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Debatcentrum FLOOR van
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Vluchteling Studenten
UAF en Movies that Matter
organiseren voor de derde
keer het Students that Matter
minifilmfestival.

Films: #Chicagogirl en Camp 14
Gesprekken met: Shiko Boxman,
Siham Alatassi en Hans-Jaap Melissen
Presentatie: Maurice Lede
Tijd: 16.00 – 21.00 uur
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Het Students that Matter minifilmfestival presenteert GRATIS filmvertoningen, met
nagesprekken en een borrel. De middag vangt aan met een vertoning van de docu Camp 14,
over Shin Dong-Hyuk, die opgroeide in een Noord-Koreaans werkkamp en op zijn 23e vluchtte.
Na de pauze is #Chicagogirl te zien, over de Syrische activiste Ala’a die gewapend met sociale
media vanuit Chicago revolutionairen in Syrië ondersteunt.
Movies that Matter koppelt onthullende speelfilms en actuele documentaires aan debat en
open ogen voor mensenrechten en een rechtvaardige, duurzame wereld.
www.hva.nl/floor
www.uaf.nl
www.moviesthatmatter.nl
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In één avond bijgepraat over
de Amsterdamse wetenschap
Dinsdag 25 november 2014 | 20.00 uur | Stadsschouwburg Amsterdam
Kaarten te koop bij Stadsschouwburg Amsterdam.

redactioneel
Vals spelen

Deze week werd bekend dat de UvA
het werk van haar hoogleraar sociale
psychologie Jens Förster gaat onderzoeken op onregelmatigheden. Dat
is goed nieuws, maar een beetje laat
komt het bericht wel. Al in het najaar
van 2012 bereikte de eerste anonieme
klacht over Förster het College van
Bestuur. De door de UvA ingestelde
integriteitscommissie oordeelde toen
echter dat er onvoldoende aanwijzingen waren voor fraude. Het Landelijk
Orgaan Wetenschappelijke Integriteit
(Lowi) concludeerde begin dit jaar
anders. Dat Förster in het betreffende
artikel data heeft gemanipuleerd was
volgens het Lowi evident. Ook die
conclusie was voor de UvA echter
geen aanleiding nader onderzoek
naar de hoogleraar te verrichten.
Ondanks het feit dat de klaagster
ook in een vijftal andere artikelen
van Förster onregelmatigheden had
gevonden. En dat drie UvA-hoogleraren deze zomer een oproep tot
nader onderzoek deden.
Dat de UvA nu alsnog besluit alle
publicaties tussen 2004 en 2014 te
gaan onderzoeken is een bescheiden
overwinning. Maar laat komt dat besluit wel. Vals spelen mag niet en elke
individuele wetenschapper is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag.
Maar het is de plicht van de universiteit meldingen over schending
van wetenschappelijke integriteit
serieus te nemen. En als blijkt dat een
wetenschapper de regels overtreden
heeft, is het tevens haar taak ook de
rest van diens werk grondig door te
lichten. Om de wetenschap zo zuiver
mogelijk te houden. yyy
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de week
Idealen en vergezichten
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foto Alex van Heeswijk

W

e keken er allemaal natuurlijk
allang naar uit. Hadden vast
een paar gasmaskers klaargelegd. Parapluutjes ingeslagen.
Deze week leek het eindelijk zover. De UvA
gaat actie ondernemen tegen de krakers. Vorige
week ontvingen de Spinhuisbezetters een, in hun
eigen woorden, ‘oprotbrief ’ waarin hen vriendelijk doch dringend verzocht werd de biezen
te pakken. En dat daar enige haast bij zit moge
duidelijk zijn, aldus de universiteit, die haar
faculteiten het liefst jaarlijks herindeelt om maar
zo vaak mogelijk te kunnen verhuizen. Hoe sneller, hoe beter, getuige de recente verhuizing naar
een nog bij lange na niet afgebouwde nieuwe
campus. De krakers kregen één dag.
Geschrokken, dat waren die op hun beurt
wel. Maar ook strijdvaardig. Op alle mogelijke
manieren proberen ze nu hun ‘brede achterban’
te mobiliseren. Misschien kunnen ze er wel een
leuk samenwerkingsverband met de studenten
in Hongkong uitslepen. Democratie, vrijheid
van meningsuiting, een ‘gezellige huiskamer’:
what’s in a name, als het om internationale
solidariteit gaat? De hele wereld kijkt mee, jongens, terwijl jullie je moedig verzetten tegen de
frames en spins van de voorlichters!
Idealen, daar houdt men op de HvA ook wel
van. Deze week vond er de landelijke excellentieconferentie er plaats, waar volop gefilosofeerd werd over het belang van uitblinken.
Tot besluit presenteerde de hogeschool er een
manifest, waarin de toekomst van excellentie
werd geschetst. Het stond zoals gebruikelijk
vol schilderachtige vergezichten. ‘Geef ruimte
aan nieuwsgierigheid en ambitie, maar ook aan
het toeval waardoor nieuwe en onverwachte
inzichten kunnen ontstaan.’ Wow. Onderwijs
dat ruimte geeft aan nieuwsgierigheid, ambitie
en inzichten: dat is met recht wel even revolu-

Het zijn de kleine dingen die het doen in het
leven. Deze week werd het eerste ei door
de kippen op de Boerhaave Boerderij op
de Amstelcampus gelegd. Boer Rinke van
Couwelaar is trots. Voor kip en mens hopen wij
vooral dat Eurest zich er met zijn smaakdodende
cateringroutine verre van houdt.

tionair te noemen. Als jullie het in de praktijk
hebben uitgewerkt komen wij gewone stervelingen graag ook een keer meeproeven!
Het kan ook anders. Terwijl de HvA nog ietwat
op de tast naar excellentie zoekt, is in de Watergraafsmeer in een paar jaar al een heuse excellentiefabriek uit de grond gestampt. Deze week
kondigde de baas van het Amsterdam University College haar vertrek aan. Een instituut waar
excellentie in knipperde neonletters op de voorgevel mag worden vermeld. Wij raden eenieder
aan daar eens een kijkje te gaan nemen. De hele
gemeenschap houdt er elkaars excellente niveau
scherp in de gaten. Afwijkend gedrag kan via

een meldpunt worden gerapporteerd en op
vrijdagavond gaat het licht uiterlijk om 23 uur
uit. Als je excellentie echt wil bevorderen, kom
je er niet met wat vergezichten. Daar zijn op z’n
minst een paar beveiligers met honden voor
nodig. yyy Clara van de Wiel

3 oktober 2014

tweet van
de week
Bart
@bartwrnk
Na 3 jaren studeren aan de #UvA, vandaag
voor het eerst proberen een boek te lenen
van de UB. Het Palestinaconflict oplossen is
makkelijker.

het moment

Zweven op een ijskoude supergeleider, glasblazen, een 3D-selfie maken of een komeet van droogijs, het kon allemaal, afgelopen zaterdag op het Science Park.
Om kinderen en andere geïnteresseerden kennis te laten maken met de wondere wereld van de wetenschap, hield het Science Park open huis tijdens het landelijke
Weekend van de Wetenschap. Hier demonstreert een natuurkundestudent het fenomeen polarisatie. Een speciaal plastic filtert licht op basis van de oriëntatie van
de golfbeweging, waardoor er een kleurenpatroon op de vork ontstaat. yyy tekst Marieke Buijs / foto Hanne Nijhuis

navraag Bianca Poederbach
De eerste netwerkbijeenkomst voor secretaresses van de HvA en UvA vond plaats op 30 september. Het nieuwe initiatief werd
medegeorganiseerd door Bianca Poederbach, management-assistent van de HvA-bibliotheek

Een secretaressebijeenkomst, is dat
niet één groot kippenhok?
‘Nee, dat viel reuze mee. Integendeel zelfs.
Doordat het de eerste bijeenkomst was, waren de
veertig secretaresses nog wat afwachtend. Ze zijn
zeker niet verlegen, gewoon rustig. Dat is een van
de goede eigenschappen van een secretaresse.’
De HvA sprak op de site van een ‘drukbezochte bijeenkomst’, maar er waren
slechts veertig van de tweehonderd
uitgenodigde secretaresses aanwezig.
Waren jullie tevreden over de opkomst?

‘Heel veel secretaresses waren met vakantie of
hadden het druk met hun werkzaamheden en
konden daarom niet komen. We hebben veel
toezeggingen gekregen van afwezigen dat ze er de
volgende keer wel bij zullen zijn. Voor deze keer
was een lagere opkomst juist prima, zodat we met
een kleine groep konden inventariseren wat ze
ervan verwachten en wat we kunnen bereiken.’

Waren er ook mannen aanwezig?
‘Er was welgeteld één man aanwezig. Hij is
toevallig ook een van de medeoprichters. En hij
is de enige mannelijke secretaresse van de UvA-

HvA, dus de opkomst onder mannen was wel
honderd procent.’

Wat zijn de ambities van de secretaresses? Azen ze op de baan van de baas?
‘Nee hoor, helemaal niet. De bijeenkomsten
zijn bedoeld om onderling kennis te delen en
zo van elkaar te leren om nog beter te worden
in je eigen vak. Zeker nu, vanwege de groeiende samenwerking tussen de HvA en UvA, is
het belangrijk om het personeel op elkaar af te
stemmen. Dat doen we bij deze bijeenkomsten.
De volgende is later dit jaar.’ yyy Ramon Holle
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‘Ouders zijn bang dat hun dochter
aankomt met zo’n bontkraagjongen’
Socioloog Leen Sterckx, zelf getrouwd met een Angolese man, onderzocht waarom er zo
weinig huwelijken zijn tussen mensen met een allochtone achtergrond en autochtone Nederlanders. ‘Ze ondervinden in het algemeen veel weerstand vanuit hun directe omgeving, en
scepsis vanuit de samenleving’. tekst Marieke Buijs

‘E

n die moeder die elke keer zei:
“Waarom ben je met haar? Je
bent perfect! […] waarom ga je
met een vrouw die geschoold is?
Met een geschoolde vrouw ga je altijd discussies hebben, over geld, over de dingen die je
doet. Waarom niet een betere vrouw, die niet
geschoold is, dan heb je daar geen last van.” Dat
is altijd haar advies geweest.’
De Nederlandse Liliane lucht in het proefschrift
van socioloog Leen Sterckx (38) haar hart
over haar relatie met de Marokkaanse Moes
(de namen zijn gefingeerd). De gemengde
relatie tussen Liliane en Moes is uitzonderlijk.
Ongeveer negentig procent van de Nederlandse
jongeren van Turkse of Marokkaanse komaf
trouwt een partner met dezelfde achterkomst.
De overige 10 procent, die zijn of haar partner
buiten de eigen gemeenschap vindt, fascineert
Sterckx. ‘Als de meesten trouwen met iemand
die zo hard mogelijk op hunzelf lijkt, uit
dezelfde regio, hetzelfde dorp of zelfs dezelfde
familie komt, wie zijn dan diegenen die dat niet
doen?’ Om die vraag te beantwoorden hield ze
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diepte-interviews met 28 gemengde stellen en
draaide ze mee in hun dagelijks leven van het
huishouden, de kinderen en het gezamenlijke
avondmaal. Dat resulteerde in haar proefschrift
Trouwen met een vreemdeling, waar Sterckx deze
week op promoveert.

bij het onderwerp betrokken. ‘Ik ben altijd
optimistisch geweest over de multiculturele
samenleving en heb gedacht dat groepen dichter
bij elkaar zouden komen naarmate we langer
samenleven, maar de laatste jaren heeft mijn
optimisme plaats gemaakt voor moedeloosheid.’

‘Van een vrouw die
gestudeerd heeft maak
je nooit meer een brave
huisvrouw’

Maar steeds meer Turkse en Marokkaanse jongeren gaan naar de hogeschool of universiteit.
‘In potentie is er inderdaad nog niets verloren.
Maar sinds de economische crisis is het voor
iedereen met ‘een vlekje’, of dat nu de naam Fatima, een lichte handicap of een lage opleiding
is, nog veel moeilijker geworden om een baan
te vinden. De economische kansen voor nietwesterlingen zijn dramatisch. En er mag geen
doelgroepenbeleid meer gevoerd worden om
hun perspectief te verbeteren, ‘wij Nederlanders’
hebben het immers moeilijk zat. Er zijn dus
legers Turkse en Marokkaanse jongeren die alles
hebben gedaan wat ze moesten om te slagen in
onze maatschappij, en die er toch niet komen.
Het wantrouwen over en weer neemt toe en

In kleurrijke jurk en op gehakte espadrilles
stapt Sterckx op een mooie nazomerdag haar
‘verlengde huiskamer’ binnen, een café aan het
kale Jaarbeursplein in Utrecht. Terwijl ze een
decafé-cappuccino bestelt, spreekt de Vlaamse
in prachtige volzinnen over de gemengde stellen
die ze interviewde. Ze is niet alleen als onderzoeker met integratie bezig, maar is als Vlaamse
met een Angolese partner ook persoonlijk

Trouwerij van Marokkaanse man met Puttense vrouw in traditionele kledij. foto Bert Beelen/Hollandse Hoogte

de mentale muur om onze besloten gemeenschap wordt steeds dikker. Als we niet oppassen
ontstaan er gettoachtige taferelen waar mensen
leven naar een eigen moreel kader en zich in het
beste geval afzonderen van de maatschappij en
zich er in het slechtste geval met geweld tegen
afzetten, zoals in de Franse banlieues is gebeurd.’
En dat gemengde huwelijk, kan dat een
brug slaan tussen die gemeenschappen?
‘Dat wordt wel gezegd: als we allemaal maar
gemengd zouden trouwen, speelt afkomst

geen rol meer. Maar het gemengde huwelijk is
hooguit een symptoom van integratie, een teken
dat twee groepen contact met elkaar hebben en
toegankelijk voor elkaar zijn. Het brengt groepen niet per se nader tot elkaar, want gemengde
huwelijken ondervinden in het algemeen veel
weerstand vanuit hun directe omgeving, en
scepsis vanuit de samenleving.’
In haar proefschrift beschrijft Sterckx via welke
trajecten gemengde huwelijken wél tot stand
komen. Ze maakt allereerst onderscheid tussen
Turkse en Marokkaanse families uit de gesloten

en de open wereld. Families uit de open wereld
vormen een kleine minderheid. De ouders zijn
vaak stedelingen die hier als politiek vluchteling
naartoe zijn gekomen, Turkse communisten
bijvoorbeeld. Zij zijn doorgaans hoog opgeleid,
vonden hier een baan en daarmee aanzien en
aansluiting bij de Nederlandse maatschappij.
Een gemengd huwelijk van hun in Nederland
geboren nakomelingen is geen probleem. ‘Sterker nog’, zegt Sterckx, ‘Voor die ouders is het
juist bedreigend als hun zoon of dochter thuiskomt met een Turk of Marokkaan uit het milieu
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van de ongeschoolde gastarbeiders, dat is een
stap terug.’ De wereld van de gastarbeiders, die
in de jaren zeventig naar Nederland kwamen
om het tekort aan werknemers in de fabrieken
op te vullen, noemt Sterckx de gesloten wereld.
Daar ligt een gemengd huwelijk uitermate
gevoelig, en kan het zelfs leiden tot uitsluiting
van het kind.
Waarom is partnerkeuze voor ouders zo
belangrijk dat ze hun zoon of dochter
zelfs verstoten?
‘Stel je een echtpaar in de Utrechtse arbeiderswijk Lombok voor, dat woont tussen andere
Marokkanen uit dezelfde streek. Vaak heeft de
man geen of een slechtbetaalde baan. Een van de
weinige manieren waarop dat echtpaar aanzien
kan verwerven, is door outstanding citizens
te zijn, die op de juiste manier de tradities en
cultuur van het land van herkomst cultiveren en
doorgeven. De voornaamste vereiste daarvoor
is een brave zoon of dochter op te voeden, die
op traditionele wijze trouwt met iemand uit
dezelfde gemeenschap, die dezelfde taal spreekt,
dezelfde versie van de islam aanhangt, dezelfde
recepten en verhalen kent. Een zoon of dochter
die daar niet aan voldoet is een teken van het
falen van de ouders. Daar komt nog bij dat
vooral moeders zelf onder het strenge regime
van hun schoonmoeder hebben geleefd en hun
kans op de geneugten van het gezinshoofdschap
verspeeld zien met een schoonzoon of –dochter
van andere herkomst. Zeker als die gestudeerd
heeft: daar maak je nooit meer een brave
huisvrouw van. Tenslotte zien veel ouders hun
oude dag voor zich in het land van herkomst en
zijn zij – waarschijnlijk terecht – bang dat een
partner van elders niet iedere zomervakantie
met de kleinkinderen wil doorbrengen in een
Turks gehucht.’
Zit de weerzin tegen een gemengd
huwelijk alleen aan de kant van de
Turkse of Marokkaanse ouders?
‘Nee, zeker niet. Als ik lezingen geef over
gemengde relaties vraag ik de zaal wat hun
schrikbeeld is. Het antwoord is steevast: “Dat
mijn dochter met zo’n bontkraagje thuiskomt.”
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Of “Dat hij verliefd wordt op een meisje dat al te
strak in de hoofddoek zit.”
Sommige problemen in een gemengde relatie
bleven op het eerste gezicht verscholen en
kreeg Sterckx slechts boven tafel door haar
eigen ervaringen te delen. In haar relatie
vormde besnijdenis bijvoorbeeld een heikel
punt, vertelt ze. ‘Mijn ouders vonden dat
een vreselijk idee, terwijl het voor mijn man
heel belangrijk was. Toen ik die kwestie aan
mijn proefpersonen voorlegde, bleek het
inderdaad een hoofdpijndossier voor veel
gemengde stellen.’
Hoewel Sterckx haar dubbelrol als vrouw, moeder en socioloog als verrijkend ervoer voor
haar onderzoek, merkte ze dat het lastig was
zich in die hoedanigheid staande te houden in

‘Een Nederlands meisje,
dat is voor de seks, een
oefenmeisje’
de academische wereld. Toen ze als universitair
docent aan de UvA verbonden was, had ze
het gevoel op alle fronten tekort te schieten.
‘Ik had net mijn tweede kind gekregen en gaf
borstvoeding. Maar als kostwinner besloot ik
fulltime terug aan de slag te gaan. Ik begeleidde
tweehonderdvijftig studenten in tien werkgroepen en kon ze niet genoeg persoonlijke
aandacht geven, ik was al blij als ik na een paar
weken ieders naam kende. Ik kreeg geen goede
onderwijsevaluaties meer. Aan de andere kant
lag mijn proefschrift stil, was ik herstellende
van de bevalling en voelde ik me schuldig
tegenover mijn partner en kinderen. Op alle
vlakken redde ik het niet en ik liep tegen een
burn-out aan. Toen ik dat aangaf bij mijn
leidinggevende kreeg ik geen begrip, maar
werd mij letterlijk verteld dat als ik het niet kon
opbrengen hiernaast ook nog te publiceren in
Engelstalige, peer reviewed wetenschapsbladen,
ik blijkbaar niet geschikt was voor een academische carrière. Als je ‘slechts’ veertig en niet
tachtig uur per week aan je werk wilt besteden,
kun je niet slagen in de wetenschap. Ik wou

dat er meer ruimte was voor diversiteit in de
sociologie, omdat die het onderzoek verrijkt.
Maar je kunt je alleen staande houden als je je
juist eenzijdig als wetenschapper ontwikkelt en
je van meet af aan al je tijd en energie steekt in
je carrière.’
Die tien procent die toch met iemand
van een andere herkomst trouwt, wat
bezielt hen?
‘Er zijn een aantal smalle paadjes die kunnen
leiden tot een gemengd huwelijk, maar de enige
snelweg is die van sociale mobiliteit. Via een
opleiding, eigen inkomen en eigen woonruimte
kun je je ontworstelen aan de overweldigende
invloed van je familie en kom je in contact met
mensen van andere herkomst. Dat schept de
mogelijkheid tot verliefdheid en tot het opdoen
van vrienden die je steunen bij botsingen met
je ouders. Terwijl traditionele vriendschappen,
met bijvoorbeeld nichtjes en neefjes, jongeren
juist sterken in de noodzaak te voldoen aan de
verwachtingen van ouders.’
Naast deze emancipatieslag benoemt Sterckx
in haar proefschrift een paar andere routes die
kunnen resulteren in een gemengd huwelijk.
Die van de straat bijvoorbeeld. Rebellerende
meisjes die daar hangen en hun reputatie
bezoedelen, kunnen vaak geen partner uit
eigen kring meer vinden en zijn bijna gedwongen met iemand te trouwen die minder
hecht aan kuisheid en maagdelijkheid. ‘En,’
Sterckx maakt aanhalingstekens in de lucht,
‘de “bontkraagjes” gaan vaak vrijblijvende
seksuele relaties aan met meisjes van andere
herkomst. Een enkeling blijft hangen aan zijn
Surinaamse of Nederlandse vriendin, maar
meestal buigen ze terug en worden ze alsnog
een traditionele man. ‘Zie je wel,’ denkt de
omgeving dan, “een Nederlands meisje, dat is
voor de seks, een oefenmeisje.’’’
Het laatste traject dat Sterckx onderscheidt is
dat van de islamisering. Sommige jongeren zetten zich met koranstudie, een zo zwart en lang
mogelijke hoofddoek en frequent moskeebezoek af tegen zowel hun ouders als de Nederlandse samenleving.
De Marokkaanse Saloua vertelt in het proef-

Nederlands-Marokkaanse bruiloft in Marokko. foto Ries van Wendel de Joode/Hollandse Hoogte

schrift van Sterckx waarom ze met de Nederlandse bekeerling Karim is getrouwd.
‘Het is dus niet zo dat je altijd een Marokkaanse
of Turkse partner moet hebben, als het maar een
moslim is. Dus dacht ik, waarom geen bekeerde
moslim? Want wij hebben de Marokkaanse cultuur en heel vaak worden dingen volgens de Marokkaanse cultuur gedaan en niet volgens islam.
En bij zo iemand, een bekeerling... Nederland
heeft niet echt een cultuur, of niet echt regels
waaraan je je moet houden. Dus zo iemand
houdt zich dan wel echt aan de islam.’
Sterckx: ‘Voor de “supermoslims” is een huwelijk met een bekeerling heel aantrekkelijk. Die
zijn vaak vurig in hun geloof en hun versie van
islam is nog niet vermengd met allerlei tradities
en gebruiken uit het land van herkomst. En de
bekeerlingen, soms Nederlands, maar vaak ook
van Surinaamse of Antilliaanse afkomst, trouwen graag met iemand van Arabische origine
omdat ze verwachten veel van hem of haar te

kunnen leren. Het gaat dus weliswaar om een
etnisch gemengd huwelijk, maar dat zegt niets
over integratie in de Nederlandse samenleving.’
Dat brengt Sterckx terug bij haar zorgen over
assimilatie aan de dominante Nederlandse cultuur. ‘De meeste interviews voor mijn promotie

‘Voor de “supermoslims”
is een huwelijk met
een bekeerling heel
aantrekkelijk’
heb ik tussen 2005 en 2008 afgenomen, vóór
Wilders en de crisis. Steeds minder jongeren
volgen het vrijgevochten traject, terwijl dat van
de islam steeds sterker aanwezig is. We moeten
ervoor blijven strijden de toegangspoortjes
naar de arbeidsmarkt, naar stageplekken, naar

discotheken, naar onze maatschappij open te
houden voor mensen van andere herkomst. Niet
alleen voor jongeren, maar ook voor de ouders,
voor de eerste generatie. Die leven nog dertig of
veertig jaar en als die zich hier zekerder voelen,
hebben ze ook minder de neiging de teugels bij
hun kinderen aan te halen.’ yyy
De mensen op de foto’s komen niet in het artikel voor.

Leen Sterckx
28 juli 1976 Geboren in Herentals, België
1994-1998 Opleiding sociologie in Leuven
1998-1999 Master arbeidswetenschappen
2000-2005 Wetenschappelijk medewerker
SISWO Social Policy Research
2005-2012 Docent en PhD-kandidaat
Universiteit van Amsterdam
2012-2014 Wetenschappelijk medewerker
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
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lunchen met...

Elkaar nét niet van het werk houden
Bart Ponjee, docent bij media, informatie & communicatie, luncht meestal achter zijn bureau,
waar hij veel grapjes maakt met zijn collega’s. Maar hij heeft ook een serieuze kant. ‘Deze
opleiding mag wel wat kleiner.’ tekst en foto’s Mina Etemad
Bart Ponjee (54)
Docent radio en televisie
Benno Premselahuis, donderdag 2 oktober, 13.00-13.30 uur

W

anneer Bart Ponjee de eerste
happen van zijn broodje kroket neemt, is hij alleen in zijn
kamer. Enkele minuten later
komen zijn collega’s Willem Buffing en Judith
van den Dries aan de bureaus tegenover hem
zitten, die verrast uitroepen: ‘Wat is dit nou?’ als
ze zien dat er foto’s van de etende Ponjee worden
genomen. Buffing: ‘Wil je mij ook op de foto
hebben?’ Ponjee: ‘Willem kan heel goed lachen.’
Vanochtend hadden de drie het over de goede
oude tijd, toen veel minder studenten media,
informatie & communicatie studeerden. ‘Als
je die verhalen hoort, mag het wel wat kleiner
hier.’ Van den Dries: ‘Breek me de bek niet open.’
Ponjee: ‘Dat doet ze bij mij wel.’

12
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De ruimte waar Ponjee werkt en meestal zijn lunch
nuttigt, op de zesde verdieping van het Benno
Premselahuis, oogt druk. Er staan een stuk of dertig bureaus, maar volgens Ponjee lukt werken hier

‘Studenten denken: ik
kan toch wel interviewen,
dat kan iedereen’
aardig. Hij grijnst wel even naar zijn twee overburen: ‘We houden elkaar nét niet van het werk.’
‘Even water halen.’ Ponjee loopt naar de gang,
waar een pijp van het Join the Pipe-project staat.

Voor elk drinkwatertappunt in een westers land
plaatst Join the Pipe een waterleidingpijp in
een derdewereldland. Ponjee heeft zijn speciale
Join the Pipe-flesje gevuld en hapt verder in
zijn crostini. Hij wijst naar zijn bureau: ‘Ik zei
vanochtend tegen mijn collega’s: “Als je een
gek hoedje op je bureau zet, dan spring je hier
al uit de band.” Buffing kijkt nieuwsgierig toe
hoe er een foto van het hoedje genomen wordt.
Ponjee: ‘Willem heeft hem nog niet opgehad. Ik
denk dat dit het moment is.’ Buffing: ‘Is die hoed
representatief voor jouw karakter?’
De joligheid laat Ponjee even varen wanneer hij
uitlegt waarom hij een cartoon van Hein de Kort
boven zijn bureau heeft hangen. Volgens hem
weerspiegelt die de houding van de studenten erg
goed. ‘Ik merk dat heel veel studenten mij liever
een mailtje sturen met “hoe moet ik” in plaats
van zelf de handleiding te lezen. Ze denken:
“Ik kan toch wel een interview houden, dat kan
iedereen.” En dan mislukt het interview, omdat

Bart Ponjee en Willem Buffing tijdens de lunch

ze zich niet hebben voorbereid.’ Zelf is hij realistischer. ‘Het liefst zou ik morgen gitaar kunnen
spelen zonder er moeite voor te doen. Maar ik
weet dat dat niet gaat lukken. Ik heb zo’n zes jaar
op basgitaarles gezeten en mijn docent zei laatst:
“Ik hoop niet dat je professioneel wilt worden.”’
Ponjee geeft niet alleen les, maar is ook de stagecoördinator van de tweedejaars van de opleiding.
‘Waar ik me een beetje zorgen over maak…’ Hij
tuurt naar een van zijn twee schermen. ‘Van de
500 tweedejaars hebben zich zo’n 180 ingeschre-

ven voor een stage en pas 30 hebben een plek gevonden.’ De deadline nadert: ze hebben nog tot
tien november. ‘Begin deze week hadden we in
Tuschinski een gastles van Winston Gerschtanowitz. Hij legde uit dat als je een baan of stage wil
vinden, het vooral neerkomt op initiatief tonen
en dingen doen die anderen niet doen. Toen
stond er een meisje op dat vroeg: “Ik zoek nog
een stage. Mag ik bij jou stage komen lopen?”
Topactie. 499 andere studenten dachten: shit, dat
had ik ook moeten doen.’

Onder het werk luistert Ponjee vaak muziek.
Vandaag is dat Duitse, experimentele muziek
van veertig jaar geleden. ‘Heerlijk is dit.’ Aan de
overkant van het bureau richten zich twee paar
ogen op Ponjee. ‘Mijn collega’s hebben altijd last
van me, maar ze durven het niet meer te zeggen.’ Buffing: ‘Jij hebt wel altijd een lekke band
nadat je muziek hebt gedraaid.’ yyy
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Koning Fietser en
keizer Voetganger
Amsterdamse fietsers houden zich niet zo aan de regels, maar
passen binnen de chaos van het stadsverkeer wel de meest
effectieve én veilige rijstijl toe. Een rondje jungle met twee experts:
‘Als er iemand asociaal is, dan is het Jort Kelder die met zijn
dikke auto over de gracht scheurt.’ tekst Yannick Fritschy / foto’s Fred van Diem

V

rijdagmiddag, bijna spitsuur. De
drukte op het kruispunt op de
Stadhouderskade bij het Rijksmuseum neemt toe. In de jungle van
het Amsterdamse verkeer banen grote groepen
fietsers zich een weg langs veelal stilstaande auto’s.
Haaientanden en zebrapaden lijken voor de sier
op het fietspad te zijn gekalkt en het trottoir wordt
gebruikt als olifantenpaadje om ongehinderd door
het rode licht af te slaan. Fietsers zijn de baas en
de rest heeft zich daarbij neer te leggen.
Groot was dan ook de verbazing toen ‘fietsprofessor’ Marco te Brömmelstroet onlangs
de resultaten presenteerde van een onderzoek
naar fietsersgedrag in Amsterdam. Bestudering
van negen beruchte kruispunten toonde aan
dat 87 procent van de fietsers zich daar keurig
aan de verkeersregels houdt. Degenen die de
regels overtreden, doen dat bovendien op een
vrij sociale manier. In negen uur videomateriaal
van ruim 19.000 fietsers was geen enkel serieus
conflict waarneembaar.
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BiZon En SPrEEuW
Volgens Te Brömmelstroet, planoloog aan de
UvA, moeten we af van het stereotype van de
asociale Amsterdamse fietser. Hij wijst naar een
groep fietsers op het kruispunt. ‘Volgens de regels
moeten ze voorrang verlenen aan andere fietsers,
maar daar is helemaal geen ruimte voor. De andere fietsers beseffen dat en laten de groep zonder
morren voorgaan,’ zegt hij. Een van de conclusies

Fietsers zijn dus sociaal,
maar vooral ten opzichte
van elkaar
van zijn onderzoek is dan ook dat je fietsers niet
moet zien als een kudde op hol geslagen bizons,
maar als een zwerm spreeuwen. Ze analyseren
voortdurend de richting en snelheid van hun
buren, waarna ze een positie innemen die voor

de zwerm als geheel voordelig is. De keuzes van
fietsers mogen regelmatig in strijd zijn met de
verkeersregels, ze komen de doorstroming en
veiligheid van het fietsverkeer vaak ten goede.
Fietsers zijn dus sociaal, maar vooral ten opzichte
van elkaar. Auto’s die vaststaan op het kruispunt
zijn ganzen: sterke, maar logge dieren die van
de spreeuwen geen hulp hoeven te verwachten.
Wandelaars evenmin. Alleen als er een grote
groep bij een zebrapad staat, zijn de spreeuwen
bereid om even hun vleugels in te houden.
Een fervente wandelaar is Walther Ploos van

Walther Ploos van Amstel en Marco te Brömmelstroet onder het Rijksmuseum

Amstel, die als lector City Logistics & Urban
Technology aan de HvA oplossingen zoekt voor
de toenemende verkeersdrukte in Amsterdam.
In columns trekt hij regelmatig van leer tegen
fietsers die wandelaars het leven zuur maken,
maar ook hij vindt de Amsterdamse fietser niet
asociaal. ‘Je hebt altijd een kleine groep die zich
niet gedraagt, maar dat geldt evengoed voor
automobilisten en voetgangers. Niemand is erbij
gebaat om fietsers het label asociaal mee te geven,’ zegt hij. Jort Kelder deed dat bijvoorbeeld
eerder dit jaar, toen hij in de media van leer trok

tegen het ‘losgeslagen legioen fietsvandalen.’
‘Zulke uitspraken zijn populistisch en niet gebaseerd op feiten,’ aldus Ploos van Amstel.
oVErTrEDinGEn
Is zelfs een fietser die uit haast een rood licht
negeert niet asociaal? Te Brömmelstroet: ‘Als
één fietser dat doet, dan zit die doorgaans fout.
Maar als het massaal gebeurt, is er meer aan de
hand. Mensen overtreden de regels niet voor
de lol,’ zegt hij. ‘Je moet kijken naar de gevolgen
van overtredingen. Een auto die door rood rijdt,

kan veel meer schade aanrichten dan een fietser.
Dat onderscheid wordt totaal niet gemaakt.’
‘Hetzelfde geldt voor fietsen met drank op,’
vervolgt hij. ‘Dat mag niet, terwijl geen enkel
dodelijk fietsongeluk in Amsterdam in de laatste
vijftig jaar volgens het politierapport veroorzaakt werd door alcoholgebruik van de fietser.
De regels sluiten wellicht niet altijd meer aan
bij de realiteit.’ Ploos van Amstel is het daarmee
eens: ‘Taxi’s veroorzaken meer ongelukken met
ernstige gevolgen. Mijn grootste nachtmerrie is
dat iedereen na het stappen een taxi pakt.’
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Volgens Te Brömmelstroet moeten fietsers
minder gebonden zijn aan verkeerswetten.
‘Afwijken van de regels blijkt vaak bevorderlijk.
Heel soms is er een dodelijk ongeval, maar dat
is niet uit te bannen. De meeste conflicten met
fietsers zijn niet ernstig en horen bij de Amsterdamse cultuur. Toeristen zijn er bij wijze
van spreken trots op om in Amsterdam op de
fiets te zijn aangereden.’
STrESS En irriTATiE
Is er dan helemaal geen fietsersprobleem in Amsterdam? Dat lijkt onwaarschijnlijk, gezien de
situatie bij het Rijksmuseum. De conclusies van
het onderzoek naar fietsersgedrag zijn dan ook
niet louter positief. Er is veel irritatie en stress
bij fietsers en sommige ondervraagden gaven
aan bepaalde kruispunten te mijden of minder
te gaan fietsen.
Volgens Ploos van Amstel komt die stress vooral
voor bij de ‘zwakkere’ spreeuwen, die minder
makkelijk inspelen op de intuïtieve acties van
hun zwermgenoten. ‘Voor ouderen en toeristen
is fietsen in Amsterdam een uitdaging. Daarnaast
vinden moeders het vaak prettiger om hun kinderen met de auto naar school te brengen,’ zegt hij.
Om uit te leggen wat die stress veroorzaakt
verruilt Te Brömmelstroet de vogelmetafoor
tijdelijk voor een variant met honden. ‘Amsterdam telt steeds meer fietsers. Dat is een goede
zaak, maar zorgt er ook voor dat op kruispunten zoals hier fietsers en voetgangers allebei te
weinig ruimte hebben. Ze vechten daardoor om
één bot, terwijl ze elkaar normaal niet bijten,’
zegt hij. ‘Je moet democratische keuzes maken.
Fietsers en voetgangers zijn in de meerderheid
en moeten daarom meer ruimte en voorrang krijgen.’
Ook Ploos van Amstel vindt het tijd om de
infrastructuur in de stad grondig te herzien.
‘In plaats van nog meer strepen op de weg te
kalken, moeten we terug naar de tekentafel,’ zegt
hij. ‘Tien jaar geleden dachten ontwerpers alleen
aan veiligheid en doorstroming. Als je factoren
als gezondheid en leefbaarheid in ogenschouw
neemt, blijkt de auto overgewaardeerd. Maar
ook economisch gezien leveren fietsers en
voetgangers meer op. Als automobilisten het
meeste zouden shoppen, was de Wibautstraat de
grootste winkelstraat van Amsterdam.’

nooDGAnG
Momenteel worden er al maatregelen genomen tegen de fietsersstress. Om de jarenlang
bediscussieerde tunnel onder het Rijksmuseum in te rijden moet je bijvoorbeeld een
stukje omhoog, zodat je niet – zoals bij het Max
Euweplein – met een noodgang op de museumbezoekers inrijdt. Ook de negen kruispunten
uit het onderzoek worden binnenkort herzien.
Te Brömmelstroet: ‘Dat gaat in eerste instantie

‘U mag hier niet met
de scooter doorheen,
meneer’
om kleine dingen, zoals het aanpassen van
betonnen barrières. Maar er is ook een team
van vrijdenkers, die brainstormen over volledig
nieuwe ontwerpen. De fietser is daarbij koning
en de voetganger keizer.’
Keizer Ploos van Amstel gebruikte zijn auto de
afgelopen maand slechts één keer. ‘De binnenstad
moet niet autovrij worden, maar wel autoluw. Zoals in het Italiaanse Como, waar alleen bewoners
twintig minuten per dag mogen autorijden,’ zegt
hij. ‘Al het verkeer dat niet in de stad hoeft te zijn,
moet eruit. Door te investeren in alternatieven
zoals openbaar vervoer en deelfietsen moet je
excuses om de auto te nemen weghalen.’
FiETSLuW
Bepaalde straten mogen wat hem betreft ook

fietsluw worden. ‘In het gebied rond het Centraal Station zijn dagelijks 2.500 auto’s, 25.000
fietsers en maar liefst 250.000 voetgangers. Op
de Zeedijk en de Warmoesstraat gebeuren veel
ongelukken met voetgangers, die door alle op
de stoep geparkeerde fietsen nauwelijks ruimte
hebben. Vooral mensen die niet goed ter been
zijn delven het onderspit,’ zegt Ploos van Amstel. ‘Met navigatieprogramma’s kun je aparte
routes uitstippelen voor wandelaars, maar ook
bijvoorbeeld voor rustige fietsers of scooters.’
Van die laatste voertuigen is Te Brömmelstroet
niet de grootste fan. ‘U mag hier niet met de
scooter doorheen, meneer,’ zegt hij tegen een
passant in de fietserstunnel. Wat vindt hij van de
toename aan elektrische scooters? ‘Als een automobilist op zo’n scooter stapt, juich ik dat toe.
Maar als een fietser dat doet, is dat een slechte
zaak. Sommige mensen klagen over bakfietsers,
maar snappen niet dat ze veel meer last van die
persoon hadden toen die nog in een auto zat.’
Het gaat er volgens beiden om dat mensen
opklimmen in de hiërarchie van vervoersmethodes. Koning Fietser en keizer voetganger
staan bovenaan, gevolgd door onder andere
markies elektrische fietser en graaf scooterrijder. Automobilisten zijn te gast in het paleis en
worden geacht nederig te zijn. Te Brömmelstroet:
‘Het is belachelijk dat auto’s hier op de Stadhouderskade vijftig per uur mogen rijden. Dertig
is meer dan genoeg, en op sommige wegen zou
vijftien zelfs beter zijn. Als er iemand asociaal
is, dan is het Jort Kelder die met zijn dikke auto
over de gracht scheurt.’ yyy
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Associate degree?
Nee, bedankt
De HvA denkt het mbo vooruit te kunnen helpen via het
opzetten van associate degrees: een soort mbo-plus. Niet
doen, zegt HvA-docent Martin Haring. Zorg liever dat het
‘gewone’ mbo beter wordt. illustratie Marc Kolle

D

it jaar staat de aansluiting mbohbo op de agenda van de HvA.
Bij de opening van het hogeschooljaar viel de afkorting mbo
ettelijke malen. Aangezien ik gedurende de jaren
negentig een decennium lang het mbo in Almere
mocht versterken en aan de wieg stond van de
geboorte van het ROC van Flevoland, meen ik
verstand te hebben van beide schooltypen.
Met het verdwijnen van het landelijk meaoexamen in de jaren negentig voelden mijn
collega’s en ik de bui al hangen. Het zou een hell
of a job worden om de kwaliteit van het mbo op
peil te houden. Het verbaast me dan ook niet
dat er dit jaar weer landelijke examens afgenomen worden in onder meer taal en rekenen.
De invoering van de vier niveaus in het mbo en
een poging om het competentiegestuurd leren
in te voeren hebben niet tot kwaliteitsbehoud
geleid. Dat was een van de redenen voor mij
om in 2000 het mbo-onderwijs te verlaten
en vervolgens in 2001 in het hbo als docent
in te stromen; ik ben dus ook een mbo-hbodoorstromer. Dit wordt momenteel ingezien en
er is een reparatieslag ingezet. Mooi ook om te
horen dat er vanuit de HvA trajecten worden
ontwikkeld om potentiële hbo-kandidaten voor
te bereiden op de overstap. Een aantal collega’s,
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onder wie Kees Post en Ilona Bonnema, zijn
hier overigens al jaren mee bezig.
Dit is wat mij betreft het goede nieuws. Wat

mij echter zorgen baart, is de intentie van de
HvA om onderzoek te doen naar invoering van
zogenaamde associate degrees. Hier zie ik persoonlijk geen heil in. Deze tweejarige trajecten
zouden moeten opleiden tot een beter arbeidsperspectief; eigenlijk is het een mbo-plus of een
hbo-opleiding niveau 5. Heeft u echter ooit een
advertentie gezien waarin wordt gevraagd om
een associate degree? Ik niet. Het schijnt dat in
Angelsaksische landen 15 procent van de vraag
naar arbeid zich richt op een associate degree,

Van Aalten

Links
maar in Nederland is de vraag niet aanwezig.
Wat mij betreft dus niet investeren in zulke
opleidingen, de b van beroepsonderwijs hebben
we immers hoog in het vaandel staan.
Mijn collega Ilona Bonnema denkt daar weer
wat genuanceerder over en meent dat er specifieke trajecten te bedenken zijn die wel in een
behoefte van het bedrijfsleven kunnen voldoen.
Maar ik ben nog niet overtuigd; ik zie dan
toch veel meer in de excellentietrajecten en de
reguliere trajecten waarmee we onze studenten
stimuleren om het beste uit zichzelf te halen.
Hier hebben we op dit moment nog veel werk
te doen, gezien de staat van de rendementen die
we in onze opleidingen realiseren. Nog steeds
zijn er veel te veel studenten die langer over hun
studie doen dan vijf jaar – en dat zijn echt niet
allemaal studenten die naast hun studie hun
eigen onderneming aan het opzetten zijn.

Ziet u ooit een advertentie
om zo’n degree vragen?
Kortom: aansluiting mbo-hbo, prima! Maar
laten we vooral hopen dat het mbo zelf in staat
is het eindniveau beter te waarborgen. Waardoor we in het hbo beter geëquipeerde studenten binnenkrijgen, die wij dan weer kunnen
motiveren om het beste uit zichzelf te halen.
Daarmee sluit ik dan weer aan bij onze knuffelmeester Bart Ongering (‘Meester Bart’) uit het
middelbaar onderwijs in Amsterdam-Zuidoost,
ook een regio waar ik in de jaren tachtig zes
jaar heb mogen lesgeven op de mavo en het lbo.
Hij vereerde ons afgelopen maandag tijdens
het mbo-hbo-gesprek met een bezoek en brak
een lans voor de inspirerende docent. Dat is
dan ook de bottom line van deze discussie: het

zijn de mannen en vrouwen op de werkvloer
die de studenten moeten motiveren en helpen
het onderste uit de kan te halen. Daar waar
dat gebeurt hebben we bereikt wat we moeten
bereiken. De rest is bijzaak.
Ik betoog dit overigens als vader van een zoon
die via lbo b-niveau, mbo niveau 3, reken- en
taaltoets uiteindelijk de pabo heeft gehaald. Ik
wens de projectgroep onder leiding van Marcelle Peeters veel succes! yyy
Martin Haring is programmamanager
ondernemerschap binnen de HvA.

brief
Mensenleed
Op pagina 9 in Folia Magazine #5 zegt Karen
Soeters dat indien je onverschillig bent over
dierenleed dat je dat dan ook jegens mensenleed
bent. Zij gelooft heel sterk in die relatie. Gelukkig dat Karen Soeters, directeur van de Nicolaas
G. Pierson Foundation (Wetenschappelijk
bureau van de Partij van de Dieren), zelf al
aangeeft dat het een geloof is dat zij hier belijdt,
overigens zonder enige kritische reflectie van
de interviewer, immers de weerlegging daarvan is ook simpel, de kampcommandant van
Westerbork was een overtuigd dierenliefhebber,
dat weerhield hem er niet van iedere dinsdag
een trein met circa duizend Joden richting
Auschwitz/Sobibor te sturen. yyy

Ik werd onlangs op Twitter een ‘linkse journalist’
genoemd, die het liefst zou willen dat ‘iedereen
Russisch sprak’. Een uitgemolken grap als knipoog
naar de Koude Oorlog, het tijdperk waarin iedereen
met een beetje kritiek op de westerse politiek zogenaamd al de grenzen voor het Rode Leger openzette. De opmerking was naar aanleiding van een
kritisch stuk over Jalta, een nieuw nieuwsplatform
met een rechtse toon. Overigens was ik in hetzelfde
stuk even kritisch over De Correspondent, dat door
velen als progressief wordt gezien. Het ging er mij
om dat ik van een journalist geen politieke kleur
verlang, maar een goed verhaal.
Dat geldt ook voor de rol van een docent. Ik
verlang geen politieke agenda in het onderwijs,
al worden de UvA en HvA door deze of gene nog
steeds stelselmatig rood genoemd – niet in het
minst vanwege het verre verleden waarin het doodnormaal was om marksistiese emansiepatiewerkgroepen te volgen. Ik vind het vooral belangrijk dat
een student kritisch durft te zijn op de wereld en op
zichzelf. Het is prima als je dat doet met een stropdas, VVD-lidmaatschap en Ayn Rand onder je arm.
Waar je me wel op kunt betrappen is geloof in het
oude verheffingsideaal. Ik vind het belangrijk dat
bijvoorbeeld een media-opleiding – waar ik lesgeef
– juist ook openstaat voor het kind van de vrachtwagenchauffeur uit Oldenzaal (of, op z’n Roemers,
‘het kind van de bakker’). Als ik zo’n student voor
me heb, die misschien wel de eerste van zijn familie
is die hoger onderwijs geniet, word ik enthousiast.
Dat maakt me geen linkse docent, maar eerder een
tomeloos idealistische. Als dat op een dag zorgt
voor een breuk met de grachtengordelelite op gezaghebbende plekken in de mediabranche, zijn de
rechtse rakkers onder ons ook weer blij. yyy Thomas
van Aalten

Harry Melkman, Amsterdam
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Onderzoeken
om trots op te zijn
Welke HvA’er heeft het afgelopen jaar het beste
onderzoek verricht? Donderdag 9 oktober strijden zowel
docenten als studenten om de HvA Research Award.
Vergelijk hun onderzoeken en maak vast je eigen keuze.
tekst Sebastiaan van de Water / foto’s Danny Schwarz

Karin Veltman (22, student ALO)
& Mandy Bleeker (23, student ALO)
Het effect van een positieve turncoach
‘Twee Nederlandse ex-topturnsters onthulden vorig jaar dat ze jarenlang
fysiek, mentaal en emotioneel geïntimideerd en mishandeld zijn door hun
trainers onder het mom van prestatiegericht trainen. De media hadden het
al snel over “turnterrorisme”. De turnbond (KNGU) onderzoekt daarom
nu of binnen verenigingen voldoende positief coachen plaatsvindt. Ze
kijken daarbij vooral naar de vaardigheden en verbale uitingen van coaches.
Wij hebben in aansluiting hierop de beleving van de turnsters zelf onder-

‘Turnsters blijken positief
over hun trainers’
zocht. Want is die niet ook belangrijk? We zijn naar een recreatieve en
een topsportturnvereniging gegaan, en hebben turnsters van 8 tot18 jaar
ondervraagd over hun coaches en over de trainingen. Turnsters van beide
groepen waren positief. In het licht van alle negatieve berichten is dit een
belangrijke vondst. Het beeld van trainers die meisjes tot tranen toe dwingen tot presteren, komt niet overeen met wat turnsters bij de recreatieve
vereniging aangeven, maar ook niet bij de topvereniging. Positieve coaching
bestaat, en zoals de prestaties laten zien, werkt. Ook op hoog niveau.’

20

FoliaMagazine

Wietse Jelles (23, student
lerarenopleiding geschiedenis)
Uitdagen van onderpresteerders op de
middelbare school
‘Leerlingen die hoge cijfers halen krijgen tegenwoordig veel aandacht. Dat geldt niet voor
onderpresteerders: de leerlingen die zesjes aaneenrijgen zonder een ruk te doen. Maar juist die
leerlingen kunnen in het hoger onderwijs proble-

‘Zesjesleerlingen
kunnen veel meer’
men krijgen. Waarom? Omdat ze hun metacognitie niet ontwikkelen. Ze leren niet omgaan
met situaties waarin hun intelligentie niet genoeg
is om een opdracht te voltooien. Daarom is het
belangrijk om die leerlingen meer uit te dagen. Ik
heb de geschiedenisopdrachten in 3 vwo geanalyseerd. Die blijken te makkelijk. Zelf heb ik veel
uitdagender opdrachten gemaakt, en die voorgelegd aan leerlingen over wie mentoren zeggen:
zij kunnen meer dan ze nu doen. Die leerlingen
moesten hardop denkend de opgaves voltooien.
Uit hun gedachtes bleek dat ze veel hogere denkvaardigheden gebruikten dan ze bij de normale
opgaven deden. Ze werden meer uitgedaagd,
ontwikkelden hun metacognitie beter, en vonden
mijn opdrachten zelfs leuker. Ik heb de uitgever
van geschiedenisboeken gecontacteerd, maar die
wilde er niks mee doen. Jammer, want het niveau
is nu te laag. En dat is voor álle leerlingen slecht.’

Anna Mapes (26, promovendus
forensisch onderzoek)
DNA-analyse op de plaats delict

Sanne Huijbregts (38, docent pedagogiek)
Trainen op pedagogisch-didactisch
handelen in de kinderopvang

‘Rechercheurs willen niets liever dan zo snel
mogelijk een misdadiger opsporen. DNA-analyse
kan ze daarbij helpen, maar het duurt vaak weken
voor de resultaten uit het lab terug zijn. Nog wel.
Over een paar jaar kunnen rechercheurs dankzij
supersnelle apparaten binnen twee uur een DNAprofiel genereren uit bijvoorbeeld een haarzakje.
Dat lijkt louter voordelen te hebben, maar er zijn
ook risico’s. Denk aan de tunnelvisie die kan ontstaan wanneer je op een peuk sporen vindt van
een crimineel uit de DNA-bank, terwijl hij slechts
een toevallige voorbijganger was. Om de invloed
van de nieuwe technologie beter te kunnen voorspellen, hebben we een plaats delict gesimuleerd.
Twee groepen forensisch onderzoekers kregen
de opdracht sporen te zoeken. Een groep werd

‘Kinderen die met een achterstand aan de basisschool beginnen, lopen die achterstand vrijwel
nooit meer in. Daarom bieden peuterspeelzalen
tegenwoordig ook educatieve programma’s aan,
vooral voor kinderen die thuis geen Nederlands
spreken. Kinderopvanggroep Korein probeert

‘Snelle DNA-analyse brengt
ook risico’s met zich mee’
daarbij verteld dat ze gebruik mochten maken
van nieuwe DNA-technieken. Het gevolg? Ze
werden minder selectief. Ze lieten meer sporen
analyseren. We gaan de invloed van de nieuwe
techniek nog verder in kaart brengen, zodat we
een protocol kunnen opstellen voor hoe rechercheurs in de toekomst optimaal van supersnelle
DNA-technologie gebruik kunnen maken.’

‘Allochtone peuters
moeten meer geprikkeld
worden’
hun medewerkers op didactisch gebied te trainen door video-opnames te maken en die met
een coach terug te kijken. Korein heeft ons gevraagd die trainingen te evalueren. Wij hebben
daarom vóór tijdens, en na de trainingen onze
eigen opnames gemaakt. Die gaan we binnenkort analyseren. Maar onze eerste indruk is dat
de trainingen zeker nut kunnen hebben, want
de medewerkers zijn weliswaar heel lief, maar ze
stimuleren niet genoeg. En juist als peuters via
een uitdagende omgeving geprikkeld worden
om veel zelf te ontdekken, kunnen ze daar veel
profijt van hebben. Hoe dan ook is dit onderzoek voor de betrokken studenten pedagogiek
een ideale manier gebleken om tegelijkertijd
ervaring op te doen met zowel wetenschappelijk
onderzoek als de directe praktijk.’
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Het oordeel

Geldprijzen

Alleen een goed onderzoek is niet genoeg om
de Research Award te winnen. Een vijfkoppige jury beoordeelt de onderzoekers op
hun elevator pitch van vier minuten, elk vanuit
de eigen expertise. Zo kijkt juryvoorzitter
Hugo Fernandes Mendes van de gemeente
Amsterdam naar de meerwaarde voor de
stad en de maatschappij. Rector Huib de
Jong en directeur communicatie Paul Helbing
letten op de kwaliteit van respectievelijk het
onderzoek en de presentatie.

De docent die 9 oktober tot beste
onderzoeker wordt gekroond, wint € 3500,-,
te besteden aan onderzoek en congressen.
De beste studentonderzoeker krijgt ‘slechts’
€ 1500,- maar mag dat gewoon aan een
verre reis besteden. Dat laatste klinkt
aantrekkelijk, tot je bedenkt dat er ook
congressen worden georganiseerd op de
Malediven.

robin Kwakman (28, student fysiotherapie)
& Denise Wieferink (23, student fysiotherapie)
Minder belastende spierkrachttest voor ic-patiënten
‘Vroeger dacht men dat intensivecarepatiënten zo lang mogelijk plat
moesten liggen. Maar inmiddels weten we dat de kans op complicaties
groeit met elk uur dat ze langer op bed liggen. Het is dus zaak om ze zo
snel mogelijk staande te krijgen. Maar dan moeten ze wel sterk genoeg
zijn om te kúnnen staan. Om daar achter te komen ondergaan patiënten
nu tests die zó zwaar zijn dat ze daarna soms knock-out gaan en tijde-

‘Er is een duidelijke relatie tussen
handknijpkracht en beenspierkracht’
lijk niet meer behandeld kunnen worden. Ons idee was om die huidige
spierkrachtmeting te vervangen door een simpele knijpkrachttest. Een
jaar lang hebben we onderzoek uitgevoerd met ernstig zieke patiënten op
de ic in het AMC. Onze resultaten zijn bemoedigend. Er is een duidelijke
relatie tussen handknijpkracht en beenspierkracht. Wie een bepaalde
kracht kan uitoefenen met zijn handspieren, kan vermoedelijk ook weer
staan. We hopen dat dit knijpen de bestaande test kan vervangen. Zodat
verzwakte patiënten sneller hun bed uit kunnen komen, zonder zich volledig uit te moeten putten met zware tests.’
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Very Short research
Battle Award
De Research Award bestaat pas zes jaar
maar is al aan zijn derde naam toe. De
wedstrijd stond aanvankelijk bekend als
Very Short Introductions. In 2012 gaf de
toenmalige HvA-/UvA-baas Jet Bussemaker
een studentenpanel opdracht een duidelijker
naam te verzinnen. Dat werd Research Battle.
Maar de afdeling communicatie van de HvA
greep dit jaar in. Ze vonden het woord ‘battle’
te agressief en kwamen met het softere
‘award’ op de proppen. Hoe zou de prijs
volgend jaar gaan heten?

Jurjen Helmus
(33, docent innovatiemanagement)
Elektrisch vervoer Amsterdam

Samir Achbab (28, onderzoeksleider bij lectoraat management van cultuurverandering)
Laaggeletterdheid in Nieuw-West

rosine van Dam (26, oio bij lectoraat
armoede & participatie)
Wie doet wat in de schuldhulpverlening?

‘Amsterdam is koploper in de wereld als het
gaat om elektrisch vervoer. We hebben hier een
enorm aantal elektrische auto’s en laadpalen, en
unieke concepten als Car2Go. Iedereen kijkt naar
Amsterdam. Maar elektrisch vervoer is een totaal
nieuwe business en dus hebben veel partijen,

‘1,3 miljoen Nederlanders zijn laaggeletterd.
Ze zijn niet analfabeet, maar hebben wel
moeite met het begrijpen en toepassen van
relatief eenvoudige teksten. Ons is gevraagd
onderzoek te verrichten naar laaggeletterdheid in Amsterdam Nieuw-West. We hebben
daarom een quickscan ontwikkeld, bestaande
uit onder meer een leestekst met vragen.
130 HvA-studenten zijn op pad gegaan en
hebben 4500 bewoners van Nieuw-West die
quickscan voorgelegd. Gemiddeld 27 procent
van de beroepsbevolking in Nieuw-West
bleek laaggeletterd. Aanmerkelijk meer dan
in heel Nederland (12 procent) en in Amsterdam (16 procent). In wijken als Geuzenveld
en Slotermeer ligt het percentage zelfs op 37

‘Wie schulden heeft kan in Amsterdam-Zuid
een ‘financieel café’ binnen lopen, een laagdrempelige plek waar je gratis kunt leren
omgaan met je financiële problemen. Het is een
van de vele verschillende projecten gericht op
schuldhulpverlening. Maar of ze effectief zijn,

‘Ons onderzoek naar
elektrisch vervoer is
een goudmijn’
waaronder de gemeente, geen idee of ze wel goed
bezig zijn. In dat kader heeft de HvA een over
overeenkomst gesloten met de gemeente, waarbij we
álle data uit laadpalen in Amsterdam verzamelen
en analyseren. Binnenkort komen daar meer
gemeenten bij en beschikken we hier op de HvA
over de grootste elektrisch-vervoerdatabase ter
wereld. Dat stelt ons in staat toekomstmodellen
te maken en adviezen te geven. Wij kunnen een
grote gemeente vertellen dat als ze grootschalig
elektrisch vervoer willen introduceren, ze dit
gepaard moeten laten gaan met een concept als
Car2Go, om zo de efficiëntie te verhogen. We
hebben al met al een toponderzoek. Dit is een
goudmijn. Voor het onderwijs, voor bedrijven, en
voor een betere wereld.’

‘In Nieuw-West wonen
meer laaggeletterden
dan gedacht’
procent. Het probleem is dus veel groter dan
men dacht. Vooral binnen risicogroepen als
weduwen en ouders met veel kinderen. Dat
laatste is extra zorgelijk, want een groot aantal
kinderen groeit dus op met ouders die niet
goed kunnen lezen en schrijven.’

‘Schuldhulpverleners
werken te veel op
eigen houtje’
daar is weinig over bekend. Ik heb daarom drie
projecten in Amsterdam onderzocht door een
inventarisatie te maken van hoe er binnen die
projecten wordt samengewerkt tussen professionals, vrijwilligers en mensen met schulden,
en dat te toetsten aan de WhatWorks-criteria.
Dat zijn zes principes die zijn opgesteld vanuit
de reclassering en de jeugdzorg. Als projecten
aan die criteria voldoen, is het aannemelijk dat
ze effectief zijn. Wat we zien in deze projecten
is dat er op papier wel geschreven staat hoe er
moet worden gewerkt, maar dat in de praktijk
iedere professional en vrijwilliger het vooral op
zijn eigen manier doet. De WhatWorks-criteria
zijn mede daardoor niet genoeg in de projecten
verwerkt. En dat zal wel moeten, als we mensen
met schulden beter willen helpen.’ yyy
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(ingezonden mededeling)

KAMER NODIG?
Studentenkamers zijn schaars, de prijzen hoog en bovendien weet
je vaak niet waar je het zoeken moet. Maar heb je wel eens gehoord
van de studentencomplexen Casa400 of TWA? En wist je dat je
vrijwilligerswerk kan doen bij Academie van de Stad in ruil voor een
woning? Check ons kamerstappenplan, waarbij we alle mogelijkheden voor je op een rijtje hebben gezet.

www.asva.nl/kamerstappenplan

Fotograﬁe: Vera Duivenvoorden

passie

Latte art
Student planologie BELLE MonTAnuS (22) brengt zo’n zes dagen per week door achter het espressoapparaat.
Latte art, het maken van figuurtjes in melkschuim, is haar specialiteit.
‘De eerste stap is goede melk – geen houdbare
of magere – en de perfecte espresso: als die te
kort is doorgelopen is hij te zuur en schift de
melk. Als je het schuim laat rondwalsen in je
kannetje moet het lijken op crème. Daarna is
het een kwestie van de goede bewegingen als
je schenkt. Voor een rosetta, zo’n takje, moet je
bijvoorbeeld veel schudden.
Ik werk sinds mijn zestiende bij de Coffeecompany. Inmiddels geef ik trainingen en workshops,

en heb ik als barista op Lowlands, Pinkpop en
laatst op een congres in Barcelona gestaan. Ik
vind latte art leuk omdat het laat zien hoeveel
zorg een goede barista in een kop koffie steekt.
In mei werd ik derde op het NK Latte Art.
Daarvoor moet je twee keer twee lattes en twee
macchiato’s maken, identiek aan het ontwerp dat
je op een foto meebrengt. Je hebt acht minuten,
terwijl de jury op alles let, van malen tot zetten
en inschenken. En op presentatie: barista-flair

en er met plezier staan tellen zwaar mee. Ik had
twee weken daarvoor mijn stuitje gebroken en
was net van de morfine af – al heb ik daarvoor
nog een koffiewedstrijd gedaan mét. Want hoe
gezellig het koffiewereldje ook is, we zijn zeker
ook heel competitief. Voor volgend jaar maak ik
een ontwerp met drie tulpjes, ik denk nu al na
over hoe ik dat ga doen. Zelf drink ik trouwens
geen lattes; ik hou niet van melk in mijn koffie.’
yyy tekst Bob van Toor / foto Fred van Diem
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FriEnDLy FirE
De Nederlandse regering in ballingschap zag zich voor een
duivels dilemma gesteld. Hun volk leed onder de Duitse
bezetter. En hun Britse en Amerikaanse vrienden voerden
luchtaanvallen uit op luchthavens, elektriciteitscentrales en
andere strategische doelen om daar wat aan te veranderen.
Maar dat waren bepaald geen precisiebombardementen: de
bommen landden soms wel een kilometer naast hun doelwit
en eisten in totaal zes- tot veertienduizend burgerslachtoffers.
Wat te doen?
Daar hadden de heren in de ministerraad kennelijk ook geen
antwoord op. ‘De Nederlandse regering was terughoudend,

reactief en machteloos in hun beleid rond de geallieerde
bombardementen,’ concludeert luitenant-kolonel Joris van
Esch, die 15 oktober promoveert op de rol van de Nederlandse regering in ballingschap bij de geallieerde luchtaanvallen. ‘Als je de verslagen van de ministerraad leest, rijst
een weinig florissant beeld op van waar de ministers hun
prioriteiten hadden liggen. Ze waren vooral aan het bakkeleien over triviale wetsvoorstellen voor hoe Nederland er
uit moest komen te zien na de oorlog. Het kabinet is wel vier
keer gevallen in oorlogstijd.’
Vaak konden de geallieerden dus gewoon hun eigen plan

trekken bij de bombardementen. Af en toe ging dat goed mis.
Bijvoorbeeld in februari 1944, toen Amerikaanse bommenwerpers Enschede, Arnhem en Nijmegen per abuis bestookten en in Nijmegen maar liefst achthonderd burgerslachtoffers maakten. Koren op de molen van de Duitse bezetter,
die deze poster verspreidde. Van Esch: ‘Het is een prachtige
poster; de Duitse propagandadienst was niet achterlijk.’ Maar
de posters werden van de muur getrokken. Ondanks de
schade die burgers ondervonden van de bombardementen,
bleven de geallieerden toch de good guys in de ogen van het
Nederlandse volk. yyy Marieke Buijs

objectief

Bezuinigingen
worden voelbaar
Het zijn lastige begrotingstijden aan de UvA. Verschillende faculteiten moeten fors bezuinigen
en zinnen op maatregelen om de budgettaire problemen die de komende jaren worden
voorzien te lijf te gaan. tekst Dirk Wolthekker / illustraties Marc Kolle

H

et waren geen feestelijke berichten
waarmee Hans Amman, vicevoorzitter van het CvB, afgelopen
zomer naar buiten kwam: zowel
de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) als
de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw)
moeten de komende jaren – tot en met 2018 –
flink bezuinigen. Ook de Faculteit Economie en
Bedrijfskunde (FEB) moet het met minder doen,
al is het bedrag dat de economen moeten inleveren (2,4 miljoen) aanzienlijk lager dan het bedrag
dat de andere faculteiten tot en met 2018 moeten
inleveren: FMG 7,3 miljoen, FGw 6,2 miljoen en
FdR 4 miljoen, zo blijkt uit de Kaderbrief 2015,
waarmee het CvB de financiële contouren schetst
voor 2015 en daarna. Over de hoogte van de bedragen wordt inmiddels stevig onderhandeld met
de decanen en aanpassingen zijn nog mogelijk,
maar dat er bezuinigd moet worden staat vast.
PrESTATiES
Het ministerie van OCW boekt al jaren relatief
steeds minder geld uit de eerstegeldstroom
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over naar de universiteiten, al heeft het volgens
Amman inmiddels ‘een aantal bijstellingen’
toegezegd. ‘Daardoor zal de begroting 2015 iets
gunstiger uitpakken dan aanvankelijk gedacht.’
De eerstegeldstroom is het bedrag dat als
rijksbijdrage jaarlijks vanuit Den Haag naar
de universiteiten wordt overgemaakt en daar
intern wordt herverdeeld volgens een alloca-

‘Het CvB wentelt de
problemen eenzijdig af
op onderwijs’
tiemodel: een verdeelsleutel. De rijksbijdrage
groeit in absolute zin nog steeds, maar wordt
relatief minder omdat de bijdrage minder hard
groeit dan het aantal ‘prestaties’ waarvoor zij
wordt verstrekt: studentenaantallen, uitgereikte
diploma’s en studiepunten.
Onderzoek heeft nauwelijks invloed op de

eerstegeldstroom, omdat onderzoeksubsidies
vooral worden binnengehaald via de tweedeen derdegeldstromen (respectievelijk NWO en
contractonderzoek) en de matching (aanvulling) die de UvA daarover verstrekt. Met name
de FMG is zeer succesvol in het aantrekken
van dergelijke onderzoeksubsidies, maar
beduidend minder succesvol in het aantrekken
van studenten.
onGELooF
Het aantal studenten aan de FMG is de afgelopen jaren behoorlijk gekelderd: in 2009 telde
de faculteit 9130 studenten, in 2013 nog 8310;
een terugloop van bijna tien procent [bron:
UvA Feitenboek, red.]. Als die trend doorzet
leidt dat als vanzelf tot een lagere bijdrage uit de
eerstegeldstroom. Vertrekkend decaan Edward
de Haan wil niet ingaan op vraag naar mogelijke
bezuinigingsplannen. Hoe eventuele plannen
er bij de FMG uitzien, is ook bij de facultaire
ondernemingsraad (OR) nog niet bekend. ‘Wij
weten van de bezuinigingen, maar niet hoe die

worden ingevuld,’ zegt vicevoorzitter van de OR
Ingmar Visser. ‘Er heerst veel ongeloof, vooral
omdat we jaren hebben geïnvesteerd in studiesucces en studierendementprogramma’s. Die
programma’s zijn moeilijk overeind te houden
als er veel minder geld voor beschikbaar komt.’
De voorzitter van de centrale ondernemingsraad (COR) Radboud Winkels, werkzaam aan
de rechtenfaculteit, zegt bezorgd te zijn. ‘De
zorgen van de COR gaan vooral over de keuze
die het CvB maakt: de problemen eenzijdig
afwentelen op onderwijs. De studiepuntprijs
gaat al jaren omlaag, de eerstejaarspremie gaat
omlaag , evenals de diplomavergoeding. Voor
onderzoek en staven & diensten geldt dat niet,
vergoedingen voor onderzoek blijven gelijk en
de promotievergoeding gaat omhoog. Tegelijkertijd zie je dat we volgens de planning in 2018
een winst op onderwijs maken van ruim twaalf
miljoen. Waarom begroten op winst terwijl er
nu grote ingrepen op stapel staan bij een aantal
faculteiten? Als we het geld iets eerlijker verdelen, dus ook op onderzoek en staven & diensten

wat bezuinigen en iets minder sober begroten –
geen winstprognose van twaalf miljoen in 2018
– dan hoeven we niet zo grof in te grijpen bij
FdR, FGw, FMG en mogelijk FEB.’

‘De bezuinigingen leiden
zonder twijfel tot een
inkrimping van de staf’

met welke ontwikkelingen de FGw de afgelopen
jaren te maken heeft gehad, naast afname van
het aantal ingeschreven studenten en terugloop
van het aantal studiepunten en diploma’s. Van
Vree: ‘Door de populariteit van de university
colleges, nieuwe opleidingen als International
Studies op de Haagse Campus en Engelstalige
programma’s in Leiden en Rotterdam, is de
concurrentie flink toegenomen. Daarnaast is er
reden ons zorgen te maken over de effecten van
de wijzigingen in de studiefinanciering.’ Ook op
het terrein van het onderzoek, zowel tweedeals derdegeldstroom, wordt de concurrentie
volgens Van Vree steeds groter.

over de situatie op zijn faculteit. Bezuinigingen
zullen volgens Van Vree moeten leiden tot ‘een
grondige renovatie’ van zijn faculteit. Die moet
volgens hem ‘robuuster en duurzaam’ worden
gemaakt. Alvorens met oplossingen te komen
constateert Van Vree allereerst wat er de afgelopen jaren zoal is misgegaan op zijn faculteit:

inKriMPinG STAF
Het worden, met andere woorden, lastige jaren
voor de FGw. En dat terwijl twee jaar geleden,
tijdens de discussie over het profiel van de UvA,
juist bekend werd dat de faculteit zich landelijk
wil profileren als een faculteit met een breed
aanbod in de traditie van de klassieke universiteit en tegelijk als centrum van vernieuwing

GronDiGE rEnoVATiE
FGw-decaan Frank van Vree heeft onlangs
een brandbrief aan zijn medewerkers gestuurd
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wil fungeren door samenwerking en interdisciplinariteit, schrijft Van Vree in de brief. ‘Een
faculteit die op tal van terreinen, nationaal en
internationaal, kan concurreren met de beste
instellingen en zich bovendien sterk maakt voor
internationalisering en Engelstalig onderwijs.’
De ‘renovatie’ van de faculteit zal gepaard gaan
met onder andere een forse reductie van het
aantal minoren en keuzevakken. Van Vree:
‘Deze ingrepen zijn absoluut noodzakelijk,
omdat ons huidige onderwijs eenvoudigweg
niet langer te betalen is zonder de werkdruk nog
verder op te voeren.’ Daarnaast zullen de onderwijs- en onderzoekprofielen worden versterkt,
het onderwijsrendement worden verhoogd, samenwerking met andere faculteiten en externe
instituten worden gezocht of versterkt en er zal
een actiever personeelsbeleid worden gevoerd
schrijft Van Vree. De bezuinigingen, zegt hij in
een mail aan Folia, ‘zullen zonder twijfel leiden
tot een inkrimping van de staf, over de gehele
linie, zowel bij het wetenschappelijk als bij het
ondersteunend personeel’.
EFFEcT LEEnSTELSEL
Het model waarmee de subsidiestroom uit Den
Haag intern vanuit het Maagdenuis wordt verdeeld is ook punt van discussie in het decanenoverleg, het Centraal Bestuurlijk Overleg (CBO)
– en dat zal nog wel even voortduren, verwacht
FEB-decaan Han van Dissel. Hij spreekt van
‘stevige discussies’ over de verdelingsprincipes,
die vooral ‘onderwijsrijke’ faculteiten als de
economie- en de rechtenfaculteit benadelen. Van
Dissel: ‘In het huidige verdelingsmodel ‘subsidieren’ economie en rechten de rest van de UvA
omdat bij ons relatief veel onderwijs wordt gegeven, waar het CvB minder geld voor over heeft
dan voor onderzoek. Dat zou ook omgedraaid
kunnen worden door meer geld naar onderwijsfaculteiten te sluizen en minder naar onderzoekfaculteiten, maar dan breng je een faculteit als de
FMG, waar veel tweedegeldstroom-onderzoek
wordt gedaan, in de problemen. Dit zijn geen
simpele discussies, omdat je niet van de ene dag
op de andere dag zomaar je financiële beleid
kunt omgooien. En we weten allemaal dat tussen
nu en 2018 nog allerlei zaken gaan veranderen
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die ertoe kunnen leiden dat alles eind 2017 weer
helemaal anders is. Wie kan voorspellen wat de
effecten van de invoering van het leenstelsel zullen zijn? In het huidige allocatiemodel zijn staven
& diensten minder zichtbaar in de begroting. Er
speelt natuurlijk een heel wezenlijk punt rond

‘Er wordt stevig
gediscussieerd over
het verdelingsmodel’
de vraag of we niet vooral daar – bij staven &
diensten – zouden moeten bezuinigen in plaats
van op het primaire proces. Zou de UvA-HvAsamenwerking niet vooral schaalvoordelen in de
‘back-office’ moeten opleveren?’
GEEn HoPELoZE ToESTAnD
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid moet tot
2018 zo’n vier miljoen inleveren (van 29,4 miljoen in 2014 naar 25,4 miljoen in 2018), maar
volgens rechtendecaan Edgar du Perron ‘is het
geen hopeloze toestand,’ zo zei hij onlangs op
een personeelsbijeenkomst, waar hij de plannen
ontvouwde om de terugloop in financiering op
te vangen. De FdR is de afgelopen jaren flink
in studentenaantallen teruggelopen: van 4320
in 2009 tot 3320 in 2013, een teruggang van

23 procent. Dat leidt tot een forse krimp in de
verdeelsleutel. Om het schip te keren wil de decaan ‘meer en betere (internationale) studenten
aantrekken, betere onderwijsrendementen zien
te halen en de instroom in de master vergroten’. Masterstudenten leveren sneller geld op
dan bachelorstudenten, omdat zij in principe
al na een jaar een diploma hebben en dan dus
al geld genereren. Het aantrekken van betere
studenten zal overigens nog geen sinecure zijn:
in de Nationale Studentenenquête figureert de
rechtenopleiding van de UvA steevast in de
onderste regionen. Prangende vraag is uiteraard
of de bezuinigingen gevolgen hebben voor het
personeel. Du Perron: ‘Op een faculteit waar 85
tot 90 procent van de begroting uit personeelskosten bestaat, kun je niet een bezuinigingsplan
maken zonder dat dit ook consequenties kan
hebben voor het personeel. Misschien moeten
we dus ook naar de personeelsbezetting kijken.’
CvB-vicevoorzitter Hans Amman zegt in een
reactie bezig te zijn met de ontwikkeling van
een nieuw allocatieplan. ’We realiseren ons dat
sterk onderwijsgedreven faculteiten iets minder
profiteren van het huidige verdelingssysteem dan
faculteiten die veel onderzoek doen. We zijn nu
aan het nadenken hoe we het allocatiemodel iets
sterker door kunnen vertalen ten gunste van het
onderwijs. Maar langs welke parameters we dat
doen is nog een punt van discussie, want het raakt
aan de strategie die je als universiteit voert.’ yyy

foto Daniël Rommens

op de tong

Omaira Eiland

Jan van Schaffelaarplantsoen 1 (West)

N

et over de A10, in de schaduw van
de Kolenkitkerk, ligt viswinkel
en restaurant Omaira Eiland.
Het format is als volgt: je kiest
vissen uit een grote vitrine. Die worden gegrild,
gefrituurd of gebakken. Vervolgens krijg je ze

AnSJoViS
Bij Omaira Eiland
serveert men ook kibbeling, maar de ultieme
snack is hier ansjovis.
De visjes worden gekruid, door het bloem
gerold en gefrituurd. Ze zijn heel lekker met
een warme, kruidige tomatensaus. Je kunt
de visjes met staart en al in één hap opeten.
In veel landen worden kleine visjes op deze
manier bereid. Een traditioneel Nederlands
gerecht in dit genre is gefrituurde sprotjes.
In de Scandinavische landen frituren ze in
roggemeel gerolde miniharingen.

geserveerd op een prachtig opgemaakte schaal,
met brood en salade.
Het restaurant is Marokkaans, maar eigenlijk
vooral mediterraan. In alle landen rondom de
Middellandse zee eten mensen vis op deze simpele maar verrukkelijke manier. De ambiance

KoLEnKiTBuurT
De Kolenkitbuurt vind
je in de Amsterdamse
wijk Bos en Lommer
in stadsdeel West. De
buurt is genoemd naar
de Opstandingskerk,
vanwege zijn vorm beter bekend als de Kolenkit, aan de Bos en Lommerweg. Tachtig
procent van de inwoners van de Kolenkitbuurt is allochtoon, waarvan het grootste
deel van Marokkaanse afkomst is. De afgelopen jaren zijn veel van de verouderde flats
uit de jaren veertig gesloopt en vervangen
door nieuwbouw.

kom je tegen in Marokko, maar ook in Spanje
en Portugal: een brandschone marmeren
vloer, de geur van vis en bleekmiddel, zoemende koelkasten.
Ons menu bestond vandaag uit vissoep (€ 3),
een dorade uit de oven (€ 6,50), gefrituurde
ansjovis (€ 3,-) en ‘een Spaans visje dat heel
lekker is’. De soep was goed gevuld met stukjes
vis en mosselen en gegarneerd met peterselie
en citroen. De dorade was het absolute hoogtepunt. Hij had een knapperig ovenkorstje en was
besprenkeld met pesto. Als bijgerecht kregen we
de uien die in de oven als bedje hadden gediend,
met zoute olijven. Het bergje ansjovis was ouderwets lekker. Maar dat kenden we al, omdat
het de lekkerste en gemakkelijkste afhaallunch
in de buurt is. Ook het Spaanse visje stelde ons
niet teleur.
Voor hen die zich niet al aan deze kant van
de A10 bevinden, is Omaira Eiland een goede
reden om de ring eens over te steken. Een maaltijd hier geeft je het heerlijke gevoel van op reis
zijn in je eigen stad. En voor het bedrag dat je
betaalt eet je in het centrum niet meer dan een
bord frites met twee frikadellen. yyy Jurriaan Pots

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.

oMAirA
Omaira is een Arabische
meisjesnaam, die ‘bloei’
betekent. Marokkaanse
kinderen mogen overigens niet elke naam krijgen die de ouders willen. Er is een officiële
lijst van toegestane Marokkaanse namen, die
wordt verstrekt door het Marokkaans consulaat. Krijgt een Marokkaans-Nederlands
kind een naam die niet op de lijst staat, dan
kan het kind bijvoorbeeld niets erven van familieleden in Marokko en ook geen zakelijke
belangen aangaan in Marokko.
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Luchtsteun voor de neushoorn
Je kunt je buurvrouw ermee bespioneren, prachtige luchtfoto’s maken of onbemande
luchtaanvallen uitvoeren. Maar drones zijn ook het nieuwste wapen in de strijd tegen illegale
neushoornjacht. tekst Clara van de Wiel / graphics Appel en Eelman

Met behulp van vliegtuigjes bedreigde dieren redden, dat is de
uitdaging van de Wildlife Conservation UAV Challenge. uVASTuDEnTEn kunstmatige intelligentie Anouk Visser en Camiel
Verschoor en HVA-STuDEnTEn E-Technology Aran Dokoupil
en Elmar van Rijnswou vormen samen met collega’s van de VU en
de TU Delft het enige Nederlandse team voor de wedstrijd.

STroPErS die in reservaten op
neushoorns jagen zijn een groot
probleem in Zuid-Afrika. Rangers slagen er door de gigantische
oppervlakte van de parken vaak
niet in die jacht te voorkomen.
Met drones kan men het gebied
sinds kort van bovenaf in de
gaten houden. Maar zelfs dat is
door de uitgestrektheid een haast
onmogelijk karwei.

32

FoliaMagazine

DE DronE die de studenten ontwikkelden heeft naast
een gewone camera ook een warmtecamera. De gegevens
van beide camera’s worden door een speciaal softwareprogramma direct geanalyseerd. Herkent de computer op
de beelden een mens of een dier, dan krijgt de ranger een
seintje en kan hij direct de precieze locatie zien.

Twee weken geleden testten
de studenten hun systeem in
safaripark de Beekse Bergen. Met
een drone vliegen mocht daar
niet. Maar via een heliumballon
konden ze rondlopende dieren
en mensen toch precies in kaart
brengen, vertelt cAMiEL VErScHoor. ‘Met die verzamelde
gegevens leren we de software
vervolgens als het ware hoe een
mens of een neushoorn eruitziet.’

oP 31 oKToBEr reizen de
studenten af naar Zuid-Afrika
om de drone in het echt te testen.
Belangrijk is volgens Verschoor
vooral dat rangers met de software om kunnen gaan. ‘We gaan
echt kijken hoe we de bediening
voor hen zo eenvoudig mogelijk
kunnen maken.’ Of hun concept
de wedstrijd wint, zal in het voorjaar blijken.
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Sloeproeien geeft oergevoel
De Amsterdamse Grachtenrace komt eraan. Onder de 130 sloepen zijn er twee van de HvA.
De boten zijn loodzwaar: wat bezielt de mannen en vrouwen aan de riemen, elk jaar weer?
Bob van Toor trainde mee en kreeg een onverwacht antwoord – en kramp. foto Daniël Rommens

D

onderdagavond, zes uur. Op een
steenworp afstand van de Leeuwenburg dobbert een grote oranje
reddingssloep in de Amstel. De
Plancius, trots van de sloeproeiers van de opleiding maritiem officier van de HvA, krijgt een
vlugge schoonmaakbeurt voor de laatste roeiers
uit college komen. Ik ben op een missie, en steek
meteen maar van wal met mijn vraag: wat is er
nou zou leuk aan dat hele sloeproeien? ‘Als jij het
weet mag je het me vertellen,’ bromt Bart (24)
goedmoedig, terwijl hij de motorboot klaarmaakt om straks achter de sloep aan te varen.
Toch is het kennelijk verslavend: al tientallen jaren gaan de twee sloepen, van de Hogere
Zeevaartschool en de Hogere Economische
School, te water bemand met (oud-)studenten
die vrijwillig urenlang lijden. Want dat is het:
één blik op de massieve, twee meter brede sloep
maakt duidelijk dat het heel zwaar trekken is –
iets wat de roeiers niet ontkennen.
BLESSurES
‘Zin om jezelf kapot te gaan roeien?’ vraagt
stuurvrouw Marjolijn vrolijk. Ze legt vlug de
spelregels uit: ik mag op het vierde bankje zitten, moet steeds de slag op het voorste bankje
volgen, en mijn binnenste hand ondersteboven
op de riem houden. Of andersom. ‘Kijk maar
naar je buurman.’
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Ondertussen hebben de laatste studenten hun
fiets geparkeerd en zich snel in trainingsbroeken en leggings gewurmd. Eerstejaars, vertelt
oudgediende Tjeerd (26), allemaal aangestoken
door het enthousiasme van het team tijdens de
introductieweek. Het is pas hun zesde training
voor ze volgende week de Grachtenrace moeten
roeien: in ruim vier uur van het IJ naar de
Leeuwenburg, en dan terug naar het Olympisch
Stadion. ‘Nee, ze hebben geen idee wat ze boven
het hoofd hangt’, lacht hij. Elleboog- en rugblessure liggen altijd op de loer, spectaculaire botsingen bij de bruggen komen elk jaar voor. Zo

‘Ze hebben geen idee wat
ze boven het hoofd hangt’
verloor de Plancius vorig jaar in het heetst van
de strijd een riem, die afbrak tegen de stootpaal
van een brug. ‘Gelukkig hebben we altijd een
reserveriem bij ons. De helft van de sloep heeft
het niet eens gemerkt.’
Als we klaarzitten neemt de stuurvrouw het
woord. ‘Roan, geef jij ’m een goeie duw?’
Dat is meteen aanleiding voor wat schuine
opmerkingen – want daarvoor blijkt sloeproeien
een gulle bron. Wanneer een dames-dubbelvier
voorbij roeit: ‘Als je nou de knappe eruit tikt
met je riem, kunnen we haar redden!’

Marjolijn maant tot stilte. Tijdens de sloepenrace wordt ook niet gepraat, dat kost veel te
veel broodnodige energie. Een tijdlang is het
enige geluid haar vastberaden ‘eehéén, tweehéé,
driehíéé’, bij sprintjes overgenomen door de
hele boot.
Ik ben vastbesloten me niet te laten kennen,
maar de massief houten riem is verrassend
zwaar. Verder merk ik nu pas hoe dicht iedereen
op elkaar zit. Wie zich te snel naar achteren
gooit om de riem door het water te halen voelt
de vuisten van zijn achterbuurman, te vroeg
voorover buigen betekent een por in de rug
vóór je. ‘Sorry,’ sis ik als ik voor de derde keer
mijn knokkels in de ribben van de roeier voor
me beuk. ‘Geen probleem, als ik het in m’n rug
voel weet ik dat ik te snel ga’, zegt hij nonchalant. Stilzwijgend zet ik dus maar mijn aanval
op zijn ruggenwervels voort – de mijne blijven
gelukkig grotendeels gespaard door mijn meer
volgzame achterbuur.
Mijn handen staan inmiddels in brand: vijftien
minuten knijpen in een houten paal blijkt
een prima recept voor krampen. Maar zoals
met eigenlijk alles in de boot is de oplossing
simpelweg niet nadenken en doorgaan. ‘Aan de
boorden!’ klinkt het alweer.
MAnnEnWErELD
En dan is mijn training ineens klaar. Er moet

gewisseld worden, om elke roeier de kans te
geven om te trainen. Ik word vervangen door
Larissa. Ze steekt wat klein af bij de zeebonkjes
om haar heen, maar roeit de rest van de training
een stuk steviger door dan ik had gekund. ‘Onze
opleiding is nog altijd een mannenwereld’,
zegt Bart. ‘Maar elk jaar zitten er wel één of
twee vrouwen in het team. Het zijn de grootste
doorzetters, ze moeten toch opboksen tegen al
die mannen. Maar dat gaat ze prima af. En wij
vinden het ook fijn: met een vrouw erbij is het
gezelliger. Als je trouwens wat wil drinken?’
Hij wijst op drie kratten bier die in het motorbootje staan, als een wortel aan een stok voor
de sloeproeiers.
Ik realiseer me dat ik nog steeds niet weet wat
sloeproeien nou zo verslavend maakt. Voor de
winst doen ze het in elk geval niet. Elke sloep
krijgt een handicap, gebaseerd op de bouw
van de boot. De Plancius komt ergens in het
langzaamste segment. ‘We roeien voornamelijk tegen onszelf,’ zegt eerstejaars Jordi (21).
Concurrentie met de HES is er al helemaal
niet: ‘Hun sloep is zoveel sneller en lichter –
een Tupperwaredoosje!’

Terwijl de maritiem officiers de zonsondergang
tegemoet verder roeien, stap ik over op dit
Tupperwaredoosje, dat tegelijkertijd traint. De
gemiddelde leeftijd is hier fors hoger, tussen
de 32 tot 63. Roland en Danny zijn docent aan
de HvA, veel anderen zijn oud-studenten van
de HES. Ook hier gaat de traditie al decennia
terug. ‘Toen ik erbij kwam in 2002, roeiden
sommigen al zo’n acht jaar in de sloep’, zegt
Micha (40). ‘Een van de mannen komt drie keer
per week uit Den Haag om te trainen’. Breed
word je van die training overigens niet. ‘Je krijgt
eerder de vorm van een schildpad. Door de
asymmetrische beweging krijg je vooral spieren
tussen je schouderbladen.’
niET nADEnKEn
De wanhoop nabij leg ik de vraag nog één keer
voor aan de roeiers: wat is dán het geheim? ‘Ten
eerste is er geen mooiere plek dan op ’t water in
Amsterdam’, zegt Micha. ‘En met de sloep kun je
overal komen, in tegenstelling tot in die kano’s.’
Hij wijst naar een sierlijke houten vier die terugkeert naar roeivereniging De Hoop. ‘En het is
eigenlijk niet eens zo zwaar: je raakt nooit echt

buiten adem. Het is een gezelligheidssport.’
‘Het is een oergevoel, even een paar uur niet
nadenken’, zegt sportleraar Teun (33). De ogen
in de boot gaan schitteren: dit gevoel herkennen ze allemaal. ‘Vooral bij heftig weer besef je:
Willem Barentz kwam precies zo teruggeroeid
uit Nova Zembla. Dit is hoe de reddingssloepen
bij windkracht acht uitvoeren om vissers uit zee
te redden.’
Vorig jaar kreeg hij het bij een tocht bijna te
kwaad. ‘Ik voelde me niet goed, ik heb zestien
keer het licht uit zien gaan voor we bij Terschelling waren. Maar ja, je kunt niet in die boot
zitten en zeggen: jongens, ik stop ermee. Je moet
doorgaan, jezelf tegenkomen. Dat is iets wat het
sloeproeien me heeft geleerd.’
‘Er zijn zeker momenten geweest dat ik er helemaal klaar mee was’, besluit Teun als we de kade
weer naderen. Maar als je dan een week niet
hebt geroeid, wil je toch weer.’ Over een week
weten de eerstejaars in de Plancius dat ook. Die
fantastische sfeer als ze de Grachtenrace hebben
afgeroeid, weet stuurman Tjeerd, gaan ze dan
pas écht voelen. ‘Dat, en enorme spierpijn de
volgende dag.’ yyy
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Zonder status
naar college
Op de We Are Here Academy krijgen uitgeprocedeerde asielzoekers les van academici. ‘Op de
universiteit is men niet altijd doordrongen van de waarde van onderwijs, dat is hier wel anders.’
tekst Mina Etemad / foto’s Mats van Soolingen

‘A

h, daar is Mufti!’ Een breed
grijnzende man loopt – een paar
minuten te laat – het lokaaltje op
de VU binnen, waar de rest van de
studenten al een tijdje zit. Docent Ernst van den
Hemel wijst Mufti naar een nog niet bezette plek.
Mufti heeft, net als zijn medestudenten, wel
een tijdje moeten reizen om op de VU terecht
te komen op deze regenachtige avond. Tien
minuten geleden kwamen de eersten binnendruppelen, begeleid door vrijwilligers die hen
van hun verblijfplaatsen in Noord of Zuidoost
naar Buitenveldert hebben begeleid.
Mufti is de laatste die verwacht werd. Nu is de
zaal vol; zo’n 25 mensen, allemaal van Afrikaanse afkomst, zitten hier om college te volgen. Een
stuk of acht blanke mensen zit verspreid door
het lokaal: de vrijwilligers.
Helemaal vooraan zit Savannah Koolen (29),
masterstudent kunst en cultuur in het publieke
domein en initiatiefnemer van de We Are Here
Academy. Al ruim voor het college begon,
kwam ze aan met een tas vol schriften, pennen
en koekjes. Af en toe belde ze de vrijwilligers:

36

FoliaMagazine

‘Waar zijn jullie nu? Oké, en jullie weten waar
jullie in het gebouw heen moeten?’ Uiteindelijk
is het gelukt iedereen tijdig op de goede plek te
krijgen. Ook Mufti, die de weg kennelijk in zijn
eentje kon vinden, zit nu klaar.
cErTiFicAAT
Van den Hemel, postdoctoraal onderzoeker aan
de Universiteit Utrecht en docent aan de We
Are Here Academy, vervolgt zijn les. Aan het
inhoudelijke deel is hij nog niet toegekomen. Hij
heeft net verteld dat hij vindt dat onderwijs voor
iedereen moet zijn. ‘Daarom ben ik zeer vereerd
hier les te mogen geven aan jullie.’ Dit is geen reguliere klas zoals die waar Van den Hemel al tien
jaar voor staat. Dit zijn asielzoekers, mensen die
de documenten om je aan een universiteit in te
kunnen schrijven niet bezitten. Dit groepje is uitgeprocedeerd; ze moeten van de regering terug
naar hun eigen land, maar daar is het te gevaarlijk voor hen. Zo’n twee jaar geleden trok deze
groep veel aandacht door in een tentenkamp
in Osdorp te bivakkeren. Sindsdien noemen ze
zichzelf We Are Here en verhuisden ze naar de

Vluchtkerk en enkele andere panden, waar ze
telkens tijdelijk onderdak vonden.
Ze hebben al meerdere acties opgezet om aandacht voor hun situatie te vragen. Koolen heeft
hen van het begin af aan geholpen: ‘Ik vond het
schandelijk dat hun mensenrechten op grote
schaal werden geschonden, en ben na gaan denken over wat ik voor ze kon doen’. Ze hielp de
groep meermaals verhuizen en met bijvoorbeeld
het opzetten van een kerstdienst waar Anouk
optrad. Ze gaat regelmatig bij ze langs om te assisteren met persoonlijke zaken. Als ze naar de
advocaat of de dokter moeten bijvoorbeeld.
Nu heeft ze samen met de groep de We Are Here
Academy opgezet. ‘Dit is geen onderwijs zoals
erkend door het hbo of uni,’ legt Van den Hemel
aan de groep uit, ‘maar wij, de docenten, willen
het wel dichtbij een universitair programma
laten komen. Dat betekent colleges, huiswerk
maken en aan het eind een toets. Wie die goed
afrondt, krijgt een certificaat.’ Weliswaar geen
officieel certificaat, maar wel een bewijs van
deelname aan onderwijs op universitair niveau.
Het college ‘Protestbewegingen’ kan eindelijk

echt beginnen. ‘De doelen van dit college zijn
om de komende weken een aantal protestbewegingen te bestuderen, te bekijken hoe ze ontstonden en opkwamen en wat hun effecten waren.’
Van den Hemel noemt enkele voorbeelden
van protestbewegingen, zoals de Montgomerybusboycot. In 1955 boycotte de Afro-Amerikaanse bevolking van Amerika het openbaar
vervoer als protest tegen de rassenscheiding in
de bussen. ‘Dit is een voorbeeld van een actie
waarbij je als protesteerders juist niets doet,
maar het was ontzettend effectief. De economie
leed eronder en uiteindelijk werd besloten de
rassenscheiding in het openbaar vervoer op te
heffen. Een voorbeeld uit Nederland van enkele
maanden geleden is de schoonmakersstaking in
het openbaar vervoer.’
Er zijn natuurlijk ook andere protesttactieken.
‘Wat is jullie tactiek, denken jullie?’ vraagt Van
den Hemel aan de groep. Tot nu toe hebben
de studenten voornamelijk heel stil geluisterd
en aantekeningen gemaakt. ‘Laten zien dat wij
er zijn,’ zegt een van de studenten voorzichtig.
‘Ja,’ antwoordt Van den Hemel, ‘zichtbaarheid.

Vandaar ook jullie slogan: “We Are Here”.’
LAnGZAMEr PrATEn
Het is pauze. De studenten lopen naar voren om
koffie of thee te pakken. Koolen deelt koekjes
uit en praat met enkelen van hen, vraagt hoe het
gaat. Eén meisje is op haar plek blijven zitten.

‘Ik ben zeer vereerd om
hier les te mogen geven’
Terwijl de rest van de studenten luid met elkaar
praat, vertelt Dahj Salame Ahemed (25, sinds
twee jaar in Nederland) zachtjes dat ze uit Eritrea
komt, waar ze nooit onderwijs heeft genoten.
Haar Engels is niet erg goed. Hakkelend zegt ze
dat ze graag meer kennis op wil doen en wil deelnemen aan de lessen. Een andere student komt
bij haar staan. Ook Ousai Abdul (29, NoordSoedan, tweeënhalf jaar in Nederland) beaamt
in korte, simpele zinnen dat het goed is om te

studeren: ‘It’s good to learn about human rights.’
Als iedereen weer zit, vertelt Van den Hemel
dat hij te horen heeft gekregen dat hij iets te
snel gaat. ‘Ik zal wat langzamer praten en als
jullie het niet begrijpen moeten jullie gewoon
een hand opsteken.’ Toch blijft het ook het hele
tweede deel van het college stil, zo’n stilte die in
ruimtes hangt waar mensen graag ieder woord
van de spreker tot zich willen nemen. Van den
Hemel geeft nog enkele voorbeelden van protestbewegingen, hun historische achtergronden
en de effecten die ze hebben gehad.
Een van de studenten stelt aan het eind van het
college de vraag: ‘Wat denkt u, als leraar, dat het
effect van demonstreren is?’ Er gebeuren nieuwe
dingen wanneer er gedemonstreerd wordt,
antwoordt Van den Hemel. ‘Er wordt een debat
over de fundamentele vragen van het bestaan
geopend.’ De student die de vraag stelde knikt
en noteert wat in zijn schriftje.
Na het college vertelt Van den Hemel dat hij les
is komen geven aan de asielzoekers omdat hij de
omgang van de regering met deze asielzoekers
‘een van de grootste schandvlekken van de Ne-
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Folia maakt
kennis...
...met Wouter

Hanegraaff

hoogleraar geschiedenis van de
hermetische filosofie UvA
Woensdag 8 oktober tussen 16.00 en
17.00 uur in de OBA (Oosterdokskade 143)
Live te beluisteren op AmsterdamFM
(106.8 in de ether en 103.3 op de kabel)

Vanaf 9 oktober terug te luisteren op

www.foliaweb.nl

15 oktober • Marijk van der Wende
decaan Amsterdam University College

Folia het platform voor hoger opgeleid Amsterdam
Amsterdam FM.nl de stem van de hoofdstad

agenda 9 - 15 oktober

www.crea.uva.nl

Studeren
met autisme

di

Theorie en handvatten
voor professionals in het
hoger onderwijs

discussion - free / € 5

20:30

za

20:00

vr

20:00

09 Gaza: just aid or justice
10 11 goedkoop cabaret
14 up in the air

do

Wanneer
4
Dinsdag 16 december 201

comedy - € 6 / € 9
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Savannah Koolen en Ernst van den Hemel voor de klas

derlandse samenleving’ vindt. ‘Nederland is trots
op het feit dat het mensenrechten hooghoudt en
dat het een tolerant land is, maar tegelijkertijd
worden mensen op de meest vreselijke manier
gemarginaliseerd. Zowel op het juridische en financiële vlak als op het geestelijk vlak. Het enige
antwoord op het onmenselijke ontmoedigingsbeleid is menselijkheid. Onderwijs is de manier
waarop ik daaraan bij kan dragen.’
Voor Van den Hemel is het inspirerend om voor
deze groep studenten te mogen staan. ‘Niet iedereen op de universiteit is even doordrongen van de
waarde van onderwijs, gek genoeg. Dat is hier wel
anders. Dit zet dingen in perspectief. Veel van wat
ik normaal gesproken doceer blijft een academische exercitie. Ik houd niet van die uitdrukking,
maar het betekent dat het vaak theoretisch blijft.
Hier kom je heel dicht bij de praktijk.’
Hij beseft dat er niveauverschillen zijn tussen de
studenten, dat ze niet allemaal even goed Engels
kunnen en niet gelijk geschoold zijn. ‘Dat
betekent niet dat er geen onderwijs aangeboden
moet worden, dat er niet net zo goed een heleboel mensen zijn die het wel willen of aankunnen. Als we groter worden willen we ook gaan
differentiëren in niveau en in onderwerpen.’

Het Engels van Mufti Ababujey (38, Ghana), de
student die iets te laat was, is zeer goed. Hij is al
veertien jaar in Nederland zonder verblijfsvergunning en verlangt ernaar een opleiding af te
kunnen ronden. Het liefst iets in de sociale of

‘Kennis is leven,
het is macht’
culturele wetenschappen. ‘Kennis is leven, het
is macht,’ zegt hij. ‘Het maakt het mogelijk te
demonstreren, te vechten voor je rechten. Het
is empowerment. Het onderwijs hier geeft ons
de mogelijkheid om iets anders te doen dan te
dromen over het krijgen van een status.’
Even later staat hij bij de rest van de studenten
vooraan de klas, die bezig zijn met het opnemen
van een filmpje voor hun crowdfundingactie. Er
hangt een vrolijke stemming. Koolen lacht mee.
‘Ze wonen allemaal in verschrikkelijke situaties,’
vertelt ze, ‘maar als ze in zo’n klaslokaal zitten
en kennis tot zich nemen, zie je ze allemaal
opbloeien. Dat vind ik heel leuk om te zien.’ yyy

We Are Here Academy
De groep vluchtelingen is zelf met het idee
voor de We Are Here Academy gekomen;
toen hen gevraagd werd waar ze behoefte
aan hadden, gaven ze aan graag meer te
willen leren over Nederland, bijvoorbeeld over
de wetgeving of het migratierecht. ‘Ze willen
ook graag praktische dingen leren,’ vertelt
Koolen. ‘Dus we bieden ook een cursus
debattraining en grafisch ontwerpen aan.’
Momenteel is er plek voor zo’n 25 studenten
(op de wachtlijst staan er nog meer dan 30),
die les krijgen van zo’n negen professionele
hbo- en wo-docenten.

crowdfunding
De We Are Here Academy is momenteel
bezig met een crowdfundingactie om geld
bijeen te krijgen voor het onderwijs. Kijk
op onepercentclub.com voor meer details
over de actie of kijk op heretosupport.nl/
wearehereacademy voor meer informatie over
de academie.
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Een easygoing Amsterdammer
Deze week in Folia maakt kennis: een portret van Wouter Hanegraaff, hoogleraar
geschiedenis van de hermetische filosofie. Zijn leerstoel viert deze maand zijn vijftienjarig
ambtsjubileum. tekst Dirk Wolthekker / foto Danny Schwarz

E

en hartstochtelijk onderzoeker,
noemt ze hem, één die in staat is
ingewikkelde materie helder over te
brengen. Jacqueline Borsje, docent
bij de afdeling religiewetenschappen, heeft het
over haar collega Wouter Hanegraaff. ‘Wouter
maakt op een inzichtelijk niveau duidelijk dat de
esoterie een alternatieve culturele en religieuze
traditie is die door de orthodoxe en mainstream
cultuur vaak uit het zicht is gehouden. Hij is
in staat ketters, heksen en andere alternatieve
religieuze figuren op een neutrale manier te
bestuderen en hun kennistradities een plaats te
geven op de onderzoeksagenda. Mede door hem
is die kentering in het huidige onderzoek en
onderwijs ook zichtbaar geworden in publicaties, bij genootschappen en tijdens conferenties.
En vergeet niet dat veel mensen tegenwoordig
juist in deze alternatieve stromingen op zoek
zijn naar zingeving.’
Wouter Jacobus Hanegraaff (Amsterdam, 1961)
is sinds 1999 hoogleraar geschiedenis van de
hermetische filosofie en verwante stromingen,
ook bekend onder de naam westerse esoterie.
Deze maand viert hij het derde lustrum van zijn
ambtsaanvaarding aan de UvA. Hanegraaff studeerde klassiek gitaar aan het conservatorium
van Zwolle en algemene letteren aan de Universiteit Utrecht (UU). Aan de UU specialiseerde
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hij zich in de studie van alternatieve spirituele
bewegingen in de twintigste eeuw, zoals new
age. Hij promoveerde cum laude in de godsdienstwetenschappen op het onderzoek New
Age Religion and Western Culture. Esotericism in
the Mirror of Secular Thought. Van 2005 tot 2013
was hij president van de European Society for
the Study of Western Esotericism (E.S.S.W.E.)
en in 2006 werd hij lid van de KNAW. Hij heeft
vele wetenschappelijke publicaties op zijn naam

‘‘Hij
Hij plaatst ketters en
heksen op de agenda’
staan. In 2011 zette Hanegraaff zich met succes
in voor de heropening van de Bibliotheca Philosophica Hermetica van zakenman Joost Ritman.
Deze bibliotheek in de Bloemstraat, die uniek
is in de wereld en zeldzame en kostbare boeken
bezit met een geschatte totaalwaarde van vijftig
miljoen euro, was het jaar ervoor gesloten na
een conflict tussen Ritman en de toenmalige
Friesland Bank.
Dat Hanegraaff samen met anderen de beroemde
bibliotheek in de Bloemstraat wist te redden,
hoeft geen verwondering te wekken: zijn inzet,
gedrevenheid en passie voor zijn vakgebied zijn

alom bekend. Niet helemaal onlogisch voor
iemand die vanaf zijn studententijd een geheel
nieuw academisch vakgebied in de steigers
zette en daar ook nog in slaagde. Hoogleraar
Ab de Jong van de Universiteit Leiden, met wie
Hanegraaff als promovendus een werkkamer
deelde, verbaast het niet dat zijn collega zo ver
is gekomen. ‘Als promovendus was hij al bezig
met het vestigen van een enorm netwerk over de
hele wereld. Daardoor kon hij bouwen aan een
heel nieuw vakgebied. Hij organiseerde congressen en conferenties en heeft ervoor gezorgd dat
zijn vakgebied veel respect in Nederland wist te
verwerven. Wouter is bovendien zeer intelligent,
hij weet wat hij wil en beschikt over voldoende
zitvlees om zich door een grote hoeveelheid tekst
heen te werken. De new age-beweging kon niet
per se op maatschappelijke of wetenschappelijk
bijval rekenen, maar inmiddels is het moeilijk
om lacherig te doen over Wouter of zijn vakgebied. Want hij weet evident veel en kan goed
uitleggen waarom zijn vakgebied zo belangrijk is.’
Komt Hanegraaffs interesse in spirituele bewegingen zomaar uit de lucht vallen, of heeft die
misschien diepere wortels? Dat laatste zou best
kunnen, want Wouter komt uit een Nederlands
Hervormd gezin; zijn vader was dominee. ‘Maar
of hij daarom in de esoterie terecht is gekomen,
ik vraag het me af,’ zegt De Jong. ‘Ik denk eerlijk

Folia maakt
kennis
gezegd vooral dat het de verwondering was en
is die hem in dit vakgebied heeft gedreven. De
verwondering dat er een heel domein van de
westerse cultuur en mentaliteit onbesproken
was in de wetenschap. Totdat Wouter kwam.’
We bellen even naar Zürich, waar Hanegraaffs
collega Marco Pasi momenteel een gasthoogleraarschap bekleedt aan de Eidgenössische
Technische Hochschule. De twee ontmoetten
elkaar twintig jaar geleden tijdens een congres
in Montreal en daar viel het Pasi direct op hoe
‘fris en stralend’ Hanegraaff was. En vooral: hoe
benaderbaar. Pasi: ‘Veel wetenschappers raken
zo geconcentreerd op hun eigen wereld dat ze
de sociale aspecten van hun werk over het hoofd
zien. Wouter niet. Hij weet met empathie verbindingen te leggen tussen en met mensen en
beschikt over een intellectuele nieuwsgierigheid
die je niet vaak tegenkomt. Verder is Wouter
zeer internationaal georiënteerd, maar tegelijkertijd typisch Amsterdams: easygoing, relaxed
en laid-back Daarom zie ik hem ondanks zijn
internationale contacten toch niet snel vertrekken. Hij hoort in Amsterdam.’ yyy
Op 8 oktober zendt Folia Radio een interview uit met
Wouter Hanegraaff. Aan de orde zullen komen de
esoterische filosofie, de Ritman-bibliotheek en kleine
studies. Bijwonen kan: de uitzending vindt plaats om
16.00 uur vanuit de studio van AmsterdamFM, op
de vierde etage van OBA, Oosterdokskade 143. Te
beluisteren via AmsterdamFM, in de ether op 106.8
en op de kabel op 103.3, tussen 16.00 en 17.00 uur.
Vanaf de volgende dag terug te luisteren via foliaweb.
nl/radio. De uitzending is op zaterdagmiddag 15.00
uur terug te zien op Salto TV. Daarna via salto.nl
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toehoorders
Hoorcollege ‘Keerpunten in de moderne Europese geschiedenis’ door Matthijs Lok,

FoliaWeb

dinsdag 30 september, 13.00 uur, Oudemanhuispoort. tekst en foto’s Ramon Holle

Aantal studenten 88
Aantal vrouwen 58
Aantal laatkomers 3
Scrabblewoorden antifinalisme, imperialisme

B

elangrijke momenten die het einde van
het ene tijdperk betekenden en het begin
van een nieuw tijdperk inluidden, dat is
het thema van deze collegereeks. Vandaag bespreekt docent Matthijs Lok het jaar 1871.
Hij weet zijn toehoorders met zijn enthousiasme te
boeien tijdens dit college, waarin centraal staat dat
Frankrijk zijn dominante positie in Europa verloor
door een pijnlijke nederlaag in de Frans-Duitse
oorlog. Die oorlog leidde uiteindelijk tot de ondergang van het Tweede Franse Keizerrijk. Vervolgens
vertelt Lok dat er in Europa bewegingen opkwamen
die alle kleine feodale staatjes tot grotere natiestaten
wilden maken. Van 1871 tot de Eerste Wereldoorlog
ontstonden daardoor gigantische koloniale imperia,
waardoor deze periode als ‘de eeuw van de natie’
wordt bestempeld.
Voor een eerstejaarsvak is de collegezaal verbazingwekkend stil en het aantal laatkomers zeer gering.
In de loop van het college wordt duidelijk waarom.
De studenten kunnen zich geen late binnenkomst,
WhatsApp-momentje, fluistergesprek of gedachtendwaling veroorloven, omdat de docent in een
moordend tempo vertelt. Veel studenten moeten
soms dan ook even bij de buurman of buurvrouw
in het schrift of op het scherm spieken, omdat zij
informatie hebben gemist. Dat Lok het zelf ook niet
altijd bij kan houden blijkt als er een foto van een
standbeeld op de PowerPoint verschijnt. ‘Wat moest
ik hierbij ook alweer zeggen?’ zegt hij. De studenten
gniffelen even, waarna de docent direct de draad
weer oppakt en het wederom tijd is om driftig mee
te typen. yyy

Sharon Fritsche
18, Europese studies

‘Ik vind het onderwerp van vandaag leuk, omdat de geschiedenis van de negentiende eeuw
me interesseert. Dat vind ik
interessanter dan bijvoorbeeld
de middeleeuwen. Hoe recenter het onderwerp, hoe leuker
ik het vind. Ik raak wel af en toe even de draad kwijt
doordat de docent zo snel vertelt. Het lukt me niet om
alles mee te typen. Ik zag bij anderen dat zij veel meer
hebben opgeschreven…’

Van der Wende
Decaan Marijk van der Wende van
het Amsterdam University College
stopt per 1 januari. Ze gaat een jaar
lang onderzoek doen aan de Amerikaanse Harvard University.

Juan de Rooij

20, Europese studies
‘Ik doe deze studie naast de
studie Aviation Logistics aan
de HvA. Ik vind het een heel
leuke studie tot dusver, omdat ik
geïnteresseerd ben in geschiedenis en het een erg brede studie is.
Het interessante aan dit vak vind
ik de oorzaken en gevolgen van de keerpunten. De docent
vertelt leuk en maakt af en toe grapjes. Volgend jaar kies
ik graag voor de economische minor, die sluit goed aan op
mijn andere studie.’

Persoonlijke excellentie
Er moet in het excellente hoger
onderwijs meer ruimte komen voor
persoonlijke ontwikkeling. Dat
werd afgelopen week duidelijk op
de Summit Excellentie.

Florence Hautekeete
18, Europese studies

‘De docent vertelt enthousiast,
alleen wel heel erg snel. Dat was
eerdere colleges ook wel zo, maar
vandaag is het helemaal erg.
Je kunt het je niet permitteren
om een momentje af te dwalen.
Gelukkig kan ik snel typen en
vind ik het interessant, dan is het beter te volgen. Ik vind
dit onderwerp leuker dan bijvoorbeeld het college over
het Romeinse Rijk, omdat dit recenter is.’

nummertje
Schaalgrootte is geen excuus om
studenten over het hoofd te zien,
stelt columnist Pieter Ruijssenaars.

Lees meer op FoLiAWEB.nL
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Benmiloud

promoties
VrijDAG 10/10
10.00 uur: Lara Siebeling – Geneeskunde

COPD in Primary Care. Towards Simple Prediction of Quality
of Life, Exacerbations and Morality. (Agnietenkapel)

12.00 uur: Yegor Korovins – Theoretische
natuurkunde

Holography with broken Poincaré symmetry. (Agnietenkapel)

14.00 uur: Seyed Jazaeri Farsani – Geneeskunde
Respiratory Viruses and Novel Methods for Virus Discovery.
(Agnietenkapel)

DinSDAG 14/10
14.00 uur: Daniela Huppenkothen –
Sterrenkunde

A New Statistical Toolbox for Studying Variability in Fast
Transients. (Agnietenkapel)

WoEnSDAG 15/10
12.00 uur: Joris van Esch – Geschiedenis

A finger in the pie? De Nederlandse regering in ballingschap en
geallieerde luchtaanvallen op Nederland in de Tweede Wereldoorlog. (Agnietenkapel)

13.00 uur: Rozan Vroman – Geneeskunde

The First Synapse in Vision. Transmission and Modulation.
(Aula)

14.00: Jacky Paramarta – Geneeskunde

Spondyloarthritis: from Disease Phenotypes to Novel Treatments. (Agnietenkapel)

DonDErDAG 16/10
10.00 uur: Xiaofei Li – Geneeskunde

The Vulnerable Plaque: from Plague Instability towards
Thrombus Instability. (Agnietenkapel)

12.00 uur: Tjibbe Gardenbroek – Geneeskunde
Surgery for Inflammatory Bowel Disease, Crossing Borders.
(Agnietenkapel)

14.00 uur: Dennis Heijtel – Geneeskunde

Validation and Application of Arterial Spin Labeling MRI for
Cerebral Perfusion. (Agnietenkapel)

VrijDAG 17/10
10.00 uur: Rachna Pandey – Biologie

Live-Imaging of Bacillus subtilis Spore Germination and
Outgrowth. (Agnietenkapel)

11.00 uur: Andrea Meuzelaar – Mediastudies

Seeing through the Archival Prism: A History of the Representation of Muslims on Dutch Television. (Aula)

12.00 uur: Marjan Askari – Geneeskunde

Improving Quality of Fall Prevention and Management in
Elderly Patients Using Information Technology. The Impact of
Computerized Decision Support. (Agnietenkapel)

hora est

Andrea Meuzelaar
Mediastudies

17 oktober, 11.00 uur, Aula

‘Beelden uit de jaren 60 en 70
verrasten me’
Bevinding ‘Ik heb de
representatie van moslims
op de Nederlandse publieke
televisie onderzocht. Enerzijds geef ik een overzicht
van hoe het beeld van de
islam op tv de afgelopen
vijftig jaar veranderde. Maar daarnaast analyseer ik ook hoe door het constant hergebruiken van dezelfde beelden bepaalde stereotypes
ontstaan. Pas in de jaren negentig werd de
behoofddoekte vrouw op de markt een stijlfiguur om ‘de moslim’ mee te illustreren. Dat
komt ook omdat zulke clichébeelden in het
beeldarchief onder de term ‘moslim’ werden
gecategoriseerd. Bij een nieuwsbericht over iets
als falende integratie, komt het beeld van de
hoofddoek op de markt dan direct weer op tv.
Mijn onderzoek laat zien dat dat soort keuzes
niet onschuldig zijn en hoe het constante
hergebruik van dezelfde beelden stereotypes
creëert en versterkt.’
Leuk ‘Zeven jaar geleden ging ik het archief
blanco in. Ik was ontzettend verrast door
het beeldmateriaal uit de jaren 60 en 70. In
reportages uit die tijd wordt de islam op een
heel andere manier in beeld gebracht, met veel
respect voor de religie. Dat ik zo veel beelden
mocht bekijken vond ik te gek.’
Moeilijk ‘De gigantische hoeveelheid materiaal was ook een struikelblok. De zoekterm
‘moslim’ leverde duizenden treffers op. Het
was lastig te bepalen met welke casussen ik zou
gaan werken.’ yyy Clara van de Wiel

Bezet iets
Tijd voor een borreltje op het Maagdenhuis. Een
borreltje met, ik zeg maar wat, misschien wat met
smurfensnot gevulde ballonnen, een flinke berg
Super Soakers, camera’s om spionnen keihard terug
te surveilleren en wellicht nog een stuk of 2014
kratten bier, opgestapeld tot een fort dat de ME zal
moeten weerhouden van het ongevraagd op visite
komen... in ieder geval nuchter, en heelhuids; dronken en bloedend zijn ze welkom natuurlijk.
De laatste bezetting van het Maagdenhuis was niet
zo’n heel groot succes – acht jaar geleden kregen
alle bezetters geldboetes, die alleen de studenten
die in hoger beroep zijn gegaan weer konden
laten kwijtschelden. Dat moet beter kunnen. En
er zijn nu een stuk meer goede redenen dan bij
alle vorige bezettingen bij elkaar, wat alweer een
column op zich is. Die krijgen jullie volgende keer,
maar tot die tijd hoef je eigenlijk alleen maar de
kranten te lezen.
We mogen van de overheid dan weinig geld
krijgen, het geld dat we wel hebben wordt ook nog
gebruikt tegen ons. Na alles wat de grote banken
ons de afgelopen tijd hebben geflikt – de wereldeconomie laten instorten, onze overheid voor hun
karretje spannen, onze kas leegroven tot zelfs de
bodem is vervangen door een pachtbriefje met
schuld, indirect een einde maken aan het laatste
restje wat er nog over is van ons studiefinancierings- en pensioenenstelstel, en nu massaal een
oorlog ontketenen tegen contant geld – gooien ze
nu onze privégegevens op straat. Om er geld mee
te verdienen natuurlijk. En ze weten echt alles over
ons. Privacy-activiste Ancilla Tilia spant nu via een
modern volkstribunaal een rechtszaak aan tegen
ABN Amro, door middel van crowdsuing. Een
tientje storten is zo gedaan. En een vuist maken
is makkelijker dan het lijkt. Maar wat is er nodig
voordat wij studenten de Super Soakers tevoorschijn halen? yyy Hadjar Benmiloud

Voor uitgebreide informatie zie uva.nl/nieuws-agenda
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Trek eens wat slimmers aan
Slimme kleding heeft de toekomst. Hardlopen terwijl je shirt
je hartslag meet of een rok die automatisch langer wordt als
de temperatuur daalt? Lector Fashion & Technology Hein
Daanen gelooft er heilig in. tekst Clara van de Wiel

E

en hypergeavanceerde telefoon draag
je dag en nacht al bij je. Tijdens het
hardlopen houdt een borstband je
hartslag en loopsnelheid nauwgezet
bij. En wellicht prijkt om je pols al een smartwatch, waarmee je ook zonder naar je broekzak
te grijpen al je berichten kunt checken. Maar
wat dacht je van zonnecellen in je spijkerjack?
Of een chip in je onderbroek? Je kijkt er nu
misschien nog raar van op, maar over niet al
te lange tijd is het misschien wel de gewoonste
zaak van de wereld.
Hein Daanen gelooft dat in elk geval. De lector
Fashion & Technology aan het Amfi is binnen
Nederland een van de experts op het gebied
van de vermenging van mode met technologie.
Hij ziet de interesse in modefoefjes toenemen.
‘Smart wearables, waarvoor de pols en het
hoofd de voorkeursplekken zijn, zijn eigenlijk
al helemaal geaccepteerd. Maar ondertussen
proberen wij hier nog een stap verder te gaan, in
de richting van smart garments.’

WASBArE cHiP
Slimme kleding dus, die allerhande ongemakken
kan verhelpen. In een kledingrekje in zijn kantoor
in het Amfi-gebouw heeft Daanen een paar mooie
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voorbeelden hangen. Een werkjasje bijvoorbeeld,
waarin chips de temperatuur en hartslag van de
drager meten. Krijgt die het te heet, dan gaat er
een rood lampje branden. Een andere chip meet
tegelijkertijd de koolstofmonoxide. Beide signalen
worden doorgestuurd naar een centrale, die in kan
grijpen. Daanen: ‘Dit prototype is al getest door
Tata Steel. Werknemers blijken er geen hinder van

Nederlandse ontwerpers
lopen voorop in de ‘smart
garments’
te ondervinden. Vergelijkbare techniek gaat waarschijnlijk toegepast worden in alle nieuwe pakken
van de Belgische brandweer.’
Dat technologie ook de modewereld binnensluipt, komt vooral omdat het simpelweg kan.
Chips worden steeds kleiner en slimmer en
kunnen daardoor eenvoudiger verwerkt worden
in textiel. Een heel praktisch probleem daarbij is
nog wel het wassen. Klittenband was daarvoor
tot nu toe vaak een houtje-touwtje-oplossing.
Maar tegenwoordig komen er steeds meer
mogelijkheden om elektronica in siliconen te

gieten, die gewoon mee kunnen in de wasmachine. Ook wordt er geëxperimenteerd met
droogwassen door middel van CO2.
oPLADEn MET JE JurK
Maar tegelijkertijd lijken ook consumenten er
steeds meer voor open te staan. De smartphone
zit aan menig hand al zo goed als vastgebrand.
Met het implanteren van chips wordt ook al
geëxperimenteerd. Technische snufjes in iets intiems als je kleding, daarvoor schrikken steeds
minder mensen terug. ‘Dat kleding grote
emotionele betekenis heeft is duidelijk,’ erkent
Daanen. ‘Mensen kunnen daardoor huiverig
zijn om er techniek in toe te laten. Maar het kan
ook juist een meerwaarde zijn. Je moet eens
nagaan hoe beroerd je je voelt als je over- of
underdressed bent. Stel je voor dat je een slim
kledingstuk zou kunnen dragen, dat zich gemakkelijk aanpast en je jurk bijvoorbeeld langer
of korter maakt.’
Maar zitten modeontwerpers wel te wachten
op sensoren, knipperende lampjes en andere
elektronica in hun kunstzinnige ontwerpen?
Daanen denkt van wel. ‘Modeontwerpers
zijn geïnspireerde mensen. Nieuwe stoffen of
kleuren kunnen een inspiratiebron zijn, maar
nieuwe technieken net zo goed. Ze staan er erg
open voor.’ De Nederlandse modeontwerpster Iris van Herpen is daar volgens hem een
mooi voorbeeld van. Vorig jaar presenteerde zij
een kledinglijn met onder meer jurken die bij
aanraking muziek maakten. Nederlandse ontwerpers lopen sowieso voorop in de toepassing
van technologie in kleding. Op het prestigieuze
Amerikaanse technologiefestival South by

Jurk met ledverlichting

Jurk van Iris van Herpen

Hardloophesje van Aimee Jansen

Southwest gooide de Nederlandse Pauline van
Dongen begin dit jaar hoge ogen met haar uit
zonnecellen opgebouwde jurk, waarmee je een
telefoon kunt opladen. Daanen: ‘Laatst kwam
een ontwerper naar me toe met de vraag: ik wil
een kledingstuk hebben dat na twee dagen weer
moet oplossen. Een bedrijf in Taiwan dat me benaderde bleek stoffen te hebben die aardig in de
buurt komen. Die informatie speel ik dan weer
door en zo probeer ik verbanden te leggen.’
cV in JE Trui
In de meeste gevallen zijn het echter vooral
technici die het initiatief nemen tot toepassingen in de kledingindustrie. In een artikel
in de VPRO Gids klaagde Marina Toeters,
modetechnoloog aan de TU Eindhoven, eerder
dit jaar over de conservatieve houding van veel
ontwerpers. 95 procent van de samenwerkingen
komt vanuit de technische sector, aldus Toeters.
Kwalijk, vindt zij, want als de modewereld niet
snel zelf met innovaties komen zou de technische sector de regie wel eens helemaal over
kunnen nemen. En hebben de klassieke modeontwerpers het nakijken.
Bij de designstudenten op het Amfi ligt het gebruik van technologie nog niet heel erg voor de

hand, vertelt Aimee Jansen. Deze zomer sloot zij
haar opleiding Fashion & Design aan het Amfi
af. Haar afstudeerproject: een hardloophesje
met ingebouwde sensoren die je signalen geven
over hoe hard je moet rennen. Een trilling op
de borst betekent afremmen, een op de rug juist
vaart maken. Jansen ontwikkelde het kledingstuk in nauwe samenwerking met studenten

Een trilling op de borst is
afremmen, een op de rug
juist vaart maken
bewegingswetenschappen van de VU. Zij berekenden hoe voor elke persoon de ideale hartslag
kan worden doorgegeven. Informaticastudenten
van de HvA ontwikkelden vervolgens een app
waarmee het hesje eenvoudig bediend kan worden. Jansen was verantwoordelijk voor het ontwerp. Ze maakte een hesje, met een smalle band
tussen de twee borstspieren in. ‘Dat vinden
mannen leuk, want dan worden die goed geaccentueerd,’ legt ze uit. Als eindopdracht kiezen
voor de technologie is nog uniek aan het Amfi.
Jansen is de enige van haar jaar die zich ermee

Zonnelceljurk van Pauline van Dongen

bezighoudt. En ze weet nog niet of ze er later
wel mee verder wil gaan. Toch denkt Daanen
dat er de komende tijd steeds meer belangstelling zal komen voor de slimme textiel. ‘Als
chips kleiner worden, wordt de toepassing in
stoffen ook makkelijker. En blijft de pasvorm
beter behouden.’ Want hoeveel foefjes er ook
in mogen zitten: als een kledingstuk niet goed
zit of onaantrekkelijk is gaan mensen het niet
dragen. Vooral wat betreft warmtehuishouding kan techniek in kleding volgens Daanen
binnenkort een cruciale rol gaan spelen. Hij
laat een hesje zien waarin banen verwerkt zitten waardoor ijswater gepompt kan worden.
Handig voor brandweermannen. Maar omgekeerd kan techniek ook voor een revolutie in
de centrale verwarming gaan zorgen. Daanen:
‘In de toekomst gaan we kleding steeds meer
zien als huis. Dat je de ruimte niet verwarmt,
maar door speciale kleding de eigen warmte
vasthoudt en waar nodig extra verhoogt. Eigenlijk net als tijdens Warme Truiendag, maar
dan met een beetje hulp.’ yyy
Op 9 oktober organiseert de HvA het Symposium
of Fashion Technology, van 12.00 tot 19.00 uur in
het Volkshotel.
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DOO Krachtvoer

DG Rien

Op 11 februari vindt er weer een Krachtvoerlezing
plaats, deze keer verzorgd door hoogleraar pedagogiek
Robert-Jan Simons van de Universiteit Utrecht. Het
overkoepelende thema is deze keer mindshifts. Hoe
zorgen we bij docenten voor een mindshift, van het
overdragen van informatie naar het ontwerpen van
leertrajecten voor studenten? De lezing start om 16.00 uur in de Kohnstammzaal op Wibautstraat 4 en wordt gevolgd door een discussie en een
borrel. De toegang is gratis.

Rien de Vos, voorzitter van het Domein Gezondheid,
stapt volgend jaar over naar het AMC. Op 1 januari
legt hij zijn functie aan de hogeschool neer om als
voorzitter de stafafdeling onderwijssupport van het
Academisch Medisch Centrum te gaan leiden. De Vos
zal daar de eindverantwoordelijkheid dragen voor de
ondersteuning van onderwijs aan studenten, promovendi en medisch
specialisten. Zijn functie als decaan van de Amsterdam School of Health
Profession (ASHP) zal hij aanhouden.

HvA Duurzaamheid

DMCI Verhuizingen

Zoals elk jaar doet de HvA mee aan de Dag van
de Duurzaamheid op vrijdag 10 oktober. Zo is er
’s ochtends van negen tot half twaalf op het Kohnstammhuis een inloopspreekuur, waar je met al je
vragen, opmerkingen of goede ideeën op het gebied
van duurzaamheid terechtkunt. ’s Middags zijn er in
Studio HvA minicolleges en wordt er afgesloten met een duurzame borrel.
Tijdens de hele dag biedt cateraar Eurest extra veel duurzame producten
aan. Kijk voor het complete programma op de HvA-website.

Tijdens het zomerreces hebben er bij DMCI een aantal
verhuizingen plaatsgevonden. Afdeling P&O zit voortaan
op de tweede etage in het Benno Premselahuis (02A20).
De afdeling communicatie is daarom verhuisd naar
de algemene flexruimte (02A21) en de beheerders van
DLWO naar de zesde verdieping (06A06). Ook kenniscentrum Create-IT vind je vanaf dit jaar op de Amstelcampus. Verder is deze
zomer de bibliotheek van het Amfi opnieuw ingericht, waardoor er 75 tot
100 studieplekken zijn bijgekomen. Tijdens deze herinrichting zijn ook de
monumentale wandschildering en de natuurstenen wanden gereinigd.

Floor Students

Amstelcampus Kippen

that Matter

de Vos

Op dinsdag 21 vindt het jaarlijkse filmfestival Students
that Matter plaats, een initiatief van de Stichting voor
Vluchteling-Studenten UAF, de HvA en Movies that
Matter. Naast twee indrukwekkende documentaires
zijn er gastsprekers en wordt er eten geserveerd. Dit
jaar staan Camp14 over Noord-Korea en #chicagoGirl
over de Arabische Lente op het programma. Locatie is activiteitencentrum
Floor in het Kohnstammhuis. De middag start om 16.00 uur en duurt tot
21.00 uur, waarna er een borrel plaatsvindt. De toegang is gratis.

Op de Boerhaave Boerderij op de Amstelcampus
zijn vorige week kippen geplaatst. De stadsboerderij
werd in juni door docent ondernemerschap Rinke
van Couwelaar gestart op een ongebruikt stuk grond
naast Studio HvA. Buurtbewoners, studenten en
medewerkers kunnen in houten bakken zelf groente
en fruit verbouwen. Sinds vorige week kent het boerenbedrijf nu dus
ook kippen. Collegevoorzitter Louise Gunning mocht het eerste ei in
ontvangst nemen.

Bibliotheek Bookface

HvA Onderwijsdagen

Wil jij het duurste studieboek van je lijst gratis krijgen?
Doe dan mee met de bookface-actie van de HvA-bibliotheek. Meedoen is simpel: je pakt een boek met een
gezicht of lichaam erop en houdt het op zo’n manier
voor je eigen lijf dat het lijkt of jij overloopt in het
boekomslag. Laat iemand een foto maken, like de Facebookpagina van de HvA-bieb en stuur je bookface in. Heb je de leukste
foto, dan win je de volledige prijs van je dure studieboek.

Ook dit jaar organiseert de HvA weer een gezamenlijke
busreis vanaf het Amstelstation naar de Onderwijsdagen op 11 en 12 november. Dit evenement wordt jaarlijks door Surf en Kennisnet georganiseerd in het World
Trade Center Rotterdam en behandelt alle nieuwe
ontwikkelingen op onderwijsgebied. Geïnteresseerden
melden zich aan via de site van de Onderwijsdagen, en voor de busreis via
het HvA-intranet. De kosten voor het congres bedragen € 200,- voor één
dag en € 400,- voor twee dagen. Studenten krijgen 50 procent korting.
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FdR Europa

BC Kinderboekenweek

Voor studenten die een tijdje in het buitenland willen studeren is er goed nieuws: rechtendecaan Edgar
du Perron heeft in Florence namens de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid een overeenkomst ondertekend
voor samenwerking in de European Law School met de
Humboldt Universität (Berlijn), La Sapienza (Rome),
Paris-II (Parijs) en King’s College (Londen). Studenten die deelnemen aan
het European Law School-programma doen twee masters bij twee van
de genoemde partners. Tussen de masters in wordt elk jaar een summer
school georganiseerd voor de deelnemers.

Ter gelegenheid van de Kinderboekenweek organiseert
de Illustere School deze week een speciale Boekensalon over kinderboeken. Sprekers zijn Saskia de Bodt,
Daan Remmerts de Vries en Hans Cohen de Lara. De
bijeenkomst wordt geleid door Jan Rock, docent bij
neerlandistiek. Centrale vraag: hoe zorgen auteurs,
illustratoren en voorlezers ervoor dat (voor)lezen een feest is? Saskia de
Bodt vertelt bijvoorbeeld hoe illustratoren normen en waarden overbrengen. Datum: 9 oktober om 16.00 uur. Locatie: Oude Turfmarkt 129.
Toegang gratis.

AMC HIV

BC Jacob

De ontwikkelingen rond hiv gaan razendsnel. Meer en
meer wordt bekend over dit virus, maar een deugdelijk
vaccin is nog niet gevonden. In de afgelopen 25 jaar
hebben AMC-onderzoekers proberen te achterhalen
hoe hiv het afweersysteem aantast en hoe hiv-remmers
dit kunnen voorkomen. Komende zaterdag, 11 oktober, vindt in het AMC een gratis publieksdag hiv en immunologie plaats.
Aanvang: 14.00 uur. Locatie: collegezaal 4 van het AMC. Aanmelden niet
nodig, maar kan via 8umctoer.amsterdamamc@gmail.com,

Drie jaar geleden hield neerlandicus en literatuurwetenschapper Jan Fontijn de lezing ‘Tederheid en storm.
De persoonlijkheid van schrijver en dichter Jacob
Israël de Haan (1881-1924)’, die vervolgens gepubliceerd werd. Deze lezing werd met zoveel enthousiasme
ontvangen dat Fontijn werd gevraagd of hij de biografie
van De Haan wilde schrijven. Deze verschijnt volgend jaar. Op 23 oktober
houdt Fontijn een lezing waarin hij de problemen waarmee een biograaf
te maken krijgt aan de orde stelt. Locatie: Bijzondere Collecties, Museumcafé, Oude Turfmarkt 129. Aanvang: 17.00 uur.

UvA Ranking

AUC Vertrek

In de Times Higher Education World University
Ranking (THE) stijgt de UvA dit jaar licht: van plek
83 naar 77. Daarmee streeft de UvA de Universiteit
Utrecht voorbij en is ze de vijfde Nederlandse universiteit in de ranglijst. De Universiteit Leiden is op plek 64
het hoogst genoteerd. De universiteitenranglijst wordt
net als de andere grote rankings gedomineerd door Angelsaksische universiteiten. Het California Institute of Technology staat op 1, gevolgd door
Harvard University en de Universiteit van Oxford, die stuivertje wisselen
op plek 2 en 3.

Marijk van der Wende treedt per 1 januari 2015
terug als decaan van het Amsterdam University
College (AUC). Ze neemt een sabbatical om aan
Harvard University als gastonderzoeker aan de slag
te gaan met een project over hoger onderwijs in
het China van nu. Van der Wende trad in 2009 aan
bij de start van dit gezamenlijke excellentie-initiatief van UvA en VU
voor de liberal arts and sciences-bachelor. Van der Wende: ‘Het was een
geweldige kans en een voorrecht om theorie en ideeën bij het AUC in
de praktijk te kunnen brengen.’

FMG Bankencrisis

FNWI Weer

Hoogleraar financiële geografie Ewald Engelen heeft
een nieuw boek geschreven dat uitkomt bij AUP. Het
boek De schaduwelite voor en na de crisis. Niets geleerd,
niets vergeten, wordt op 22 oktober gepresenteerd in
debatcentrum De Nieuwe Liefde. Engelen zal in debat
gaan met Jeroen Smit (auteur van Het drama Ahold en
De Prooi), Kees Vendrik (lid Algemene Rekenkamer) en Martin Visser
(verslaggever bij De Financiële Telegraaf). Na afloop is er de mogelijkheid
een gesigneerd exemplaar van het boek te kopen. Locatie: De Nieuwe
Liefde, Da Costakade 102. Tijdstip: 20.00 uur.

Woensdag 15 oktober gaat de BètaBreak over een erg
alledaags verschijnsel: het weer. Dagelijks volgen veel
mensen het weer, in de krant, op de televisie of via
internet. Achter deze ogenschijnlijk simpele voorspellingen zit een wereld vol bètawetenschappers. Dit
begon al met natuurfilosoof Galileo Galileï, die de
eerste thermometer bouwde. Maar hoe zit het met de wetenschappers
van tegenwoordig? Hebben zij zich neergelegd bij de beperktheid van de
weersvoorspelling? Met Huub Mizee, Sander Tijm en Robert Mureau.
Locatie: centrale hal FNWI, aanvang: 12.00 uur.

Israël de Haan

en wind
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Vrolijk door de
naakte skater
Willemijn Verloop
Leeftijd 44 (geboren in Utrecht op 14 februari
1970)
Beroep Oprichter en directeur van Social Enter
prise NL, een platform voor ondernemingen met
een ideële doelstelling. In 1994 richtte ze War
Child op.
Studie Geschiedenis en internationale betrek
kingen (UvA)
Afgestudeerd 1993
Docent ‘Historicus Willem Melching. Een inspi
rerend man en bevlogen docent. Geschiedenis
begint met de liefde voor het vak en hij kon dat
goed overbrengen.’
Locatie ‘Het P.C. Hoofthuis vond ik een groot
en ongezellig gebouw. Later zat ik voor interna
tionaal recht af en toe op de Oudemanhuispoort,
dat was veel leuker.’
Café ‘Heerlijke appeltaart in café Het Paleis, op
de hoek bij het P.C. Hoofthuis. Op het terras of
binnen, allebei leuk. Later zaten we met War Child
aan de overkant en kwam ik er weer heel vaak.’
Afknapper ‘Ik had meer diepgang van een univer
sitaire studie verwacht. Ik heb zeker veel geleerd en
plezier beleefd, maar het heeft me niet de verdie
ping en verbreding gebracht waar ik op hoopte.’
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Willemijn Verloop studeerde geschiedenis. Ze wilde iets
concreets betekenen voor de wereld en richtte daarom
War Child op. Nu is ze directeur van Social Enterprise NL.
tekst Julie de Graaf / foto Bob Bronshoff

‘I

k begon mijn studententijd in
Leiden. De universiteit vond ik er
hartstikke goed, maar de stad was
me te klein. Dat paste niet bij mijn
idee van mijn vleugels uitslaan, dus na mijn
propedeuse verhuisde ik naar Amsterdam en
ging ik verder aan de UvA. Ik had behoefte
aan anonimiteit, aan andere indrukken en
verbreding, ook buiten het studentenleven.
Dat vond ik in Amsterdam, waar ik het gevoel
had midden in de samenleving te staan. Ik
weet niet of hij er nog steeds is, maar ik werd
heel vrolijk als ik die naakte man in zijn string
weer eens door de stad zag rolschaatsen.
Die vrijheid heeft me altijd in Amsterdam
aangesproken. De studie geschiedenis koos ik
primair omdat ik het leuk vond, maar tijdens
mijn studie hield ik me steeds meer bezig met
de vraag wat je kunt leren van het verleden
en de steeds veranderende context van de
wereld om ons heen. Ik ging actief op zoek
naar plekken waar ik kon meelopen, om uit te
vinden wat ik na mijn afstuderen wilde doen.
Zo kwam ik terecht bij de Verenigde Naties en
de Raad van Europa. Ik vond het conceptueel
razend interessant wat daar gebeurde, maar
wist meteen dat ik er niet wilde werken. Het
zijn bureaucratische en logge apparaten waar
je persoonlijke invloed heel klein is, zeker als
je er als jongste medewerker binnenkomt. Ik
wilde graag dichter bij het resultaat van mijn
werk staan. Na mijn afstuderen kwam ik via
via bij een kleine politieke lobbyorganisatie
terecht en ging ik werken in de Balkan, waar de
oorlog toen nog volop gaande was. Binnen een

half jaar zette ik daar de eerste activiteiten op
om oorlogskinderen te helpen. Politieke lobby
is heel belangrijk, maar het gaf mij te weinig
concreet effect. Ik wilde iets doen waar mensen
in conflictgebieden meteen wat aan zouden
hebben. Zo ben ik begonnen met War Child, al
had ik toen geen idee dat dat zou uitgroeien tot
de organisatie die het nu is. Inmiddels ben ik
nog steeds betrokken bij War Child, maar ik zit
sinds vijf jaar niet meer in de directie. Ik wilde
me op iets nieuws storten waar ik met evenveel
liefde en bevlogenheid mee aan de slag kon.
Daarom richtte ik in 2012, samen met Mark
Hillen, Social Enterprise NL op. Een platform
voor bedrijven die bezig zijn met het aanpakken van maatschappelijke problemen: social
enterprises dus. Tony’s Chocolonely is een
bekend voorbeeld, of Roetz-Bikes. Er zit een
enorme innovatiedrive in ondernemers die je
meestal niet bij de overheid of bij goede doelen
vindt. Het marktmechanisme stimuleert het
continu beter willen worden en inspelen op
de vraag uit de markt. Die gedachte past denk
ik goed bij de nieuwe generatie studenten en
pas afgestudeerden. In mijn tijd volgden veel
mensen nog het stramien van “mijn vader
werkt voor Philips, dus ik ga ook voor Philips
werken”. Nu ligt dat anders; studenten realiseren zich beter dan ooit voor welke uitdagingen
we staan en dat zij daar ook een bijdrage aan
kunnen leveren. Het is niet zo dat sociaal
ondernemers per definitie jong zijn, maar om
zulke ondernemingen te laten bloeien hebben
we jonge mensen met talent, lef en doorzettingsvermogen nodig.’ yyy

Naam Ewa Slutzky (23)
Studie Internationale betrekkingen en
internationaal recht (UvA)
Stage Permanente vertegenwoordiging van
Nederland bij de VN in Genève
Verdiensten € 550, per maand en
maximaal € 335, per maand aan
pensioenvoorzieningen
Sterren JJJJJ
‘Ik loop stage voor het ministerie van Buitenlandse
Zaken in het VN-gebouw in Genève, waar alle
grote internationale kwesties besproken worden. Dat zijn zware, maar wel heel interessante
onderwerpen zoals de situatie in Oekraïne en de
ebola-uitbraak. De afgelopen drie weken mochten
alle landen hun zegje doen en onderhandelen over
mensenrechten. Ikzelf moet bij zulke vergaderingen vooral goed opletten of er dingen langskomen
die relevant zijn voor de Nederlandse diplomaten.
Die willen dat je een vergadering van drie uur in
half A4’tje samenvat. Naast vergaderingen bijwonen help ik vooral met allerlei praktische zaken,
zoals het organiseren van lezingen. Dat is ook wat
ik van tevoren wilde: geen onderzoek doen, maar
veel meelopen en praten met de diplomaten om te
zien hoe alles in zijn werk gaat. De zwaarte van het
werk valt me mee, meestal kan ik wel om zes uur
naar huis. Toen ik stage liep bij de Tweede Kamer
bleef ik vaak tot diep in de avond doorwerken.
Ook heb ik geen last van heimwee. Er zijn hier gelukkig heel veel stagiairs, zodat je een soort studievereniging hebt en daardoor snel vrienden maakt.
Het enige minpunt vind ik dat je als stagiair niets
mag zeggen bij vergaderingen. Je vertegenwoordigt
Nederland namelijk, zodat je woorden nogal zwaar
wegen. Misschien ga ik later wel een opleiding tot
diplomaat volgen, maar ook de Tweede Kamer heb
ik nog in gedachten.’ yyy Yannick Fritschy
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De HvA Research Battle, waarin HvA’ers hun onderzoek pitchen, is dit jaar omgedoopt tot de Research Award.
De reden: Research Battle zou te competitief klinken.

Onzin. In competitie kom je juist tot de meest innovatieve
en hoogstaande wetenschap.

Jan Willem Duyvendak
Hoogleraar sociologie
‘De stelling is onzin! Vooruitgang in de wetenschap wordt primair geboekt door nauwe samenwerking met anderen: je voert je onderzoek
uit met collega’s, wisselt ideeën uit, stelt kritische
vragen en denkt met elkaar mee. Toch lijkt
wetenschap helaas steeds individualistischer
en competitiever te worden. Prijzen worden
bijvoorbeeld bijna altijd aan individuen toegekend en ook de grote nadruk die bestuurders
op excellentie en rankings leggen, suggereert dat
wetenschappers zich permanent moeten meten
met anderen. Dat geeft een verkeerd beeld van
het belang van de individuele onderzoeker en
resulteert al snel in een verwrongen zelfbeeld,
waarin wetenschappers inderdaad gaan denken
dat prestaties louter het resultaat zijn van hun
individuele inspanning. Neem bijvoorbeeld
mijn benoeming tot universiteitshoogleraar.
Hoewel ik me daar natuurlijk persoonlijk door
vereerd voel, moet ik die benoeming zeker ook
beschouwen als een blijk van waardering jegens
mijn programmagroep en de sociologie in
haar geheel.’
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christianne de Poot
Lector forensische wetenschap
‘De vraag is: hoe kom je tot de beste wetenschappelijke inzichten? Onderzoek wijst uit
dat nieuwe kennis eerder wordt gecreëerd in
interactie, gericht op het delen van en discussieren over nieuwe ideeën en het bestuderen van
problemen vanuit verschillende perspectieven,
om te voorkomen dat je steeds in hetzelfde
stramien blijft denken. Om zo tot innovatie te
komen, moet iedereen de meerwaarde inzien
van delen en samenwerken aan hetzelfde hogere
doel: begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.
Onder die condities kun je verworven kennis en
inzichten vanuit diverse invalshoeken benutten.
Maar door de wijze waarop ons wetenschapsbedrijf is ingericht, met heftige concurrentie voor
beursaanvragen, publicaties en aanstellingen,
wordt dat vertrouwen vaak geschaad en werkt
voor de individuele wetenschapper het concurrentiemodel wellicht het beste. Voor je het weet
lopen andere met jouw ideeën weg en sta je zelf
buitenspel. Die angst om te delen, die een competitie per definitie in zich draagt, bevordert de
wetenschappelijke vooruitgang niet.’

Peter Sloot
Hoogleraar Computational Science
‘Wat een flauwekul! Competitie wordt inderdaad gestimuleerd in de wetenschap en dat is
goed, maar die competitie gaat nooit zonder
samenwerking. Denk aan de ontdekking van het
higgsboson, daar werkten duizenden natuurkundigen samen; anders hadden ze nooit het
vereiste budget en de techniek gehad voor het
experiment. Natuurlijk zijn die wetenschappers ook met elkaar in competitie, omdat je
boven het maaiveld uit moet steken om verder
te komen in je carrière, maar dat is alleen maar
gezond en resulteert in scherpe ideeën en
robuuste wetenschap. Het loont niet om als een
middelbare scholier je arm om je proefwerk
heen te houden zodat je buurman niet van jouw
ideeën kan profiteren. Met zo’n houding kom je
niet ver in een onderzoeksgroep.
Maar de échte competitie die je als wetenschapper dagelijks aangaat, is die met jezelf. Gefocust
blijven op je onderzoek en weerstand bieden
aan alle afleiding van bestuurstaken, lezingen,
reisjes, colleges, telefoontjes en appjes: dat is de
ware uitdaging.’ yyy Marieke Buijs

wat doe je nu?

foto Daniël Rommens

‘T

ijdens mijn studie vond ik het al leuk om
bijles te geven aan scholieren. Ik heb niet
gekozen voor de standaard lerarenopleiding, ten eerste omdat ik dan nog een jaar
zonder salaris had moeten doorkomen en ten tweede omdat
ik lesgeven later graag zou willen combineren met een leidinggevende functie op een school. Daarom heb ik me aangemeld
voor het traineeship Eerst de Klas, waarbij je wordt opgeleid
tot docent en daarnaast kennismaakt met het bedrijfsleven.
In totaal waren er zo’n vijfhonderd aanmeldingen, en
na meerdere sollicitatieopdrachten was ik een van de 45
deelnemers die op zoek mocht naar een school. Als natuurkundedocent was het gelukkig niet moeilijk er een te
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Docent

naam Roy Lagerburg
Leeftijd 28
Studie Natuur- en sterrenkunde (UvA), master Earth
Structure & Dynamics (UU)
Afgestudeerd op de sterkte en richting van het
aardmagnetisch veld tussen 30.000 en 150.000 jaar
geleden
Werkt sinds augustus 2014 als docent natuurkunde
op het Hyperion Lyceum, in het kader van het
traineeship Eerst de Klas
Salaris € 2450,- per maand
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vinden. Het Hyperion Lyceum in Amsterdam-Noord was
mijn eerste keus en daar ben ik meteen aangenomen. Het
leuke aan deze school is dat hij nog maar drie jaar bestaat
en daardoor volop in ontwikkeling is.
Momenteel werk ik samen met twee andere natuurkundedocenten, van wie er een net als ik net begonnen is. De
derde docent is gelukkig ervaren en tevens onze begeleider, zodat we altijd bij hem kunnen aankloppen. Tot nu
toe luisteren de kinderen meestal vrij goed naar me, hoewel dat natuurlijk een beetje afhangt van hun gemoedstoestand. Ik heb een keer een leerling voor straf een rondje
over de gang laten lopen.
Ik geef nu achttien uur per week les, verspreid over drie dagen. Daarnaast volg ik een dag per week de lerarenopleiding
en een dag het leiderschapsprogramma, waarbij de trainees
leren hoe allerlei grote organisaties werken, zoals ABN
Amro, Shell en de Tweede Kamer. Vanaf maart 2015 moet ik
bij een van die organisaties zelf een project uitvoeren.
Het gehele programma van Eerst de Klas is best pittig,
zeker omdat je als beginnende docent veel tijd kwijt bent
aan het voorbereiden van je lessen. Van tevoren waren we
al gewaarschuwd dat je zo’n 50 tot 55 uur per week bezig
bent en dat blijkt te kloppen. Het voordeel daarvan is dat
je alles ontzettend snel leert, zodat het steeds makkelijker
wordt.’ yyy Yannick Fritschy
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Robbert Dijkgraaf
Essayprijs
Student, oud-student of medewerker van
één van de instellingen voor hoger onderwijs
in Amsterdam? Doe dan mee aan de
Robbert Dijkgraaf Essayprijs.

u

u

Het Parool, Folia Magazine en New
Scientist reiken voor de derde keer
de Robbert Dijkgraaf Essayprijs uit.
Hiervoor roepen ze Amsterdamse
wetenschappers, studenten en
alumni op een essay te schrijven
met als thema: Scepsis.
Het winnende essay verschijnt in
zowel Folia Magazine als Het
Parool. Tevens ontvangt de winnaar
een kunstwerk van Louise te Poele
(www.louisetepoele.nl). Inzendingen van 600 tot 700 woorden,
moeten vóór 1 november worden
gemaild naar: stephanie@folia.nl.

illustratie mokerontwerp

Doe mee!

