijn vergeten hun mascara eraf te halen.
Maar het geheel moet wel fris en naturel ogen.’
17.10 uur
In stilte ondergaan de modellen het gepriegel
aan hun gezicht. Twee studenten lopen langs
en geven elkaar een high en low five. Vanuit de
zaal beneden, waar de show straks plaatsvindt,
klinken pianoklanken. ‘Het doet me denken
aan de tandarts,’ zegt een van de stylisten.
‘Echt zo’n nietszeggend wachtkamermuziekje.’
Het model naast haar heeft het eten op dat ze
tijdens de visagie vluchtig naar binnen schoof,
en probeert nu een stukje eten tussen haar
tanden uit te vissen. Nog minder dan een uur
tot het begin van de show.
Faya Maris (21) is een van de studenten Design
en benoemd tot studiomanager – zo heeft
elke student een eigen functie. ‘De minor
begint met een brainstorm waarin iedereen
een stukje persoonlijkheid toevoegt aan het
idee. Dan gaan we met z’n allen naar Parijs:
stoffen uitzoeken en inspiratie opdoen.’ Claire

8
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Wouters (24) doet Branding en is de pr-manager. Ze vult Faya aan: ‘Het concept is uit de
strakke, gestructureerde samenleving van nu
stappen. De kaders opzoeken en je eigen pad
volgen.’ Faya: ‘Het moet vooral comfortabel
zijn. Daarom zitten er in de collectie veel verwijzingen naar de pyjama: het ultieme comfortkledingstuk.’
17.15 uur
Een deel van de modellen zit in de eetzaal te
eten. Het ruikt er sterk naar bouillon, afkomstig

‘De groep bestaat uit
eigenzinnige karakters,
die knokken voor hun
eigen idee. Dat botste
regelmatig.’
van een grote pan op de tafel. Ook is er couscous en zijn er salades. ‘Don’t spill too much, we
rented this place,’ waarschuwt een student de
modellen. De vijftienjarige Sterre en Merel lepelen rustig een soepje naar binnen. Het is hun
eerste show. ‘Ik hoop dat het goed gaat straks,’

Merel wijst naar een bloederige blaar op haar
hiel. ‘Ik moet zo maar even een pleister vragen.’
Claire en Faya vonden de communicatie het
moeilijkst aan het hele proces. Faya: ‘De groep
bestaat uit eigenzinnige karakters, die knokken
voor hun eigen idee. Dat botste regelmatig.’
Claire: ‘Ook tussen de groepen werd er soms
fel gediscussieerd over elkaars beslissingen.
Iedereen kijkt er vanuit een ander perspectief
tegenaan.’ Faya: ‘De designers kijken naar wat
mooi is, de managers naar de praktische kant
en de branders willen een duidelijk concept.’
17.30 uur
Een van de begeleidende docenten zoekt ‘het
meisje met de rugzak die de show opent.’ Ze
wil zich net gaan omkleden. ‘Zou jij als je
terugloopt kort over je linkerschouder willen kijken?’
‘We moeten nu écht beginnen met dressen,’
zegt general manager Lisa Galenkamp (21). ‘Nu
al?’ klinkt het. Zenuwachtig gegiechel. ‘Heb jij
de controle wie waar is?’ vraagt Lisa aan een
klasgenoot. Het begin van de show komt nu
wel heel dichtbij.
17.35 uur
De modellen trekken hun outfits aan: dikke
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sokken, lange badjassen, zijden pyjama’s,
wollen broekpakken, harige handschoenen
en warme truien. Eronder lakschoenen met
pluchen bolletjes of zilverkleurige pumps met
hoge hakken. Dat wordt nog lastig, straks de
roltrap af.
Faya legt uit dat de collectie uit sales pieces
en unique pieces bestaat. Deze laatste laten
het concept meer spreken, zijn excentrieker
en meer uitgewerkt. Zoals de pillow clutch:
een dubbelgevouwen kussen als tas. ‘Comfort
staat voorop, dus de outfits hebben ruime
vormen. Afwerkingen als zakken en ritsen
worden niet verhuld, maar krijgen extra
aandacht. De kleuren zijn niet schreeuwerig,
maar fluisterend. En het materiaal is trigger to
touch: zacht en harig.’
17.40 uur
Een van de studenten lost het probleem van
de uitvallende schoen op. Ze plakt er watjes
in. ‘En straks tapen we hem gewoon vast aan
de voet van het model, want de broek valt er
toch overheen.’
Na de show wordt het stokje meteen overgenomen door de nieuwe lichting studenten,
vertelt Lisa. ‘Daarom geeft de collectie de huidige generatie en tijdgeest zo goed weer. Het

is elk halfjaar weer een unieke combinatie van
mensen en karakters.’ De nieuwe groep regelt
de productie en zorgt ervoor dat de collectie
in september in de byAmfi Statement Store
aan het Spui en de Outspoken Concept Store
in ’s-Hertogenbosch hangt.

ties van de studenten, docenten, sponsors en
de studenten van vorig jaar. Maar ze maakt zich
geen zorgen of die allemaal passen: ‘We hebben een front en second row, de rest kan staan.’
De catwalk wordt op het laatste moment nog
gedweild en dan zijn ze klaar voor de start.

17.45 uur
De studenten beginnen nu toch een beetje te
stressen en vragen de modellen iets sneller
om te kleden. Maar er zijn geen hysterische
taferelen à la America’s Next Top Model; geen

18.05 uur
Maar boven is het nog een drukte van jewelste. De modellen staan in een rij. De finishing
touch door de stylisten is zojuist afgerond.
De student met de headset leidt alles weer in
goede banen. ‘Check alle modellen!’ Terwijl ze
druk in de weer is, ontglipt er iemand aan haar
aandacht. Een man, die waarschijnlijk in het
gebouw werkt, stapt uit de lift en loopt nietsvermoedend de balustrade op waar alle ogen
op zijn gericht en de modellen elk moment
overheen moeten. ‘Shit!’ roept ze verschrikt
uit. Maar het is al te laat, dus ze laat hem gaan.

‘Zou jij als je
terugloopt kort over
je linkerschouder
willen kijken?’
haargetrek of bitchy gedrag. De modellen zijn
vriendelijk en helpen elkaar, hoewel er wel
steeds meer wordt gerend.
17.55 uur
Beneden is Claire medeverantwoordelijk voor
de gasten. Op de gastenlijst staan zeshonderd
mensen: stylisten, journalisten, bloggers, rela-
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18.10 uur
De modellen zien er piekfijn uit. Iedereen is
tevreden. En dan is het zover. Het moment
waar ze allemaal een halfjaar naar hebben
uitgekeken en zo hard voor hebben gewerkt.
“One… two… and go!” Klassieke muziek zwelt
aan. De show is begonnen. yyy
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Lunchen met...

Kritisch denken
en goed eten
Ze is gesteld op haar privacy, maar Folia mag wel even met haar mee lunchen. Luara Ferracioli
komt uit Brazilië, geeft politicologie en eet warm tussen de middag – zeker nu. tekst en foto’s - Daniël Rommens
Luara Ferracioli (30)
Docent politicologie (UvA)
Agora, roeterseiland, dinsdag 20 januari, 12.30-13.00 uur

I

n een overvol Agora wringt Luara Ferracioli zich door de menigte studenten om
een plekje te vinden waar ze haar vis met
aardappelpuree en groente kan nuttigen.
De politicoloog eet ’s middags warm. ‘In Brazilië, waar ik vandaan kom, eten we altijd warm in
de middag.’ En ’s avonds? ‘Ook.’
‘Ik woon al sinds 2005 niet meer in Brazilië.
Ik heb het grootste deel van mijn studie in
Australië gedaan en postdocs in de Verenigde
Staten en in Groot-Brittannië. Ik zie Brazilië
niet echt meer als thuis; ik voel me veel meer
verbonden met Australië en Nederland. Het
zijn landen waar ik de vrijheid heb om mijn leven te leiden zoals ik wil en mijn eigen wereldvisie te hebben. Niet dat ik heel controversiële
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wereldvisies heb. Ik zou overal kunnen wonen:
ik ben maar een saaie, middle class, heteroseksuele wetenschapper.’ Vind ze zichzelf echt
saai? ‘Nee, dat niet, ik doe ontzettend interessant politicologisch onderzoek naar immigratie
en gelijke rechten voor vrouwen. Ik ben juist
heel gepassioneerd. Ik vraag me alleen af
of jouw lezers en mijn studenten het net zo
interessant vinden.’
Betere wereld
Ferracioli neemt een slok van haar vruchtensapje en bedenkt zich dan dat ze haar
studenten onderschat. ‘Mijn studenten zijn erg
kritische denkers.’ Er klinken regelmatig geluiden dat de universiteit het kritisch denken

niet genoeg promoot, maar zij herkent zich
daar niet in. ‘In mijn colleges moet je kritisch
denken en ik zie dat ook gebeuren. Waar we
ook over nadenken, we proberen altijd scherp
te kijken naar de status quo en te bedenken
hoe een betere wereld eruit kan zien. Dat lukt
niet zonder kritisch te denken.’
De manier waarop Ferracioli dat stimuleert is
door met passie over haar vakgebied te praten. ‘Passie voor je vak is de sleutel tot goed
onderwijs. Als student zag ik een duidelijke
scheiding tussen docenten die gepassioneerd
waren in wat ze deden en docenten die dat
niet waren. Studenten merken dat.’ Ze doelt
op de docenten met wie ze te maken had in
Brazilië. ‘Er is daar een heel andere academische houding. Ze werken in Brazilië alsof ze op
een eiland wonen. Veel Brazilianen lezen geen
Engels, dus er wordt geschreven in het Portugees en ze lezen weinig onderzoeken in het
Engels. Daardoor komt het regelmatig voor dat
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ze onderzoeken doen naar vragen die elders in
de wereld al jaren geleden zijn beantwoord.’
Geen Facebook
‘Ik denk dat het nodig is om je internationaal
te oriënteren als je goed onderzoek wilt doen
en veel wilt leren,’ zegt Ferracioli. Op de UvA
zit ze wat dat betreft op haar plek. ‘Deze
universiteit voelt heel internationaal aan. Er is
hier een ambitie om bij de top van de wereld

te horen. Dat lijkt mij nodig als je cutting edge
onderzoek wilt doen.’
De politicologe werkt zelf aan meerdere
onderzoeken tegelijk. ‘Ik vind het saai om altijd
over dezelfde dingen te schrijven. Daarom

‘Ik ben maar een saaie,
middle class, heteroseksuele wetenschapper’

media. ‘Het zou me afleiden. Maar ik ben ook
bang dat de grens tussen de mensen met wie
ik close ben en de rest van de wereld zou
vervagen als ik bijvoorbeeld op Facebook zou
gaan. Ik houd ervan om mijn leven te delen
met mensen die ik liefheb en niet met de hele
wereld.’ Ze neemt de laatste hap van haar vis.
Het was een flinke maaltijd. ‘Je moet er wel bij
vermelden dat ik in verwachting ben! Er eet
een kleine mee in mijn buik.’ yyy

schrijf ik de ene keer over kinderrechten, dan
over vluchtelingen of over gender equity. Als
ik tot mijn pensioen als wetenschapper wil
blijven werken, heb ik een beetje afwisseling nodig.’
Hoewel Ferracioli gemakkelijk praat over haar
leven en haar werk, is ze erg gesteld op haar
privacy. Ze zit bijvoorbeeld niet op sociale
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(ingezonden mededeling)
(advertentie)

GRATIS RECHTSHULP NODIG?
Heb je problemen met je inschrijving? Onterecht beschuldigd
van plagiaat? Of wil je de statuten van je studentenvereniging
wijzigen? Kortom, heb je iemand nodig die jouw onrecht
bestrijdt? Het ASVA rechtsbureau staat gratis voor je klaar.
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Passie
Boksen
Voor student BArt WernIk
(27, fiscaal recht) was boksen de poort
naar nog veel meer heftige sporten.
Maar hij blijft trouw aan de ring:
‘Het heeft iets heroïsch.’
‘Acht jaar geleden ging ik met een vriendin
mee kickboksen. Ik vond het zo leuk dat
ik meteen lid ben geworden. Na anderhalf
jaar ben ik overgestapt op gewoon boksen.
Dat is minder agressief, nobeler, een spel; in
een kroeggevecht zou ik er weinig aan hebben. Deze sport heeft me getriggerd: sindsdien ben ik ook aan motorcross en off-piste
skiën gaan doen. Maar boksen vind ik de
mooiste sport op aarde. De intensiteit, de
adrenaline die zo’n bloedneus geeft... Het is
zó eerlijk om tegenover iemand te staan die
gaat testen hoe goed je bent. Het heeft iets
heroïsch. En het is respectvol. Bij een training past iedereen bijvoorbeeld altijd goed
op hoe ver hij kan gaan: ik ben nog nooit bij
het sparren knock-out geslagen. Sparren
is echt boksen, als op tv in een ring, maar
met een trainingsmaatje. Ik train drie keer
doordeweeks, en soms ook op zaterdag.
Een officiële gewichtsklasse heb ik nog niet;
ik wil niet meedoen aan de gala’s van de
boksbond. Het volk dat daar op afkomt en
de agressieve sfeer staan ver van me af.
Als je een klap krijgt, zegt je lichaam: dit
gaat helemaal fout. Die tegenstrijdigheid
maakt het interessant. Mijn geest vindt het
fantastisch, mijn lichaam wil op de grond
gaan liggen. Daarin schuilt ook het gevaar –
vaak door je hoeven zakken is slecht voor
je. Ergens is het vreemd om dat op te zoeken, maar met elke andere sport kun je ook
iets breken. Bang om als Muhammad Ali te
eindigen ben ik niet. Ik boks heel verdedigend, wil niet geraakt worden. Als ik in drie
trainingen tien klappen raak zijn, is het veel.
Ik kan me maar weinig keren herinneren dat
ik dacht: “Ik ga om.”’ yyy tekst - Bob van Toor /
foto - Fred van Diem
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PC doet het nog
Met 125 jaar mag de leeftijd van Propria Cures respectabel zijn, het studententijdschrift zelf is
dat allesbehalve. een ontluisterend kijkje achter de schermen van een redactie, die niet leunt op
oude glorie: PC is bloed, zweet, tranen en een uur voor de deadline grappen bedenken.
en wachten op Walt. tekst - Bob van Toor / foto - Marc Driessen

I

eder zichzelf – en de tradities – respecterend studentenhuis in Nederland
krijgt het nog altijd wekelijks op de mat:
Propria Cures, kortweg PC. Een logo dat
de laatste 125 jaar elke moderniseringsslag
heeft overleefd, een goedgevonden kwinkslag in de kop en als je geluk hebt een uiterst
scabreuze cartoon of fotobewerking sieren de
voorpagina. Binnenin voorzien de redacteuren in glasharde kritiek op publieke figuren,
maatschappelijke ontwikkelingen en vooral op
andere letterheren.
De vileine pennen worden nergens lustiger
voor geslepen dan voor het afbranden van de
student die droomt van een eervolle plaats
in de kolommen van het blad. Elke hoopvolle
brievenschrijver of deelnemer aan de regelmatige schrijfwedstrijden riskeert vakkundige
vernedering in de correspondentierubriek,
waardoor velen de stap niet wagen. Schrijver
dezes is daarop geen uitzondering, en het
was dan ook met lichte nervositeit dat een
verzoek om een redactievergadering te mogen
verslaan de deur uit ging. Maar zie daar: een
hartelijke uitnodiging kwam per ommegaande.
Kantooruren
‘Ik bouw even een altaar,’ zegt Daan Doesborgh (26, boekwetenschap) verontschuldigend, terwijl zijn lange manen weer verdwijnen
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in een steriele archiefkast van een al even
sober ingericht kantoor. Wie dacht dat het zo
klassiek ogende en klinkende blaadje gemaakt
werd op een verweerde tafel, bij het licht van
kaarsen in lege portflessen, komt bedrogen uit:
na de sluiting van het oude Crea vond de redactie onderdak op de burelen van De Groene
Amsterdammer. Voor de vele portretten en
souvenirs van de redactie was daar geen plek,
maar omdat er vanavond een fotograaf komt
worden de schatten afgestoft. ‘Kijk wat mooi:
een oude cover met Theo van Gogh, achtervolgd door Mohammed B.’!’ zegt Daan, de
objecten liefdevol rangschikkend.
Redacteur Tim Meijer (23, geschiedenis en
filosofie) komt terug van een expeditie naar
de UB. ‘Onvoorstelbaar, alleen de Babel lag er
nog. En één Folia. Die lezen we altijd om inspi-

‘Zet er maar niet in dat ik
alcoholvrij bier drink’
ratie op te doen. Willen jullie een biertje?’ Zelf
drinkt de modieus geklede redacteur alcoholvrij bier – het bevreesd-eerbiedige fantasiebeeld van ondergetekende wordt almaar meer
geweld aangedaan. ‘Ja, zet dat er maar niet in,’
reageert hij op mijn verbaasde blik. ‘Ik ga een

marathon lopen over een week.’
Daan hangt ondertussen de laatste portretten
bij de galerij. ‘Dit is Laurens. Oud-redacteur,
door Poetin uit de lucht geknald. En dat is
Stephan ter Borg, die leeft nog. Twan Huys…
hee, wat is dit? Er zit taart op, we hebben
een keer taart gegeten van Twans hoofd.’
Onceremonieel wordt een kluwen snoeren
met aanhangend scherm op tafel gekwakt. ‘De
opmaakcomputer, die halen we wel altijd voor
de dag, dat is niet voor de foto. Je ziet dat we
budgettair niet het meest solide blad zijn,’ legt
Daan uit. ‘Zo. Nu is het net alsof we hier ook
binnen kantooruren mogen komen.’
Lul
Als ook redacteur Arnout Hoogendoorn (21,
Nederlands en filosofie in Leiden) binnenstapt,
is het wachten alleen nog op Walt van der
Linden. ‘Die zal wel in een café zijn blijven hangen,’ meent Daan. ‘Heb je je mooiste kleren
aangetrokken voor de foto?’ zegt Tim zonder
bespeurbaar sarcasme. ‘Mooi dat blauw,
combineert leuk.’ Hij informeert of Arnout, de
jongste van alle PC-redacteuren, zijn speech
voor het lustrum al af heeft. ‘Zou je kunnen
melden dat we vijf vermiste jaargangen uit de
jaren twintig hebben aangekocht? Als oud-redacteuren thuis nog oude jaargangen hebben
mogen ze die anoniem afleveren.’ Die jaargan-
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Arnout Hoogendoorn (met het portret van de op vlucht MH17 omgekomen redacteur Laurens van der Graaff), tim Meijer en Daan Doesborgh

gen troffen ze op internet; ze stonden in de
bibliotheek van een kloosterschool in Steenbrugge, vertelt Daan. ‘Geen idee waarom. Kijk,’
zegt hij, bladerend in de map. ‘Een stuk van
Menno ter Braak. Ik denk dat het veel grappiger is dan het nu lijkt. Heel contextgebonden,
dat zijn de grappen in de nummers nu ook.
Wij kunnen wel schrijven dat Danny Mekić de
authenticiteit van een VVV-bon heeft, maar
over honderd jaar weet niemand meer wie dat
is. Althans, dat mag je toch hopen.’
’Waar is Walt?’ vraagt Arnout. De vergadering
is een halfuur onderweg, de fotograaf heeft
zijn camera klaarstaan. ‘We denken ergens in
een café,’ zegt Tim. ‘We gaan hem niet bellen
ook, de lul.’ Opmaakprogramma’s en mailbox
zijn nog altijd gesloten. Moet er vandaag
niet vergaderd worden? ‘Nee,’ zegt Tim met
uitgestreken gezicht, ‘we zitten hier vanavond
voor de mythevorming.’ Daan: ‘De ene keer
zijn we aan het blad bezig – zo’n PC knallen we

er in drie dagen uit – en de weken dat we niet
verschijnen, komen we evengoed bij elkaar om
een beetje te drinken en de Folia te lezen.’
Dood
Propria Cures kende hoge pieken in verleden,
zowel qua literair niveau als oplage. Nu de
makers van Fokke & Sukke (wiens eerste cartoon door PC werd geweigerd, ‘maar daarna

‘We zijn een soort merk
dat van binnen al dood is,
maar niemand heeft het
nog door’
hebben we ze gelukkig snel omarmd’) binnen
zijn en oud-redacteur Marck Burema digitaal
verder provoceerde op GeenStijl, lijken de
gloriedagen ten einde. PC wordt makkelijk
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weggezet als een schim van het smaadschrift
dat ooit tienduizend euro moest betalen na
een foto van Leon de Winter in een massagraf
bij Auschwitz, en een van de laatste veroordelingen voor godslastering in de wacht sleepte.
De redacteuren weten het, maar het deert
ze weinig. ‘Qua faam zitten we hier,’ zegt Tim,
met een hand in de lucht, ‘en qua succes hier’
zijn andere hand zweeft vlak boven tafel. ‘Qua
oplage, nóg veel lager.’ In de jaren zeventig
was dat wel anders: toen kreeg ieder Asva-lid
de PC meegestuurd. ‘Dat was een oplage van
twintigduizend of zo, nu hebben we daar nog…’
Tim twijfelt. ‘Daan, gaan we het echte getal
noemen of doen we keer tien?’ ‘Zullen we het
gewoon houden op tienduizend?’ antwoord
Daan. ‘We zijn maar klein bier,’ zegt Tim. ‘O,
vind je dat enorm veel? Ja, dat vind ik eigenlijk
ook,’ zegt de redacteur.
‘We zijn een soort merk dat van binnen al
dood is, maar niemand heeft het nog door. Op

15

26-01-15 18:49

dit soort avonden doen we alsof we keihard
aan het werk zijn, maar in feite hangen we de
redactie vol met trofeeën uit een glorierijk
verleden.’ Harde, maar misschien overdreven zelfspot: de laatste jaren stijgt het aantal
abonnees en online volgers. ‘We hebben een
inhoudelijke kwaliteit die een hogere oplage
verdient,’ zegt Daan. De gratis distributie
aan studenten, die de PC nu nog uit bakken
op vele faculteiten kunnen pakken, gaan ze
afbouwen. ‘Dat kost alleen maar geld. Op die
beslissing hebben we veel kritiek gekregen:
dat het een van de pijlers van PC is dat je het
gratis meeneemt op de UvA… Maar dat is pas
tien jaar geleden ingevoerd, in de hoop dat
het meer abonnees op zou leveren. Dat is niet
gebeurd. En als we daarvóór 115 jaar overleefd
hebben, dan moeten we daarna ook nog wel
750 jaar kunnen overleven.’
Degen
Tijd om op de foto te gaan. Arnout: ‘Is het leuk
om een bordje met “Je suis une baguette” te
doen?’ Ze hadden de grap bedacht na Charlie
Hebdo: in de barrage van solidaire redactieselfies een plaatje te maken van een Franse
redactie die de hype niet heeft begrepen.
Door het lustrum heeft de grap het blad niet
gehaald. ‘Doe er een spelfout in, un baguette
in plaats van une,’ suggereert Tim. ‘Dat we
het dubbel niet begrepen hebben. Inception!
Daar krijgen vast weer een paar fijne reacties
op van mensen die zeggen dat het fout is.’
Zo geschiedt.
Een uur na aanvang is Walt er nog niet. ‘We
kunnen ook alvast de foto doen hoor, dan
leert die gast een keer op tijd komen,’ zegt Tim
wrevelig. ‘Ik heb geen zin om hem te bellen, ik
delegeer dat naar Daan. Dat kan gewoon, ik heb
met hem een goede band. We hebben allemaal
een goede band bij dit blad. Er zijn geen irritaties of wrijving naar elkaar toe, daar houdt Folia
wel van, toch?’ Daan krijgt een voicemail. ‘Hij is
natuurlijk weer bang dat de NRC belt waar z’n

column blijft.’ Arnout staat klaar voor de foto.
‘Ik vind dat Walt al te veel mediamomentjes
heeft gepakt, je mag gewoon schieten.’ Tim: ‘Ik
stap even uit mijn rol hoor. Kijk, dit is gewoon
heel onprofessioneel. Nu stap ik weer mijn rol
in.’ Hij pakt een in paars fluweel gehulde degen
op. ‘Overblijfsel uit onze corporale tijd. Als je
bij PC komt ben je eerst een meeloper, een
soort feut. Dan word je afgezeken.’
Degen, portret en berg computeronderdelen
worden in de armen genomen, de gezichten
gaan op streng. Daan: ‘Kun jij die metroseksuele pluk haar achter mijn oor doen?’ Tim

‘We zitten hier maar drie
avonden in de week,
dat weten die gekke
jihadisten niet’
drapeert met zorg de haarlok. Ze ogen wat
militant, merkt de fotograaf op, maar ook daar
heeft de redactie geen enkel probleem mee.
‘Ja, islam, kom maar op, zeggen we nu,’ lacht
Tim. ‘Geen zorgen: we zitten hier maar drie
avonden in de week, dat weten die gekke
jihadisten niet.’
Moslims
Na de foto komen toch enkele praktische zaken ter tafel: een mogelijke stand op Lowlands,
een factuur. Tim wil een quiz in het blad, om
je favoriete jihadi te kiezen: ‘Daar zit wel een
leuke grap in.’
Natuurlijk voelen ze zich, enigszins plichtmatig, verbonden met Charlie Hebdo, zegt Tim.
Maar PC kwam te laat uit om diepgravend te
reageren. Om toch steun te betuigen, staat
in het lustrumnummer een stokpoppetje
dat Mohammed voorstelt. Het is meer een
persiflage op de Mohammed-cartoon dan op
Mohammed, zegt Arnout. ‘We hadden ook een

Eigen Zaken
Het oudste studentenblad van Nederland rekent een flink deel van het literaire pantheon van de
twintigste eeuw tot haar oud-redacteuren: Slauerhoff, Bolkesteijn, Haasse en zelfs Beau van Erven
Dorens vulden ooit de sober opgemaakte kolommen. De titel van Propria Cures, dat vrij vertaald
kan worden als ‘Bemoei je met je eigen zaken’ vat de essentie samen: een immer studentikoze,
nonchalant opgestoken middelvinger in een klassiek academisch jasje. Het 125-jarig bestaan,
vol illustere debuten en schandalen, werd deze maand gevierd met een oud-redacteurendiner
plus receptie, een dubbel lustrumnummer, een overzichtsboek en vele interviews en
overzichtsartikelen van minder brutale media.
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cartoon van Gregorius Nekschot, maar die was
grof om het grof. Dat vind ik zelf wel wat hebben, maar in dit geval zou het zijn geweest van:
kijk ons ook eens proberen te schokken. Drie
miljoen Fransen zeggen “Je suis Charlie”; het
zou wel heel cru zijn als wij nu van de mogelijkheid gebruik gingen maken om over onszelf af
te roepen dat wij de Nederlandse versie van
dat tijdschrift zouden zijn.’ De keuze voor een
niet-betekenisvolle cartoon lag veel meer in
hun straatje, besloot de redactie.
‘We moesten iets doen met die veronderstelde verantwoordelijkheid die alle bladen
ineens dachten te hebben,’ vervolgt Arnout.
‘We wilden het benadrukken, ironiseren, zodat
niet automatisch de link tussen ons en Charlie
Hebdo wordt gelegd. Iedereen eigent het zich
toe, we wilden niet in dat gat in de markt springen.’ Tim: ‘Persoonliijk vind ik het veel interessanter wat je nu allemaal zomaar over moslims
mag zeggen: als je in al Wilders’ uitspraken het
woord ‘moslim’ voor ‘jood’ zou vervangen, was
hij al tien keer aanklaagd. Dat is interessanter
dan meelopen in de islamdiscussie.’ Arnout
valt hem bij. ‘Precies! In de Metro heeft Ebru
Umar nu haar eigen islamkritiek-hoekje. Dus
als wij dat gaan doen, zijn we toch echt te laat.
Het is veel interessanter om grappen over de
discussie te maken.’
Faillissement
De discussies over wat wel en niet ‘PC’ is, gaan
op gevoel: ze hebben allemaal het blad jarenlang gelezen en kennen de oude jaargangen ‘in
hoofdlijnen tot de jaren negentig’. ‘We hebben
geen fatsoensgrenzen of dingen die we uit
angst niet gaan doen,’ zegt Tim. ‘Daarvoor zijn
we te onbeduidend. Ik denk dat we daarom
ook niet echt een reden hebben om bang te
zijn om te ver te gaan: niemand krijgt het mee
als wij de allerbotste Mohammed-grap ooit op
de cover plaatsen. Ja, misschien nu, met alle
media erbovenop.’
Ondertussen is er nog geen bericht van Walt.
Daan maakt zich zorgen. Arnout: ‘Wachten op
Walt. Control Walt Delete. Kijk, is dat geen
goede kop?’
Ook zonder Walt is het prettig toeven op de
redactie, keuvelend met een biertje. Maar is
het niet behoorlijk aanpoten, met vier man een
weekblad vol schrijven? ‘Het is hard werken,
zeker,’ zegt Tim. ‘Er is veel binding met PC,
daarvoor is die meelopertijd ook.’ Daan: ‘Juist
door een strenge selectieprocedure creëer je
loyaliteit.’ Daarbij zijn ze gewoon echt goed in
grappen bedenken, zegt Tim. ‘Dat is ook wel
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Oud-redacteuren van Propria Cures tijdens de lustrumviering op 17 januari foto - Ferry André de la Porte

nodig.’ ‘Soms zitten we hier en weten we: als
je niet nú tien goede grappen bedenkt, staat
er gewoon een lege pagina in je blaadje,’ zegt
Daan. Arnout: ‘Juist die deadline maakt de
grappen beter.’
‘Er zijn altijd mensen die gewoon te veel aandacht krijgen voor wat ze doen. En dan moet
je daar iets van zeggen,’ besluit Tim. Plannen
of vooruitzichten voor 2015 hebben ze niet. ‘Ja,
dat Israël een hoop Palestijnse burgers dood
gaat maken.’ Daan: ‘Er gaat een zelfmoordaanslag plaatsvinden in het Midden-Oosten,
dat denk ik wel. Joost Zwagerman gaat een
stom boek uitbrengen. En ik denk dat Propria
Cures ook dit jaar op het randje van bankroet

verkeert. Ik durf die voorspelling zelfs voor
de komende tien jaar te maken.’ Gelukkig

Een financieel stevige
vriendenkring behoedt
PC voor een zevende
faillisement
behoedt een financieel stevige vriendenkring
ze in geval van nood voor het zevende faillissement in hun geschiedenis. ‘Als de rekeningen
echt niet meer betaald kunnen worden, is er

na een belrondje altijd wel weer even lucht.’
‘Trouwens,’ herinnert Arnout zich, ‘Walt zou
betalen vanavond! Dáárom is hij er niet!’
Als ze de deur van het grachtenpand dichttrekken, komt het verlossende sms-bericht.
Walt was inderdaad blijven hangen in een
kroeg, en tijdens de vergadering ‘aan het
neuken,’ aldus een verontwaardigde Arnout.
Tim voelt ‘echt de neiging om hem op z’n bek
te slaan’: het blad gaat voor de vrouw. In een
spervuur van terminale ziektes stapt het drietal op de fiets.
‘Normaal gaan we wel tot later door,’ zegt Tim.
‘Niet alleen voor de mythevorming, hoor. Ook
omdat het gezellig is.’ yyy

Smaadschrift
Van schandaal is Propria Cures nooit vies geweest. katholieke studenten ontvoerden een PC-redacteur die oorlogspaus Pius XII na diens dood ‘in de
grond niet zo slecht’ noemde; een beschrijving van Jezus als een ‘door actieve zelfstudie opgeklommen timmermanszoon’ leidde tot een veroordeling
van godslastering in 1965. De boete was 100 gulden; een schijntje bij de 10.000 gulden die de redactie Leon de Winter in 1996 moest betalen, nadat
hij in een massagraf te Auschwitz was afgebeeld. In 2008 weigerde de Leidse introductiecommissie het blad uit te reiken aan eerstejaars door een
interview met de anus van Albert Verlinde – die er zelf wel om kon lachen. In Joost Zwagerman heeft de redactie een goede vervanger van erfvijand
Harry Mulish gevonden: vorig jaar beschuldigde redacteur nils de Lange de schrijver van het opstrijken van enorme subsidies van het Letterenfonds,
waar Zwagermans vriendin werkzaam was. De media namen het verhaal over, Zwagerman en het Letterenfonds gaven tekst en uitleg en PC
rectificeerde. niettemin, zegt Daan Doesborgh, ‘hebben we wel in ons vuistje gelachen’.
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Opinie
Tijd om te herzien waar
het geld heen moet
Het huidige allocatiemodel is verouderd en toe aan een herijking, vindt Ingmar Visser.
Laat iedereen meedenken over een nieuw model. llustratie Marc Kolle

D

e kaderbrief 2015, waarin geregeld wordt hoe het geld van de
UvA over de faculteiten verdeeld
wordt, heeft afgelopen zomer behoorlijk wat stof doen opwaaien. De begroting
2015 heeft de scherpste kantjes eraf gehaald
en zo is het stof weer even neergedaald. Tijd
voor een reflectie op de vraag hoe de UvA
haar geld moet verdelen.
De verdeling van geld over faculteiten gebeurt
aan de hand van het zogeheten allocatiemodel, met parameters als de studiepuntprijs,
de promotiebonus en geld voor eerstejaarsstudenten die zich inschrijven. Het huidige
allocatiemodel is ingevoerd in 2006 en het is
hoog tijd voor een herijking. Bij deze een aanzet tot discussie. Een vernieuwd allocatiemodel zou op zijn minst de volgende drie doelen
moeten dienen: een sterke relatie tussen
onderwijs en onderzoek, sterke, zelfstandige
disciplines gecombineerd met de mogelijkheid
om interdisciplinair onderwijs en onderzoek
te ontwikkelen, en ten slotte het versterken
van de verdiencapaciteit van faculteiten waar
het gaat om onderzoek gefinancierd uit de
tweede- en derdegeldstroom.
Schokkend
De belangrijkste functie van universiteiten is
om onderwijs te verzorgen in verschillende
disciplines en wel zo dat het onderwijs direct
gerelateerd is aan het onderzoek in de betreffende vakken. Studenten dienen kennis te
maken met de laatste inzichten, en vooral met
de discussies die in de wetenschap gevoerd
worden over de zekerheden en onzekerheden
omtrent deze inzichten. In haar diesrede van
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8 januari verklaarde rector Dymph van den
Boom het volgende in een fictieve discussie
met Von Humboldt: “Ik ben een enorme fan
van uw publicatie,” zei ik, terwijl ik mij tot Von
Humboldt wendde. ‘U pleit voor eenheid van
onderwijs en onderzoek.’” Een sterke relatie

tussen onderwijs en onderzoek is een essentiële pijler voor de universiteit en de belangrijkste eigenschap die haar onderscheidt van
het hbo. In het huidige allocatiemodel is er wel
een koppeling tussen onderwijs en onderzoek,
maar die is veel te zwak om het gedeelde
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ideaal van Von Humboldt en Van den Boom
– de eenheid van onderwijs en onderzoek –
waar te kunnen maken.
Ter illustratie het volgende. Bij de opleiding
psychologie is er in de tweedejaarswerkgroepen een sessie van vijfenveertig minuten
met de titel ‘Onderzoeker op bezoek’. In die
werkgroepen hebben studenten de gelegenheid om een onderzoeker het hemd van het
lijf te vragen over het hoe, wat en waarom van
diens onderzoek, inclusief vragen over wetenschappelijke integriteit en sloppy science.
Dit zijn belangrijke en nuttige bijeenkomsten,
zowel voor onderzoekers als studenten, en
ik ben blij dat ze bestaan. Schokkend is het
feit dat werkgroepen met een dergelijke titel
blijkbaar nodig zijn. Zijn tweedejaarsstudenten
nog niet eerder in hun studie in de gelegenheid geweest om een keer uitgebreid met
een onderzoeker van gedachten te wisselen?
Om zulke uitwisselingen dagelijkse praktijk
te maken, ook bij grotere opleidingen, is een
veel sterkere koppeling tussen onderwijs en
onderzoek in de financiering van faculteiten
nodig. Verhoging van de onderzoeksopslag, de
hoeveelheid geld voor onderzoek die faculteiten krijgen per diploma, is daarvoor het
geëigende middel.
Goed onderwijs en onderzoek leunen op
stevig verankerde disciplines in opleidingen en
onderzoeksinstituten. Vernieuwing in onderwijs en onderzoek is echter ook gebaat bij (inter)disciplinaire samenwerking. Het opzetten
van gezamenlijke opleidingen, in samenwerking met andere faculteiten en universiteiten
(VU), is gediend bij een allocatiemodel waarin

Het allocatiemodel
dient gedragen te worden
door medewerkers en
studenten

in samenwerkingsverbanden de eenheid van
onderwijs en onderzoek gehandhaafd blijft.
In het huidige financieringsklimaat uit Den
Haag zijn universiteiten voor hun onderzoek
voor een flink deel afhankelijk van tweede- en
derdegeldstromen. Wat men daar ook verder
van vindt, het allocatiemodel van de UvA moet
ertoe bijdragen dat deze inkomsten geoptimaliseerd worden.
Weeﬀout
De grootste weeffout in het huidige allocatiemodel zijn de zogeheten ‘historische
beleidsbudgetten’ voor onderzoek, die zeer
ongelijk verdeeld zijn over de faculteiten.
Deze dienen expliciet onderdeel te zijn van
de discussie over herijking van het allocatiemodel. De parameters die in aanmerking
komen om het betreffende budget te verdelen zijn in ieder geval de aantallen en omvang
van binnengehaalde subsidies (matching) en
de aantallen promoties, maar ook andere
parameters zijn denkbaar, met name parameters die ruimte scheppen om te investeren in
autonome onderzoekstijd voor het uitzetten
van nieuwe lijnen.
Het allocatiemodel van de UvA is het ultieme
instrument om tot uitdrukking te brengen waar
een universiteit voor staat: een instituut waarin
onderwijs en onderzoek in sterke samenhang
beoefend worden, een academische omgeving
die de toekomstige generatie de benodigde
bagage meegeeft. Het allocatiemodel dient
dan ook gedragen te worden door medewerkers en studenten en ik roep bij dezen dan ook
iedereen op gewenste uitgangspunten voor
het model ter tafel te brengen. De noodzaak
voor zulk draagvlak wordt gesteund door de
vorige week door de Eerste Kamer goedgekeurde wet studievoorschot hoger onderwijs,
waarin geregeld wordt dat de centrale medezeggenschap instemmingsrecht heeft op de
hoofdlijnen van de begroting. yyy
Ingmar Visser is universitair docent psychologie en

expliciet wordt geregeld hoe zulke samenwerkingsverbanden gefinancierd worden. Een
terugkerende discussie bij opleidingen in samenwerkingsverbanden gaat over de verrekening van de onderwijsdienstverlening, waarbij
één faculteit onderwijs inkoopt bij een andere
faculteit. Zulke verrekeningen moeten niet
keer op keer onderwerp van discussie zijn,
maar integraal onderdeel van een vernieuwd
allocatiemodel, inclusief de bijbehorende verrekening van onderzoeksopslagen zodat ook

vicevoorzitter van de Centrale Ondernemingsraad en de
ondernemingsraad van de Faculteit der Maatschappij &
Gedragswetenschappen. De ingenomen standpunten zijn
op persoonlijke titel.
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Aynan

Habbiebabbie
Twee weken sliep ik in verschillende bedden. Een
deel van mijn huis werd verbouwd. Nieuw keukenblok, nieuwe douche. De hoofdaannemer die ik op
zijn eerste werkdag de reservesleutels van het appartement gaf, had ik op een haar na weggestuurd.
Opdonderen, wilde ik zeggen. Niet het toekomstige interieur, maar beschaving hield mij tegen.
Hij was nog geen vijf minuten binnen. ‘Ik heb niets
tegen ze, maar…’ waarna hij een diarree-operette
over Marokkanen uitvoerde. Het kwam op het
volgende neer. Hij ging het zeil – op mijn verzoek
– in de keuken afdekken, want hij had zijn lesje
wel geleerd in Geuzenveld. Iedere keer sneden
die rotmarokkanen hun eigen zeil kapot en zeiden
vervolgens dat het zijn schuld was. En dan moest
de aannemer voor nieuw vinyl dokken.
Een week later belde ik de aannemer om te
vragen hoe het ervoor stond. ‘Uitstekend,’ zei hij.
‘Vandaag heeft een mannetje de douche betegeld. Hij is uiterst betrouwbaar, want het is een
Volendammer.’
Weer dat geëtniceer.
Na twee weken zwerven sliep ik weer thuis. De
volgende dag werd er op mijn deur geklopt. De
bouwvakkers waren nog niet klaar. Ik draaide de
douchekraan dicht, knoopte een handdoek om
mijn middel en vroeg aan de twee mannen of ze
tien minuten konden wachten, zodat ik mij kon
fatsoeneren. Na een paar tellen werd er vervelend hard op de deur gebonsd. Ik deed weer
open en zei dat dat nergens nodig voor was. De
engste zei dat ik moest opschieten. Hij keek mij
intimiderend aan: laat mij erdoor of ik sla mij een
weg naar binnen. Het gezicht met littekens die
er met een stanleymes ingekerfd leken en de
onleesbare tattoovlek in zijn hals deden mij opzij
stappen. De ander stapte over de drempel en
lachte op een manier van: zo doen wij dat, hè.
In gedachten belde ik de hoofdaannemer. ‘Ik heb
niets tegen bouwvakkers, maar…’ yyy Asis Aynan
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Objectief
Muts!
Er was een tijd dat niemand, man of vrouw,
het waagde om de deur uit te gaan zonder
hoofddeksel. Helaas is het gouden tijdperk
van hoeden en petten voorbij. Zelfs de hoofddoek, ooit de trots van elke Jordanese vrouw,
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is inzet geworden van religieuze debatten en
als ‘kopvod’ afgedaan. Maar bad hair days zijn
van alle tijden. Je moet die vettige strengen
toch op een acceptabele manier de bibliotheek in zien te smokkelen, en daar bieden

de breipennen de uitkomst – al zullen de
meeste mutsendragers hun hoofddeksel te
danken hebben aan een kinderhandjesvretende H&M-machine te Bangladesh. De muts
biedt warmte en straalt zowel nonchalante
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stijl als hoofdhygiëne uit. Nodig is hij zelden,
nu de Nederlandse winters sinds tien jaar
vervangen zijn voor een treurige variant op de
moesson. Dat heeft skateboarders, rastafari’s
en Innocent-smoothieflesjes echter nooit
weerhouden van het opzetten van hippe breisels, dus doe vooral of het zowel binnen- als
buitenshuis min twintig is. De strakke beanie is
immer populair, de enorme gebreide baretten
lijken wat aan populairiteit in te boeten. Er is
echter één type muts waar elke rechtgeaarde

Amsterdammer zich voor dient te behoeden, en dat is de chullo. Deze oorspronkelijk
van lamawol vervaardigde flappenmuts is
sinds enige jaren door de toeristenindustrie
gekaapt, en wordt met AMSTERDAM en liefst
enkele marihuana-motiefjes erop bij duizenden aan bezoekers gesleten. Lullige touwtjes
aan de flappen en een pompon ergens rond
schouderhoogte maken de klaploper-look
helemaal compleet; wie niet zijn dagen slijt
in de rij van het Anne-Frankhuis en voor de
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monsterlijke i amsterdam-letters houde zich
er verre van. yyy tekst - Bob van Toor / foto’s Vera Duivenvoorden
Vanaf links met de klok mee: Quirijn de Jonge (26),
master Finance, UvA / Matthias Passer (30), promovendus
taalwetenschap, UvA / Hanae Mossali (30), lerarenopleiding Frans, HvA, emma van de Geer (19), lerarenopleiding Frans, HvA / robin kissels (20), Algemene
Cultuurwetenschappen, UvA / Joris van de Pavert (23),
CMD, HvA
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Masterdag
6 februari

Bij ons leer je de wereld kennen

23-01-15 16:39

26-01-15 18:49

Op de
tong
Borneo
C. van Eesterenlaan 35-37

W

ie in 2015 moet bezuinigen,
maar toch buiten de deur wil
eten, kan met een gerust hart
naar Turks eethuis Borneo.
Op deze winterse dag is het stil binnen, maar
de bezorgdienst heeft het druk en er komen
regelmatig buurtbewoners afhalen. Het is lastig
kiezen uit het grote aanbod op de kaart. Mijn
tafelgenote neemt patlican salatasi – salade
van geroosterde aubergine – als voorgerecht.
Haar portie blijkt ruim voldoende voor twee
personen. Ze is erg tevreden over de rokerige
smaak van de groente.
Als hoofdrecht kies ik köfte yemegi: lamsgehaktballetjes met verschillende groentes.
Mijn tafelgenote gaat voor de falafel. Bij deze
schotels komt een salade van rode kool,
wortel en rucola. Verder kunnen we kiezen uit
tarwerijst, witte rijst of friet. Bovendien krijgen
we nog een mandje Turks brood. De falafel valt
in goede aarde bij mijn tafelgenote: hij smaakt
heel vers. De lamsgehaktballetjes zijn lekker

foto – Daniël Rommens

gekruid. De combinatie met de overheerlijke
witte rijst – ook te koop in de groentewinkel
verderop in de straat, die van dezelfde familie
is – en de groentes is goed. We drinken er
ayran bij, Turkse yoghurtdrank.
Als nagerecht willen we graag cheesecake met
caramel en pecannoten, maar er is alleen nog
baklava. Dit blijkt echter de beste die ik ooit
gegeten heb! De drie stukjes zijn heerlijk romig;
ze worden gemaakt door een kennis van de
familie. Mijn tafelgenote houdt het bij thee,

want ondanks de grote eter die zij is, zit ze toch
behoorlijk vol. Samen betalen we slechts 27 euro.
’s Zomers is dit eethuis ook een ijssalon. Dan
komen we gegarandeerd weer! yyy Olga Rackwitsz
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.

Köfte

Patlican

Ayran

Het vleesgerecht köfte
is oeroud en wordt niet
alleen in Turkije, maar
ook op de Balkan, in
Griekenland, NoordAfrika, het Midden-Oosten en in India gegeten.
Er zouden wel driehonderd soorten köfte
bestaan. Het Perzische woord kūfta betekent vleesbal, maar de Arabische varianten
zijn vaak langwerpig. Köfte bestaan meestal
uit rund of lam met ui en kruiden. Ook kan
het vlees rond een hardgekookt ei gerold
worden. Dit schijnt de inspiratie te zijn geweest voor het Britse gerecht Scotch egg.

Patlican is Turks voor
aubergine. Aubergine heeft een speciale plaats in de Turkse
keuken. Een beroemd
gerecht is karniyarik,
wat gespleten buik
betekent. Dit is een gerecht van opengesneden aubergines gevuld met gehakt,
knoflook, tomaat en kruiden, bereid met
veel olijfolie. De vegetarische variant heet
imam bayildi, wat ‘de imam is flauwgevallen’
betekent. De legende wil dat een zekere
imam flauwviel van genot nadat zijn vrouw
dit lekkere gerecht had gemaakt.

De Turkse yoghurtdrank ayran bestaat uit
yoghurt, water en een
beetje zout. Er zijn ook
varianten op de markt
met citroensap, peper,
basilicum, muntblad of
toegevoegde room. De drank wordt koel
geserveerd, eventueel met ijsblokjes. Ayran
is in Turkije zo populair dat je het ook vindt
bij de plaatselijke McDonald’s en Burger
King. In Mongolië drinkt men airag: een variant die is gemaakt van gegiste geitenmelk.
Vergelijkbare dranken in andere landen zijn
lassi in India en doogh in Iran.
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Waar blijven de robots?
Huishoudelijke taken zullen steeds meer verdwijnen. Van stofzuigen tot het afsluiten van energiecontracten: binnenkort kunnen robots dat moeiteloos voor je doen. Wat begon als een mogelijke vervanger
voor één individu, groeit nu uit tot potentiële vervanging voor complete bedrijven. Hoe lang duurt het
nog voordat robots ‘de boel overnemen’? tekst Yannick Fritschy / illustratie Denis de Groot

D

e term robot werd in 1920 geïntroduceerd door de Tsjechische
toneelschrijver Karel Capek, die er
een op een mens lijkend werkapparaat mee beschreef. Dit soort humanoïde
robots kunnen de laatste jaren steeds meer.
‘Op specifieke aspecten gaan de ontwikkelingen in de robotica heel hard, een stuk harder
dan de meeste mensen denken,’ zegt UvA-onderzoeker robotica Arnoud Visser. ‘De snelste
robot rent bijvoorbeeld met 30 kilometer per
uur.’ Dat is net zo hard als de snelste mens
gemiddeld de 400 meter aflegt.

Natuurlijke afkeer
Het totaalplaatje is echter moeilijk te realiseren. ‘Menselijke lichaamstaal en oogbewegingen zijn bijvoorbeeld heel moeilijk na te
bootsen,’ zegt Visser. Een kopie van de mens is
dan ook niet een doel dat de meeste robotonderzoekers nastreven. ‘Er zijn wel mensen
die daaraan werken, maar over het algemeen
worden robots voor een specifiek doel ingezet. Daarvoor hoeven ze niet in alle opzichten
op mensen te lijken.’
Sterker nog, vaak is het beter als een robot niet te veel op een mens lijkt. De kans
bestaat dat de robot dan in de uncanny valley
terechtkomt: een term die beschrijft hoe we
van nature een afkeer hebben voor iets dat
in veel opzichten hetzelfde is als een mens,
maar net niet helemaal. ‘Van een mens, maar
ook van een hond, verwacht je altijd bepaalde

reacties. Als die uitblijven, voelt dat onprettig,’
zegt Visser. Het is moeilijk een robot zo goed
te laten lijken dat die door die barrière heen
komt. Daarom kiest men er bijvoorbeeld in de
zorg expres voor om robots te gebruiken die
juist niet op mensen of huisdieren lijken. Om
dementerenden gezelschap te houden wordt
bijvoorbeeld een robotzeehond gebruikt.
Om echt volwaardige gesprekken te krijgen

Robot Zora helpt met
praktische taken, maar
gaat ook eenzaamheid
tegen
tussen mens en robot, is er nog een hoop
vooruitgang nodig. De huidige robots slagen
niet voor de turingtest, waarmee Alan Turing
in 1936 een experiment beschreef dat laat zien
of een machine een mens evenaart op het
gebied van denkvermogen. Visser: ‘Om goede
interactie te hebben, moet je niet alleen meer
weten van techniek, maar ook van de mens.
Met name in de psychologie zijn nog veel
vragen onbeantwoord, zoals de rol van timing
in interactie. Door hem te proberen na te bouwen, kom je dus meer te weten over de mens.’
Domotica
Een humanoïde robot waarvan in de nabije
toekomst veel wordt verwacht is de ‘zorgro-
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bot’. In september 2014 maakten de bewoners
van verzorgingscentrum Huize Elisabeth in
Vught kennis met Zora, een Nederlandse
zorgrobot. Zora kan ouderen helpen met hun
bezigheden en bovendien met ze communiceren. Op die manier helpt ze niet alleen met
praktische taken, maar gaat ze ook eenzaamheid tegen. ‘Je kunt een zorgrobot op verschillende manieren inzetten,’ zegt Visser. ‘Het
zou heel goed zijn als een robot als tilhulp kan
functioneren, want daar is veel behoefte aan.
Vooralsnog zijn robots daar echter nog niet

De drie wetten
van de robotica
De vrees dat robots te veel de overhand
krijgen in onze maatschappij is niet nieuw.
Sciencefictionauteur Isaac Asimov stelde in
1943 de ‘drie wetten van de robotica op,’ die
robotici later in verschillende varianten als
leidraad hebben genomen:
Eerste Wet
een robot mag een mens geen letsel
toebrengen of door niet te handelen toestaan
dat een mens letsel oploopt.
Tweede Wet
een robot moet de bevelen uitvoeren die hem
door mensen gegeven worden, behalve als die
opdrachten in strijd zijn met de eerste Wet.
Derde Wet
een robot moet zijn eigen bestaan
beschermen, voor zover die bescherming niet
in strijd is met de eerste of tweede Wet.
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Het domein Maatschappij en Recht gaat een
wekelijks radioprogramma op AmsterdamFM
maken over de ontwikkelingen in het domein en
haar verbinding met Amsterdam.
Paul van de Water is daarom op zoek naar een
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verfijnd genoeg voor. Een andere toepassing is
ouderen thuis in de gaten houden.’
Voor automatische observatie van ouderen is
een enkele robot echter niet altijd voldoende.
Een alternatief is om het hele huis te ‘robotiseren’, door overal camera’s en sensoren te
plaatsen die de bewoners scherp in het oog
houden en alarm slaan als het moet. Zulke
innovaties vallen onder de verzamelnaam
domotica, het vakgebied van Ben Kröse,
bijzonder hoogleraar Ambient Robotics aan
de UvA en lector Digital Life aan de HvA. Hij
leidt de onderzoeksgroep Digital Life, die
zich bezighoudt met intelligente camera- en
sensorsystemen. ‘Domotica is al zo’n twintig
jaar een toverwoord, waarmee wordt gespeculeerd over dingen als automatische rolluiken
en lampen die vanzelf aan- en uitgaan. Een
echt grote vlucht heeft het tot dusver niet
genomen, waarschijnlijk omdat mensen die
dingen zelf ook kunnen,’ zegt hij.
Alarmsysteem
Kröse verwacht dat dit de komende jaren door de toenemende vergrijzing gaat
veranderen. ‘Het aantal dementerenden in
Nederland zal in 2040 verdubbeld zijn en
in bepaalde gebieden zoals Flevoland zelfs
verdrievoudigd,’ zegt hij. ‘Een alarmsysteem
met sensoren kan ervoor zorgen dat die
mensen thuis blijven wonen. De laatste jaren
hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden
die daarbij helpen, zoals slimme horloges
die je gezondheid meten. Bovendien kun je
bestaande middelen gebruiken om gegevens
op te halen, zoals de locatiebepaling op
telefoons.’ Het grootste probleem is volgens
Kröse het voorkomen van vals alarm. ‘De huidige sensoren werken goed, maar ze moeten
nauwkeuriger. Je kunt beter één keer missen
dat een bejaarde midden in de nacht opstaat
om te ontbijten, dan dat de wijkverpleger tien
keer voor niks moet langskomen.’
De verwachting is dat domotica de komende

jaren ook privé een steeds grotere rol zal
spelen. Met name de slimme thermostaat, die
de verwarming automatisch aanpast aan waar
de bewoners en huisdieren zich bevinden, is in
opkomst. Aan apparaten die van alles over je
registreren kleven echter altijd privacybezwaren. ‘Ik merk dat veel mensen daar moeite
mee hebben,’ zegt Kröse. ‘Dat terwijl telefoons
al een heleboel gegevens registreren, maar dat
hebben mensen niet door. Goede wetgeving

Op maandag 2 februari vertelt Ben kröse in het kader van
de Amsterdamlezingen over sensoren, apps en robots, om
20.00 uur in Crea. toegang is gratis.

Robotjournalistiek
Zelfs de journalistiek is niet veilig voor oprukkende robots. In juli 2014 nam het Amerikaanse
persbureau Associated Press (AP) een dienst in gebruik die automatisch korte nieuwsberichten
schrijft. Dat zijn met name stukjes over bedrijfsresultaten, die weinig creativiteit vergen. Volgens
AP gaat de dienst niet ten koste van menselijke journalisten, maar geeft het hun juist de ruimte om
meer tijd te besteden aan analyses en achtergrondartikelen.
In voorgaande jaren hebben andere media ook al robots ingezet om snel korte stukjes te
schrijven. De Los Angeles Times gebruikt bijvoorbeeld een systeem dat onmiddellijk een kort
bericht schrijft als er ergens een aardbeving plaatsvindt. Dat systeem bevat het algoritme
Quakebot, dat bij een aardbevingsmelding van de U.S. Geological Survey direct de belangrijkste
gegevens in een bericht giet.
In 2011 bleek dat robots soms zelfs betere berichten schrijven dan mensen. een bericht over een
honkbalwedstrijd op de website GW Sports bevatte destijds geen vermelding van het feit dat een
van de pitchers een zogeheten perfect game speelde, iets wat zelden voorkomt. Mensen dachten
toen dat het bericht door een robot was geschreven, maar dat bleek niet het geval. Sterker nog,
informatici lieten vervolgens een robot een bericht schrijven over dezelfde wedstrijd, en dat
bericht opende wél met de vermelding van de perfect game.
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en technologie moeten ervoor zorgen dat gebruikers op alle gebieden beschermd worden.’
Een andere kwestie rond robotisering en domotisering kwam in september in het nieuws.
Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken,
waarschuwde destijds in een toespraak voor
de verdwijning van werkgelegenheid die automatisering met zich meebrengt. Kröse is het
daar volstrekt niet mee eens. ‘Niemand klaagt
erover dat de trekschuit is vervangen door een
boot met automatische aandrijving. Robots
zullen mensen nooit vervangen, maar kunnen
ze wel sterker maken. Dankzij de robotstofzuiger krijgt een wijkverpleger bijvoorbeeld meer
tijd om met ouderen een praatje te maken.’
Kan een goede robot niet uiteindelijk ook de
rol van luisterend oor vervullen? ‘Bij dementerenden wel, maar normaal gesproken niet,’
zegt Kröse. ‘Sociaal en emotioneel contact
blijft mensenwerk.’ yyy
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‘We wachten op
de eerste Jong UvA-baby’
Je bent jong en je wilt wat, dus sluit je je aan bij Jong UvA.
‘Zo’n netwerk is goed voor de arbeidsvreugde’. tekst - Daniël Rommens / foto’s - Mo Barends en Daniël Rommens
jonge medewerkers, bijvoorbeeld Jong HvA,
goed zijn voor extra arbeidsvreugde,’ vertelt
Van Wagtendonk. ‘Doordat jonge medewerkers zo verspreid over de UvA zitten,
ontbrak de binding.’ Ze lopen bovendien
vaak tegen dezelfde soort problemen aan
en die kunnen de jonge UvA’ers binnen het
netwerk met elkaar bespreken. Dat gebeurt
tijdens maandelijkse evenementen die door
Jong UvA worden georganiseerd. ‘Het leukste evenement dat we tot nu toe hebben gedaan is de meet your colleague day. Daarbij
konden onze leden een dag meelopen met
een collega van een heel andere afdeling
binnen de UvA.’ Na de meeloopdag was er
een borrel, waar de leden hun ervaringen
konden bespreken.

H

et is twee dagen voor het grote
nieuwjaarsfeest van Jong UvA,
een netwerk voor jonge medewerkers van de Universiteit
van Amsterdam. In het Crea Café komt het
negenkoppige bestuur bijeen voor een laatste
bespreking van het feest. ‘Lekker veel gouden
versiering heb je geregeld,’ roept voorzitter
Marloes van Wagtendonk (medeweker universiteitsbiblitheek) over harde jarennegentig-
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Jong UvA-voorzitter Marloes van Wagtendonk

muziek heen tegen haar collega. Jong UvA
bestaat nu net een jaar en heeft sinds januari
subsidie van het College van Bestuur (CvB)
om hun activiteiten verder uit te breiden, en
dat moet gevierd worden.
Meeloopdag
‘Een jaar geleden ontstond het idee om Jong
UvA op te richten. We hadden op verschillende plekken gezien dat netwerken voor

Klankbord
In krap een jaar tijd is het ledenaantal van
Jong UvA gestegen van veertig naar ruim
vierhonderd. ‘Niet alle leden komen elke
maand op onze activiteiten af, hoor. Er is een
vaste kern die je altijd wel ziet en voor de rest
wisselt het per evenement qua drukte. Sinds
kort doen we ook aan sportevenementen. We
hadden laatst een klimcursus bij het Universitair Sport Centrum. Daar kwamen ineens
heel andere mensen op af dan we normaal
gesproken zagen,’ vertelt Van Wagtendonk.
Jong UvA is er niet alleen maar voor de lol, het
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Het Jong UvA-bestuur in 2014

netwerk functioneert ook als klankbord voor het
CvB. Besluiten van het bestuur die van invloed
zijn op de werkomstandigheden van jonge UvAmedewerkers worden met Jong UvA besproken.
‘We hebben geen medezeggenschapsfunctie.
Daar houden we ons verre van, maar het is wel
fijn om als groep gehoord te worden.’
Romance
Naast sport en gezelligheid biedt Jong
UvA aan de leden ook bijeenkomsten voor
professionele ontwikkeling aan. Binnenkort is
er een bijeenkomst over duurzame inzetbaarheid. ‘Jonge medewerkers staan vaak na
een paar jaar werken voor de UvA weer op
straat, omdat de universiteit met tijdelijke
contracten werkt. We zouden graag zien dat
de kennis en ervaring van die mensen binnen
de UvA blijft.’
Gezelligheid en netwerken zijn echter ook
belangrijke pijlers van Jong UvA. ‘Laten
we er gaan doekjes om winden. Als je een
PhD doet zit je het grootste deel van je tijd
alleen achter je bureau te werken,’ zegt
Van Wagtendonk. ‘Het is ook gewoon leuk

om collega’s van verschillende afdelingen
en faculteiten te ontmoeten.’ Al die gezelligheid moet ooit toch eens gaan leiden tot

Jong UvA
Jong UvA is een netwerk dat jonge medewerkers van de UvA met elkaar verbindt. Het doel is om
de betrokkenheid bij de universiteit, de onderlinge samenwerking en het uitwisselen van kennis
te bevorderen. Om je aan te kunnen melden voor Jong UvA mag je niet ouder dan 35 jaar zijn.
Medewerkers van alle faculteiten en diensten van de UvA kunnen zich aanmelden.
De activiteiten van Jong UvA vallen onder vier thema’s: gezelligheid, kennis delen, professionele
ontwikkeling en sport. Die vier thema’s hebben elk hun eigen vertegenwoordiger in het bestuur.
De leden dragen bij aan het bedenken van nieuwe activiteiten in themagroepen.
Jong UvA krijft in 2015 van het College van Bestuur van de UvA een budget toegekend. Het exacte
bedrag wil voorzitter Marloes van Wagtendonk niet noemen. Wel weet ze te melden dat Jong UvA
voor de maandelijkse evenementen gemiddeld vijfhonderd euro nodig heeft. naast financiering
door de universiteit is Jong UvA ook afhankelijk van geld van derde partijen. Jong UvA is op
internet te vinden op de medewerkssite van de UvA en via hun Facebookpagina.

Sterrenkijken
Jong UvA organiseert op 6 februari om 18.00 uur twee rondleidingen in de sterrenkoepel van het
Anton Pannekoek Instituut op het Science Park Amsterdam. tijdens de rondleidingen geven jonge
astronomen van de UvA uitleg over hun sterrenkundig onderzoek. Als de hemel die avond helder
genoeg is worden er telescopen opgesteld, zodat de leden van Jong UvA zelf de sterrenhemel
kunnen bewonderen. na afloop is er een borrel in Café Polder.
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een Jong UvA-romance. De bestuursleden
grappen: ‘We wachten met smart op de
eerste Jong UvA-baby.’ yyy

29

26-01-15 18:50

Visitors to the Language Café
are as eager to teach as they are
to learn. Beneath the cacophony
of languages, you might just be
able to discern some intriguing
conversations. That is, if you can
understand them…
text and photos – Bob van Toor

I

t’s a busy night at community centre De
Meevaart. While diners finish up their
plates as part of a local waste-reduction
initiative, the international students begin
to trickle in, looking to learn and practice
languages. ‘Would you like to continue with
Dutch, or shall we start with Korean like last
time?’ Sonja Haedicke (20, AUC) asks the early
arrivers. She’s from Germany, but effortlessly
conducts a sequence of Dutch numbers with
her students.
Each Thursday, the International Language Café Amsterdam opens its doors at the
community centre in Amsterdam-East. UvA
students Sytze van Stempvoort and Rens
Baardman took the initiative to set up these
informal gatherings in 2014, together with AUC
students Sonja and Sophia. ‘I wanted to learn
a new language, but not from books,’ explains
Sytze. ‘I prefer to learn through conversation:
I love telling and hearing stories.’ That he is
not alone in this preference is evident from
the dozens of students who have flocked here
from every corner of the globe – Norway,
Hong Kong, England – and who now cluster
around tables, eagerly introducing themselves.
A bit meta
As every international visitor knows, the
Dutch have a tendency to set aside their own
language as soon as they recognise a non-
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Polyglots
unite
native. Sytze and his co-organisers therefore
insist on using Dutch, and remind each other
not to revert to the lingua franca English at
the first sign of struggle. ‘Ik ben Sytze, ik ben
20 jaar en ik studeer scheikunde,’ he slowly
tells a group of slightly misty-eyed Chinese,
Korean and Portuguese students. ‘That mean
chemistry, by the way,’ he adds. When Jianxian
(23, Economics & Business) bravely introduces
himself in Dutch, the teacher has a question
in Dutch ready. ‘Are you enjoying Holland?’ he
translates when Jianxian hesitates. ‘Ah! Sure,’
he says with relief.
In another corner, Sonja is immersed in an ani-

‘You’re not just practicing
another language; you’re
also gaining a deeper
understanding of one
another’
mated French conversation with two students.
She learned to speak the language while living
in Francophone provinces of Canada and
Switzerland, she explains. Whenever a complicated French term momentarily confuses
her students, she readily provides a synonym

or detailed description in either French or
English – the tiny flags of each nation displayed on her nametag are clearly well deserved.
Discussing her experiences as a German in
French Canada in English-laced French can
get rather confusing, but that’s to be expected
with students this internationally oriented.
Cucumber time
Co-founder Sophia Pontellier (20, AUC),
raised in Argentina and Brazil by her Dutch
father, is telling another group about her efforts to learn Mandarin, in Dutch. ‘It can get
a little bit meta at times,’ she says afterwards
with a smile. But languages and cultures happen to be a favourite subject of all attendants.
‘There is so much to say about culture, and
it’s personal. You’re not just practicing another language; you’re also gaining a deeper
understanding of one another. And of course,
culture is a large part of every language.’ Two
tables over, Sytze is proving her right with his
admirable attempt at explaining the Dutch
concept komkommertijd, or ‘cucumber time’,
to the amusement of everyone else.
Even though almost everyone in the room
is at least bilingual, matching all students to
teachers remains a logistical challenge. Not
that anyone minds: the American Mona (18,
AUC) is waiting patiently for polyglot extraordinaire Sonja to switch from French to
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Keys to
the city
Gus Moystad (22, Liberal Arts
and Sciences at AUC)
From: Norway

German. ‘In Europe, everyone seems to know
several languages,’ Mona says. ‘That motivates
me to learn more than just my native English,
which can feel a little inadequate sometimes.
She plans to live in a few German-speaking
countries in the future, so it makes sense
to start learning the language. ‘German is

also one of the official languages of the UN,
although I don’t know if I’ll get the opportunity
to ever work there,’ she says. She watches her
chattering fellow students, many of whom will
pursue comparable sought-after international
careers. ‘Knowing another language would
definitely be an advantage.’ yyy
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Space to think ‘The International Institute of
Social History on Cruquiuseiland. It overlooks
the water so you can watch the passing ships.
If you need a break, you can explore its collection of old Soviet propaganda posters.’
Great outdoors ‘When the weather is nice, my
favourite thing is biking around. I’ve spent a lot
of time exploring out east, through Flevopark
and alongside the Amsterdam-Rijnkanaal.
There used to be a little island in the middle
of the canal where I’d sit and watch the barges
pass by. It’s also great to follow the canal down
to Diemerpolder and Diemerbos and go for a
ride in the nature areas around there.’
Late nights ‘There’s one place my friends and
I consistently end up at after going out for
drinks: De Buurvrouw. I’ve been told that this
is the favourite haunt of all the theatre folks
working in the Nes around the corner, and
over the years it’s become mine as well. It’s got
the weirdest decorations; complete with spinning mannequin heads and a pinball machine.’
Feels like home ‘Amsterdam doesn’t remind
me much of Oslo, lacking both mountains and
extortionate beer prices. But I have family in
Brussels, so if I’m feeling homesick, I grab a nice
Belgian beer at Gollem, or spend an hour or two
browsing the comic book store Lambiek.’
Hidden treasure ‘The various galleries in
Westerpark and Westergasfabriekterrein
always have very cool exhibitions. My favourites are Kuvva Gallery and Kallenbach Gallery,
the latter of which Amsterdam artist Raymond
Lemstra has made his home.’
Crazy Dutch ‘One of the weirdest things
about the Netherlands is Dutch people’s
names. Jelle, Joppe, Douwe, Anemoon, Lieke,
Fieke, Annelot… In other European countries
I can usually find a parallel with Norwegian
or English names, being biblical or somehow
common, but here I’m often left completely
stumped. It does, however, make searching
Tinder a fun experience!’
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Toehoorders
Hoorcollege Stability & Stress door Stanley Cijntje, woensdag 21 januari,

FoliaWeb

12.00 uur, Leeuwenburg. tekst en foto’s – Elbert Kauffmann
Aanwezigen 15
Vrouwen 2
Scrabblewoorden windarm, stabiliteitskromme,
slingeramplitude

S

tanley Cijntje is laat, maar liefst twintig
minuten. Hij maakt zijn excuses en begint
met het opstarten van zijn computer,
dat niet vlot gaat. De studenten lijken
de langzame start van het college niet zo erg te
vinden. Ze wachten rustig af en iedereen babbelt
wat met elkaar. Voordat het college begint, komt
er nog een andere docent binnenwaaien met de
vraag of iedereen al een stage heeft. Hij is zelf nog
het meest enthousiast over de grote tankers waar
de studenten naar zijn zeggen stage kunnen lopen.
Stability & Stress hoort namelijk bij de opleiding
maritiem officier. Het vak gaat over de stabiliteit
van een schip. Stress bestaat uit invloeden zoals
bijvoorbeeld de wind en de zeestroming.
Als de computer eindelijk is opgestart en de beamer aangaat, verschijnt er een proeftoets op het
scherm. Rustig, maar zeker niet te langzaam, werkt
Cijntje de vragen af. Het zijn allemaal wiskundige
benaderingen van maritieme zaken, zoals bijvoorbeeld de scheepslading en wat voor invloed de
zeespiegel op het schip heeft.
Tijdens de uitleg van Cijntje is het nooit helemaal
stil. Sommigen kletsen met elkaar of overleggen de
vragen van de proeftoets. De docent maakt geen
probleem van het geroezemoes en het verder heel
interactieve college krijgt daardoor een informeel
karakter.
Na de behandeling van de proeftoets vertoont
de docent ter afsluiting een filmpje. Hierin komt
uitgebreid aan bod waar je op moet letten als
een schip ten anker gaat. ‘Let op het slingergedrag van de pure car carrier,’ tipt Cijntje. Hij
drukt op play en voor het eerst in het college
wordt het muisstil. Vijftien maritiem
officiers in de dop kijken geboeid naar het
enorme vrachtschip op het scherm. yyy
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Dennis Buwalda
20, maritiem oﬃcier

‘Het vak is goed te doen en ik
kijk met vertrouwen uit naar de
toets. De docent is af en toe
moeilijk te volgen, maar uiteindelijk kom ik er altijd wel uit
door vragen te stellen. Cijntje
staat altijd voor je klaar om die
te beantwoorden. Hij is net terug van een maandje vakantie en nu komt hij relaxed over. Normaal gesproken
schrijft hij de oefentoets op het bord. Deze keer deed
hij het via de beamer en dat vond ik wel prettiger.’

Tweehonderd jaar stuﬁ
Dit jaar viert de studiefinanciering haar 200-jarig bestaan. Met
de invoering van het leenstelsel
is er een zoveelste omslagpunt
bereikt. Wat heeft 200 jaar studiefinanciering ons gebracht?

Fleur Faber

19, maritiem oﬃcier
‘Het college was vooral herhaling
en oefenen voor de aankomende
toets. Dat was wel leerzaam, omdat ik heb gemerkt dat ik eerder
toch kleine foutjes maakte. Soms
is de stof een beetje vaag voor
mij, maar deze keer kwam het
duidelijk over. Cijntje was ook beter voorbereid dan voorheen. De laatste tijd verliep het vak sowieso een beetje
rommelig. We hadden een paar weken waarin er lessen
uitvielen en een andere docent inviel voor Cijntje.’

Werkgroepadviezen FGw
De eerste werkgroepadviezen
voor de nieuwe opzet van FGw
zijn bekend. De werkgroep ‘onderwijs en student-experience’
pleit voor meer ambitie en
minder vrijblijvendheid.

Patrick van der Valk
20, maritiem oﬃcier

‘Cijntje is een docent die veel
moeite in zijn werk steekt, dat
kan ik wel waarderen. Ik kan
hem ook altijd aanspreken om
nog extra uitleg te krijgen. Dat
is af en toe wel nodig, omdat
Stability & Stress voor mij een
lastig vak is. Dit college, waarin veel stof herhaald werd,
helpt dan ook zeker bij het beter begrijpen van alles. Ik
vond alleen de beamer niet echt nodig. Ik heb liever dat
de docent de berekeningen op het bord schrijft.’

FoliaMagazine

Studentenkampioenschap
De leukste schaatswedstrijd
van vorige week was in Nijmegen. Daar vond het Nederlands
Studentenkampioenschap Sprint
plaats, met een bijrol voor de
Amsterdammers van Skits.
LEES MEER OP FOLIAWEB.NL
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Curvers

Promoties
DONDERDAG 29/01
10.00 uur: els Beukers – Planologie

Shaking up the Cost Benefit Analysis Process. Issues
and Directions for Improvement when Assessing
Integrated Spatial Transport Plans through a Cost
Benefit Analysis. (Agnietenkapel)

Hora est

12.00 uur: Marii Paskov – Sociologie

Dineke koerts
Cultuurwetenschappen

Self-Regarding and Other-Regarding Attitudes: The
Role of Contextual Inequality. (Agnietenkapel)

14.00 uur: edwin van der Pol – Geneeskunde

3 februari 2015, 14.00 uur, Agnietenkapel

VRIJDAG 30/01

‘Interessant om dieper in te gaan
op wat ik als reisleider had gezien’

Detection of Extracellular Vesicles: Size Does Matter.
(Agnietenkapel)

10.00 uur: Louise Olde nordkamp –
Geneeskunde

Invasive Therapy for Inherited Cardiac Arrhythmias.
Towards a Better Benefit-Risk Equilibrium.
(Agnietenkapel)

12.00 uur: Wouter kikkert – Geneeskunde

Ischemic Events and Bleeding Complications after
Primary Percutaneous Coronary Intervention.
(Agnietenkapel)

14.00 uur: Annemieke Laarhoven –
Geneeskunde

Pediatric Immune Thrombocytopenia. Catching
Platelets. (Agnietenkapel)

DINSDAG 03/02
14.00 uur: Dineke koerts –
Cultuurwetenschappen

Tourism in China: Representing the Nation to
English Speaking Tourists. A Historical Study of
the Development of Tourism and the Interpretive
Media Encountered at Five Beijing Tourist Sites.
(Agnietenkapel)

WOENSDAG 04/02
14.00 uur: James McLaren – Biologie

Optimal Bird Migration: Accumulating Fuel,
Negotiating Wind and Trade-Offs in Fitness.
(Agnietenkapel)

Oraties
VRIJDAG 30/01
16.00 uur Charles van den Heuvel –
Geschiedenis
Kennisnetwerken: digitale methoden en
geschiedbeoefening. (Aula)

Voor uitgebreide informatie zie uva.nl/nieuws-agenda

NR.16

Folia 18-2.indd 33

Bevinding ‘Sinds 1987
kom ik al regelmatig in
China; eerst als reisleider en als toerist, de
laatste jaren ook om mijn
proefschrift te schrijven.
Mijn onderzoek richt zich
op de vraag hoe de Engelse informatie bij
vijf grote toeristische trekpleisters in Beijing
overeenkomt met de waarden die de Chinese regering promoot. Niet verrassend blijken daar veel overeenkomsten in te zitten.
Neem nu het Zomerpaleis. In de teksten op
borden en in de Engelstalige tours wordt tot
vervelens toe herhaald dat Engels-Franse
troepen in 1860 het Zomerpaleis verwoestten, zonder daarbij de context te schetsen.
Wat er destijds gebeurde is natuurlijk ook
misdadig, maar zonder de context is het
slechts bedoeld om het patriottisme aan te
wakkeren. Die vaderlandsliefde is een pijler
van het Chinese beleid.’
Leuk ‘Dit onderzoek gaf me de aanleiding
om langer stil te blijven staan bij teksten die
ik als toerist of reisleider tientallen keren
eerder hoorde of zag, maar waaraan ik toen
geen aandacht besteedde. Daar meer tijd
voor nemen, vond ik erg interessant.’
Moeilijk ‘Ik heb me in het begin wel enigszins verkeken op de kennis die ik van de
Chinese geschiedenis nodig had om al die
teksten goed in de context te plaatsen.
Daarom heb ik veel over China moeten
bijlezen. Dat was weliswaar boeiend, maar
kostte stiekem erg veel tijd.’ yyy Henk Strikkers
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Beest
Natuurlijk zou ik mijn geliefden redden van een
lawine. Ik wel. Dat is de enige draaglijke conclusie na het zien van Turist van Ruben Östlund
(vanaf 19 februari te zien), waarin een knap jong
gezinnetje totaal van de leg raakt nadat ze op
skivakantie een lawine overleven. Vader Tomas
redde namelijk het vege lijf en iPhone in plaats
van vrouw en kroost. ‘Ik ben slachtoffer van mijn
instincten,’ jammert hij als zijn vrouw Ebba het
hem verwijt.
Mensen nemen vaak afstand van instinctieve
reacties. Deed ik ook toen ik vorig jaar iemand
had geslagen: ‘Ik was mezelf niet,’ legde ik uit.
Handig, maar onwaar. Ik kon het gedane niet
rijmen met wie ik dacht te zijn, maar als ik eerlijk
was, bleek agressie gewoon echt iets voor mij.
Maar ja, dat dat viswijf met losse handjes óók
een aspect is van mij, is natuurlijk onacceptabel.
Het is een soort collectieve afspraak dat we
het instinctieve ik als een vreemd, agressief,
zelfzuchtig beest mogen bespreken, dat nu en
dan uit z’n kooitje breekt.
Zolang het beest braaf in zijn kooitje zit, is-ie van
onbesproken gedrag en is dat aan dat alledaagse
ik te danken. Het spreekt dus vanzelf dat ik,
mocht de lawine ooit komen, heldhaftig zal zijn.
Hoewel – ooit, toen ik op een strand een aap met
ontblote tanden op me af zag rennen, gaf ik de
kokosnoot waar het dier op aasde doodleuk door
aan mijn toenmalige vriend, als een laf cartoonfiguurtje. Anderzijds heb ik ooit wel moedig
opgetreden toen mijn zus bedreigd werd.
Rampen bekijken is ontzettend nuttig – ik oefen
de persoon die ik wil zijn. Naar die film kijken is
als schetsen voor het echte leven. En het leven is
meestal schetsen voor dat ultieme moment, dat
nooit komt. Maar ik zal moedig en juist handelen,
als het komt. Toch?! Het is alleen maar wachten
op een goede ramp. yyy Emma Curvers

33

26-01-15 18:50

Prikbord HvA

ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

HvA Gevaarlijke mails

HvA Docent van het Jaar

Op de HvA zijn mails met schadelijke software in
omloop. Wanneer iemand de bijlage van het bericht opent, wordt deze schadelijke software op de
computer geïnstalleerd. In ieder geval berichten met
als onderwerp FAX2MAIL verspreiden deze zogenoemde malware, maar mogelijk zijn er ook andersoortige e-mails die dit doen. Rijst er twijfel over de goede bedoelingen
van een mail of een afzender? Neem dan contact op met ICT Services
via servicedesk-icts@hva.nl of 020 595 1144.

Van 4 tot en met 10 februari kunnen alle HvA-studenten stemmen op hun Docent van het Jaar. Een dag
eerder vindt in Floor van de HvA de kick-off van de
wedstrijd plaats. Onder meer Meester Bart, HvA-rector Huib de Jong en onderwijs-mythbuster Pedro de
Bruyckere zullen er onder leiding van Luuk Heezen
spreken over goede docenten. De kick-off is op 3 februari om 16.30 uur
in de Kohnstammzaal en duurt ongeveer anderhalf uur. Daarna is er een
gratis borrel. Stemmen kan vanaf 4 februari op docentvanhetjaar.hva.nl.

HvA rekentoets

DeM Opera

De Vereniging Hogescholen (VH) wil dat hogescholen
meer mogelijkheden krijgen om studenten te weigeren
als die niet slagen voor een rekentoets. Daarbij gaat
het volgens de Vereniging Hogescholen om opleidingen die leunen op wiskunde en rekenwerk, zoals verpleegkunde en technische opleidingen. Met ingang van
september wordt een rekentoets verplicht voor alle studenten die een
hbo-diploma halen. Voor studenten met rekenproblemen is er echter een
toets op een lager niveau, waarmee ze iedere studie mogen gaan doen
behalve de pabo. De VH wil deze weg voor een aantal studies blokkeren.

Tweedejaarsstudenten commerciële economie van
de HvA hebben ervoor gezorgd dat Opera Theater
Amsterdam een voorstelling kan maken met jongens
met een problematische achtergrond. Dertig adolescenten die in aanraking zijn gekomen met politie en
justitie zullen delen van de Ring des Nibelungen gaan
vertolken, dankzij de sponsoring die de HvA’ers binnenhaalden. In totaal
haalden de studenten zo’n 15.000 euro op voor de operavertolking.
Student Stein van Maasakker haalde het hoogste bedrag op: 1400 euro,
van bedrijven als PWC en de Brauw Blackstone Westbroek.

USC Vondelparkloop

DMr Masterclass

Het UvA-HvA-team heeft wederom de bedrijvenloop
van tien kilometer van de Vondelparkloop gewonnen. Als enige van alle deelnemende bedrijven wist
het volledige UvA-HvA-team de tien kilometer door
Amsterdams bekendste park in minder dan 45 minuten te lopen. AMC-medewerker Alon Levin was met
36:32 de snelste loper van de ploeg en liep bovendien de tweede tijd in
het algemeen klassement van de bedrijvenloop. Kijk voor een uitgebreide fotoserie van de Vondelparkloop op de Facebookpagina van Folia.

Op vrijdag 30 januari zal in zaal 02A06 van het
Muller-Lulofshuis de masterclass ‘Participatieve
democratie: een Oegandese methode’ plaatsvinden.
Tijdens die masterclass zal DEW-IT, een koepel van
Oegandese non-gouvernementele organisaties, uitleg
geven over het opzetten en professionaliseren van
bewonersgroepen. Die groepen werken van onderop aan de opbouw
van openbare voorzieningen, welvaart en lokale democratie. De masterclass begint om 13.00 uur. Aanmelden: c.van.den.heuvel@hva.nl.

FS Verduurzaming

HvA Studentenenquête

Facility Services, de facilitaire dienst van de UvA en
de HvA, gaat de aanvoer van diensten verduurzamen.
Dat gebeurt naar aanleiding van het onderzoek van
Facility Services en het HvA-onderzoeksprogramma
Urban Technology, waaruit blijkt dat er veel winst is te
boeken op het gebied van verduurzaming. Er worden
daarom drie projecten opgezet. Allereerst wordt leveranciers gevraagd
om transportmiddelen te delen, ten tweede wordt er instellingsbreed
een vast aanschaf- en levermoment afgesproken en ten derde wil men
op langere termijn een centraal afleverpunt buiten de ring bouwen.

De Nationale Studenten Enquête 2015 (NSE) is
weer van start gegaan. In dit landelijke onderzoek
kunnen jaarlijks duizenden studenten hun mening
geven over hun studie. De resultaten worden gebruikt voor voorlichting aan aankomende studenten
en landelijke rankings. Met de resultaten van de
NSE-enquête kan ook de studenttevredenheid worden verbeterd.
Studenten ontvangen per e-mail een uitnodiging van Stichting Studiekeuze 123 om mee te doen aan de NSE. Invullen van de enquête is
mogelijk tot 8 maart. Zie studiekeuzeinformatie.nl/nse.
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Prikbord UvA

ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

FGw Satricum

Allard Pierson Museum DWDD

Op zaterdag 31 januari vindt weer de jaarlijkse
Satricumdag plaats: een dag vol archeologie, debat,
eten en drinken. Diverse sprekers zullen vertellen
over Satricum, een opgravingsplaats ten zuiden van
Rome. Marijke Gnade, bijzonder hoogleraar archeologie van pre-Romeinse culturen in centraal Italië,
leidt voor de UvA de opgravingen in Satricum. Zij richtte daarover vorig
jaar in Le Ferriere een tentoonstelling in en komt er nu over vertellen.
Locatie: OMP, zaal D 0.08. Aanmelden en info bij Marijke Gnade: 020
525 2562, m.gnade@uva.nl.

De Wereld Draait Door bestaat tien jaar. Ter gelegenheid daarvan zijn tien vaste gasten van het programma naar tien musea in Nederland gegaan met de
opdracht om in de depots hun favoriete kunstwerk
te kiezen. Het resultaat is een pop-uptentoonstelling
die vanaf 30 januari te zien is in het Allard Pierson
Museum. Een kijkje in niet alleen de schatkamers van die tien musea,
maar ook in de geest van de DWDD-gasten/gastconservatoren, onder
wie Herman Pleij, Halina Reijn, Pieter van Vollenhoven en Jan Mulder.
Meer info op allardpiersonmuseum.nl.

FGw Scriptieprijs

BC Spaanse hutspot

Historica Clara van de Wiel, hoofdredacteur a.i. van
Folia, heeft met haar masterscriptie Wie leicht ist
nicht ein Zettelchen beschrieben! de Scriptieprijs
Achttiende Eeuw 2013 gewonnen. Deze jaarlijkse prijs
gaat steeds naar een masterscriptie op het gebied
van de geschiedenis, literatuur, filosofie of beeldende kunst van de achttiende eeuw. Ten overstaan van de leden van
de Werkgroep 18e Eeuw heeft ze haar scriptie, over de zich vormende
Bildungselite in de achttiende-eeuwse Duitse staten, mogen toelichten.
Daarnaast kreeg ze 250 euro.

Tijdens het Gala van het Kookboek op 16 januari is
het eerste Professor van Winter Stipendium van
duizend euro uitgereikt aan de Belgische archeoloog
en promovendus Maxime Poulain. Hij verricht aan de
Universiteit Gent promotieonderzoek naar vijftiendetot achttiende-eeuws aardewerk in de regio rond
het Zwin, waar de rivier de Schelde in de Noordzee uitmondt. Poulain
kreeg het stipendium voor zijn onderzoeksvoorstel ‘Een Spaanse hutspot met reiger als bijgerecht. Onderzoek naar voedselpraktijken op het
vroegmoderne kasteel Middelburg in Vlaanderen’.

FnWI Artificial Intelligence

Wetenschap Biografie

De drie bètafaculteiten van UvA en VU hebben vergevorderde plannen voor een gezamenlijke master Artificial Intelligence (AI). ‘De huidige masters AI aan de VU
en de UvA zijn vrij complementair,’ zegt Andy Pimentel,
onderwijsdirecteur Graduate School of Informatics.
‘De VU-master legt nadruk op mensgerichte elementen, de UvA-master is technischer. Bij elkaar is er veel kennis aanwezig die
we willen bundelen.’ De afgelopen tijd hebben studenten en stafleden
van de opleidingen in werkgroepen meegedacht over de inhoudelijke
invulling van de nieuwe master.

Historicus Herman de Liagre Böhl gaat de biografie te
schrijven over Kornelis Heiko Miskotte (1894-1976). Deze
hervormde theoloog geldt als een van de beeldbepalende theologen uit de twintigste eeuw. De biograaf
heeft naar verwachting drie jaar nodig voor de biografie. De Liagre Böhl (1943) promoveerde op de politieke
activiteiten van de dichter-communist Herman Gorter, over wie hij ook een
biografie schreef. Van 1976 tot 2006 was hij docent bij de opleiding politicologie. Hij is ook auteur van de biografie Wibaut de machtige.

knAW eurekaprijs

Studenten enquête

De KNAW roept op om kandidaten voor te dragen
voor de Eurekaprijs 2015, de tweejaarlijkse prijs voor
wetenschapscommunicatie. De prijs is er voor het
individu of team dat in staat is onderzoek op een
heldere en aansprekende wijze uit te dragen naar
een breed publiek. Vanaf dit jaar staat de Eurekaprijs niet alleen open voor wetenschappers en journalisten, maar ook
voor andere beroepsgroepen. Per uitreiking zijn er twee gelijkwaardige
geldprijzen beschikbaar van 15.000 euro. Kandidaatstelling tot en met
10 februari. Meer info op knaw.nl.

De Nationale Studenten Enquête 2015 (NSE) is weer
van start gegaan. In dit landelijke onderzoek kunnen
jaarlijks duizenden studenten hun mening geven
over hun studie. De resultaten worden gebruikt voor
voorlichting aan aankomende studenten en landelijke
rankings. Met de resultaten van de NSE-enquête kan
ook de studenttevredenheid worden verbeterd. Studenten ontvangen
per e-mail een uitnodiging van de stichting Studiekeuze 123 om mee te
doen aan de NSE. Invullen van de enquête is mogelijk tot 8 maart. Zie
studiekeuzeinformatie.nl/nse.
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Wasdom Ongemerkt

schrijver geworden

Ze studeerde en promoveerde met veel plezier, maar voelde zich uiteindelijk toch meer schrijver dan
wetenschapper: Jannah Loontjens. tekst – Julie de Graaf / foto – Bob Bronshoff

Jannah Loontjens
Leeftijd 41 (geboren op 2 januari 1974)
Beroep Schrijver en essayist; afgelopen zomer
verscheen haar roman Misschien wel niet
Studie Filosofie en promotie literatuurwetenschap
Afgestudeerd 1999
Docent ‘kees Brons, omdat hij in het eerste jaar
zo kraakhelder zijn vak metafysica kon uitleggen.
Mijn sympathieke en meevoelende scriptiebege-
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leider Bert van der Schoot. en ik wil ook Mieke
Bal noemen, een zeer inspirerende en enthousiasmerende denker die mij heeft gestimuleerd om te
gaan promoveren.’
Locatie ‘De Vendelstraat aan het Binnengasthuisterrein: een klein knus gebouwtje met helemaal
bovenin de filosofiebibliotheek, waar ik in kaartenbakjes opzocht waar een boek stond en uren
zat te lezen.’

Café ‘kapitein Zeppos. Veel van mijn vrienden
werkten daar en ik kwam er graag.’
Afknapper ‘Het niveau van de roddels, twist en
machtsstrijd tussen de docenten, waar ik weleens
wat over hoorde. Ik had toch het gevoel dat filosofiedocenten, die zo met duiding van het leven en
de maatschappij bezig waren, daar anders mee om
zouden gaan. Maar ook filosofiedocenten bleken
gewone mensen.’
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Stage

‘T

oen een van mijn klasgenoten op de middelbare school
zei dat hij filosofie ging
studeren, wist ik meteen dat
ik dat ook wilde doen. Ik had voor geschiedenis een werkstuk over Plato gemaakt en
ik vond dat zó interessant. Filosofie gaat
over de vragen die je steeds opnieuw moet
proberen te beantwoorden, omdat met de
tijd ook de denkwijze verandert. Vragen
over waarheid, liefde, leven, maar ook over
tekst, schrijven en de macht van taal. Ik
ging kijken bij een open dag van de UvA en
heb me meteen ingeschreven.
Die klasgenoot door wie ik op het idee
kwam, is trouwens iets heel anders gaan
studeren. Bij filosofie zijn er altijd veel
afhakers, zeker na het eerste jaar. Dat zullen
mensen zijn die verwachten de zin van het
leven te gaan vinden en dan opeens een

‘Ik was niet op zoek
naar de zin van
het leven’
vak als logica moeten volgen. Ik was helemaal niet op zoek naar de zin van het leven,
maar naar hoe je kon denken; ik heb dan
ook nooit getwijfeld over mijn keuze. Ik heb
juist van het begin tot het eind met heel
veel liefde en plezier gestudeerd.
Om geld te verdienen had ik allemaal
bijbaantjes, onder meer bij Gary’s Muffins, in nachtclubs, een boekhandel en een
bloemenzaak. Ik deed dus van alles, maar
dacht nooit na over de vraag wat mijn werk
later zou worden. Best gek eigenlijk. Wel
werd steeds duidelijker dat schrijven heel
belangrijk voor me was. Ik schreef in die
tijd gedichten, verslagjes en columns voor
allerlei kleine blaadjes en veel stukken
over kunst. Ik begon met poëzie publiceren en later ben ik ook essays en romans
gaan schrijven. Inmiddels weet ik zeker dat
schrijven mijn beroep is, maar dat is nooit

een bewuste keuze geweest – het is op
organische wijze zo gegroeid en ik zou nu
niets anders meer willen doen. Het was niet
zo dat ik na mijn afstuderen stopte met filosofie, integendeel. Ik bleef mezelf uitdagen
door filosofische teksten en cultuuranalyses
te lezen. In 2006 begon ik met promoveren
bij hoogleraar literatuurwetenschap Mieke
Bal. Literatuurwetenschappers maken
vaak enorm veel gebruik van de filosofie,
dus dat sloot mooi aan bij mij als schrijver
met een achtergrond in de filosofie. Als
promovendus gaf ik ook regelmatig les,
bijvoorbeeld het vak wetenschapsfilosofie
bij Engels. Het leek me wel handig om een
vaste inkomstenbron te hebben naast mijn
schrijverschap en heb nog een paar keer
gesolliciteerd als universitair docent. Er
waren alleen steeds zoveel gegadigden
voor iedere vacature, dat ik dacht: “Laat
hen dit maar doen.” Ik wilde geen competitie aangaan met die mensen, omdat mijn
aspiratie toch niet bij de wetenschap lag. Ik
merkte zelfs dat het academisch schrijven
me remde in mijn andere werk. Je kunt in
een academische tekst nooit eens zeggen: “Ik zie dat zo”, of schrijven vanuit een
persoonlijke interesse. Je moet altijd alles
staven met andermans argumenten en
steeds het wetenschappelijk belang van je
onderzoek aantonen. Ik ben veel liever met
mijn verbeelding en associatief vermogen
bezig. Daar haal ik inspiratie uit en daar
wilde ik mee verder. En gelukkig is dat sinds
ik weg ben aan de UvA uitstekend verlopen.
Ik geef tegenwoordig nog wel les in schrijven aan een kunstacademie. Talent kun je
natuurlijk niet aanleren, maar ik kan mijn
studenten wel behoeden voor alle valkuilen
die ik in de loop der jaren heb ontdekt.’ yyy
Dit was de laatste aflevering van deze rubriek.
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Naam Christianne Pit (20)
Studie Algemene cultuurwetenschappen
Stage SSBA Salon
Verdiensten € 200,- per maand
Sterren J J J J J
‘Deze stage kan ik iedereen aanraden. Het is
af en toe hard werken, maar wel op een heel
gezellige werkplek in het prachtige gebouw
van de Stadsschouwburg Amsterdam. Op
die locatie biedt de Salon een podium voor
allerlei creatieve initiatieven, zoals theater- en
filmvoorstellingen, kunstexposities, talkshows
en debatavonden. De SSBA is verantwoordelijk voor de productionele kant. Ik deed dus
dingen als de zaal klaarmaken of de verlichting
regelen. Iets waarbij ik veel vrijheid kreeg.
Het bleek een heel verfrissende stage te zijn.
Vanuit mijn studie kijk ik heel theoretisch naar
de cultuursector, maar binnen deze stage ben je
er heel praktisch mee bezig. Door er middenin
te zitten, ervaar je ook de sfeer van de creatieve
sector. Dat vond ik heel erg interessant.
Tijdens de evenementen die we faciliteerden, was ik zelf ook aanwezig. Dat was ook
het leukst om te doen, omdat ik dan met
eigen ogen kon zien waar ik aan mee had geholpen. Als alles was gelukt, gaf dat me een
trots gevoel. Ik vond het geweldig dat ik hier
deel van uit mocht maken.
Verder voelde ik me heel erg thuis binnen
het team van de Salon. Iedereen was heel
relaxed. We hadden ook nog een hond die
de grootste vriend was van ons allemaal.
Bambam heette hij, echt een schatje. Maar
die mocht niet meer komen nadat hij op het
derde balkon van de grote zaal had gepoept.’
yyy Elbert Kauffmann
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Overigens

De Levenseindekliniek in Den Haag kwam onlangs voor de derde
keer binnen een jaar in opspraak. De kliniek had euthanasie
verleend aan een vrouw met oorsuizen, zonder uitgebreid
psychiatrisch onderzoek.

Beslissingen over euthanasie kun je
beter aan de eigen arts overlaten. Die
kent de situatie van de patiënt het beste.

Ad de Jongh
Bijzonder hoogleraar angst- en gedragsstoornissen
‘Nee, want in dit geval was de eigen huisarts
er faliekant tegen. Dat laat zien dat je het
niet aan individuen moet willen overlaten, die
mogelijk belast zijn met een eigen denkraam,
bijvoorbeeld vanuit hun geloofsovertuiging.
Het is een geweldig groot goed dat er een levenseindekliniek bestaat waar – ook als de eigen arts dwarsligt – mensen terechtkunnen die
ondraaglijk lijden. Wel zal er altijd een streng
toetsingskader nodig zijn. In dit geval geloofde
de externe toetsingscommissie zonder meer
dat er sprake was van ondraaglijk lijden, maar
had die bedenkingen over de zorgvuldigheid
van het psychiatrisch onderzoek. Ik ben zelf
gezondheidszorgpsycholoog en ik zie met
regelmaat een tinnituspatiënt met een enorme
draaglast van ellendige geluiden in het hoofd.
Toch lukt het vaak om zo iemand vaardigheden
aan te leren om daar beter tegen bestand
te zijn, ofwel de draagkracht van de patiënt
te vergroten. Ik had dit echt graag voor haar
willen doen en vroeg me dan ook af of het mij
wel zou zijn gelukt. Maar ik besef ook dat het
daar nu te laat voor is.’
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Roel van Driel
Emeritus hoogleraar biochemie
‘Oneens. Bij een zwaarwegende beslissing,
zoals bij euthanasie, moeten voldoende
waarborgen worden ingebouwd. Die zijn in
beginsel in Nederland goed vastgelegd in
expliciete protocollen. Een beslissing door
een ‘eigen arts’ – iets wat bovendien moeilijk
te definiëren is – past hier terecht niet in.
De drie aangeduide controverses rond de
Levenseindekliniek lijken vooral het gevolg van
verschillende interpretaties, met name rond
de beslissing of het om een psychische dan
wel een fysieke aandoening gaat en de rol van
psychiatrisch onderzoek dat daarbij hoort.
Het is goed om beter na te denken over welke
aandoeningen als psychisch moeten worden
aangemerkt en welke niet. Dit zijn belangrijke
discussies die de dagelijkse praktijk van het
beoordelingsproces aanscherpen. De rol van
de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie
is onduidelijkheden aan de orde te stellen via
haar bevoegdheden. Dat dit vervolgens groot
in de media komt is een goede zaak: dat leidt
tot het noodzakelijke maatschappelijk debat
en een nog helderder besluitvorming.’

Sjoerd Repping
Hoogleraar humane voortplantingsbiologie
‘Euthanasie kan je naar mijn mening beter
helemaal niet aan een arts overlaten. Dat
is alsof je aan je advocaat vraagt of hij je
alsjeblieft wil laten veroordelen; artsen
hebben juist gezworen om levens te redden.
Wie anders dan de persoon in kwestie kan
oordelen of hij of zij er genoeg van heeft?
Proberen regels of afspraken op te stellen
wanneer iemand wel of niet een einde aan
zijn of haar leven mag maken, is onmogelijk en
principieel ook onjuist. Wat is ondraaglijk en
wat uitzichtloos? Ik beschouw het recht om
te zeggen ‘en nu is het genoeg’ feitelijk als de
meest ultieme vorm van zelfbeschikking. Ik
vind dat dat zonder enige diagnose mogelijk
moet kunnen zijn. Dat zal heus niet leiden tot
een stroom aan zelfdodingen. Een einde aan
je leven maken doe je niet zomaar. Als je dat
echt wilt, waarom zouden anderen dat dan
tegenhouden? Het wordt hoog tijd dat het
werk van Drion en Borst wordt afgemaakt.
En wat mij betreft dus niet via een arts, maar
gewoon met je DigiD via je smartphone.’ ❙❙❙
Yannick Fritschy
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Colofon

Projectcoördinator

foto – Mats van Soolingen

Naam Stijn Knigge
Leeftijd 25
Studie Bachelor sociale psychologie en masters
opvoedingsondersteuning en Training & Development
Afgestudeerd op Schoolverlaters in het voortgezet
onderwijs in Suriname en morbid curiosity
Werk Projectcoördinator bij de stichting Academie
van de Stad
Salaris € 2400,- bruto (en € 1500,- ontwikkelingsbudget
per jaar)

‘I

k kreeg van een vriend te horen dat ze bij de
Academie van de Stad iemand zochten die als
een soort matchmaker werkt tussen de gemeente en studenten van de HvA. Daar heb ik
op gesolliciteerd en ik ben eigenlijk vrij snel aangenomen.
In mijn studie heb ik veel ervaring opgedaan in het reflecteren op je eigen gedrag en op jezelf. Ik heb het idee dat
ik daardoor op een goede manier onder woorden kan
brengen wat ik wel en niet kan. Ik denk dat dit me erg
geholpen heeft bij de sollicitatie.
Toen ik begon met werken moest ik erg wennen aan het
feit dat mijn collega’s me gelijk serieus namen. Ik was zelf
nog niet helemaal zeker of ik mijn werk wel goed zou

doen. Ze gooiden me meteen in het diepe. Ik ben sinds
mijn aanstelling zelfstandig aan het werk als projectcoördinator. Ik vertaal maatschappelijke vraagstukken vanuit
opdrachtgevers zoals bijvoorbeeld Stadsdeel West of
woningcorporaties naar studieprojecten voor studenten
aan de HvA.
Mijn werk past goed bij de studie die ik heb gedaan.
Tijdens een van mijn twee masters heb ik veel geleerd
over training en ontwikkeling bij organisaties en daar
maak ik nu gebruik van, bijvoorbeeld door trainingen
te geven aan mijn collega’s en aan studenten. Het is
overigens niet gezegd dat je per se mijn studie gevolgd
moet hebben om dit werk te kunnen doen. Universitaire
studies hebben volgens mij meestal niet zo’n directe link
met het werk dat je later gaat doen. We werken hier met
pedagogen, maar ook met sociaal geografen.
Ik ben opgegroeid in een onderwijsnest. Mijn interesse
in onderwijs is me min of meer met de paplepel ingegoten. Ik denk dat deze baan me daarom aantrok. Het
spreekt me erg aan om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van jonge mensen. Daar blijf ik me in de toekomst
graag mee bezighouden.’ ❙❙❙ Daniël Rommens
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