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DE LANGE ARM VAN DE

GAME-INDUSTRIE
David Nieborg verruilt UvA voor Toronto

REDDENDE ENGEL
HvA’er Pari Ibrahim
strijdt voor yezidi’s

GELIEFD BETON
GEERT TRAPT AF
Weesperflat al 50 jaar CvB-voorzitter over het
hét studentenhonk
democratisch tekort
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HvA’er op de
barricaden
Ze studeerde rechten aan de HvA, totdat ze zag hoe haar yezidivolk werd
uitgemoord door Islamitische Staat.
Pari Ibrahim strijdt nu tot bij de
Verenigde Naties in New York voor
berechting van de daders. Tentamens
maakt ze ook, af en toe.
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Game reset
Politiek econoom David Nieborg
verruilt na tien jaar de UvA voor
Toronto. Ook daar blijft hij zich
richten op de game-industrie en de
vervlechting met social media. Hij
waarschuwt voor Amerikaans ‘techno-imperialisme’, en legt uit waarom
de gamewereld en Donald Trump zo
op elkaar lijken.
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Democratie volgens
Ten Dam
Geert ten Dam, de nieuwe collegevoorzitter van UvAHvA, zette deze week haar koers uit voor de komende
jaren. Wat haar betreft zien we meer diversiteit, meer
overleg met studenten en minder onnodige regels.
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erstejaars. Je zag ze overal opduiken in de binnenstad
vorige week, onwennig wiebelend op de fiets, hun oerlelijke, knalgele tas om de frêle schoudertjes, op weg naar weer
een activiteit, of soms naarstig op zoek naar hun begeleider
die honderden meters verderop een net zo lelijk geel bordje
omhoog hield met het nummer van hun Intreegroep.
Het heeft altijd iets vertederends, jonge mensen op de
drempel van een nieuw leven. Zoekend, trots, onzeker en
hoopvol tegelijk. (Ik laat de clichébeelden van bierovergoten
Intreefeesten even voor wat ze zijn, die kennen we nu wel).
Ook de HvA heette duizenden eerstejaars welkom,
vaak nog net iets jonger dan hun UvA-collega’s, minder
stads, minder wijs uit hun ogen kijkend, maar zeker net zo
ambitieus en vol goede moed – en zónder knalgeel tasje.
De redactie van Folia zocht de nieuwe UvA’ers en HvA’ers
op, liet ze kennismaken met het magazine en de site en
vroeg ze naar hun plannen en hun dromen (zie pagina 26 tot
en met 29).
Deze duizenden jongeren hebben één ding gemeen met
hun duizenden voorgangers die nog steeds studeren, met
hun docenten en met de meeste medewerkers van de UvA
en HvA: het interesseert ze bitter weinig of de samenwerking
tussen beide instellingen binnenkort failliet wordt verklaard
en of er straks één of twee Colleges van Bestuur zijn.
Het recht om daar heel spannend over te doen is
voorbehouden aan bestuurders, een enkele decaan, sommige
directeuren en managers, leden van de medezeggenschap
en – eerlijk is eerlijk – Maagdenhuis-watchers zoals Folia.
Je mag hopen dat al die eerstejaars, als ze straks bevrijd
zijn van die oerlelijke tasjes en als ze zich eenmaal bewust
worden van het feit dat er zoiets bestáát als een College van
Bestuur, hun schouders ophalen en vrolijk doorgaan met
dromen, studeren en de wereld ontdekken.
Dan gaan wij wel aan de slag met al die gewichtige
conclusies en belangrijke lessen voor de toekomst. ↙

www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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Cijfers

2.563
Commissaris Meeuw
Een onderzoek naar het vlieggedrag van meeuwen legde
onbedoeld een effectieve methode bloot om illegale vuilstortplaatsen op te sporen. De gps-trackers die aan enkele Spaanse kustvogels vastgemaakt waren, verraadden
een berg afval die als populaire eetgelegenheid gold voor
de gevleugelde dieren. UvA-hoogleraar Willem Bouten,
die het onderzoek uitvoerde, denkt dat andere projecten met meeuwen meer van dit soort illegale praktijken
boven water kunnen brengen. Zo zouden ook illegale
dumpplekken van bijvangst op zee op deze manier aan
het licht kunnen komen; zo’n drijvende berg vis oefent
immers een grote aantrekkingskracht uit op meeuwen.
Hoe mooi zou dat zijn!
En waarom alleen de meeuw als detective inzetten? Wellicht dat ook andere dieren kunnen helpen criminaliteit
of bijvoorbeeld achterstallig onderhoud op te sporen.
Afluisterapparatuur zou een muis niet misstaan en een
camera op de kop van een duif zou helder zicht geven
op obscure praktijken die zich ergens achter een raam
op een vierde verdieping afspelen. Een kat met de juiste
uitrusting zou de risicovolle plekjes in dakgoten efficiënt
kunnen blootleggen.
Dat is allemaal toekomstmuziek. Vooralsnog begint
hoogleraar Bouten met het analyseren van zeven andere
West-Europese projecten die al zijn gedaan met meeuwen, om te bekijken of die nog meer illegale vuilstortplaatsen verraden.
tekst Bart Lichtenveldt foto Bengt Nyman, Flickr

zonnepanelen zijn deze zomer geplaatst op de daken van de UvA en
de HvA. Op 4.100 vierkante meter
(ongeveer een derde van het Damplein)
wordt 600.000 kWh aan energie opgewekt. Dit gaat een besparing op de energie-inkoop van € 66.000,- per jaar opleveren.

60%

van de opleidingen die Nederlandse universiteiten aanbieden heeft inmiddels Engels als
voertaal. In de Volkskrant en NRC onderwerp van discussie, want de kwaliteit van het onderwijs zou worden gehinderd door de gebrekkige beheersing van het Engels door
docenten en studenten. Een moeilijk te negeren constatering als we het over de lingua franca van de academische
wereld hebben.

650

telefoons van
eerstejaarsstudenten werden er ingenomen op het introductiekamp van
de Faculteit Bewegen, Sport & Voeding
(HvA). De faculteit wilde dat de studenten elkaar goed leerden kennen en dat ging
beter ‘als ze niet de hele tijd zaten te appen’.

3.800

studenten meldden zich dit jaar aan voor de Intreeweek
van de UvA. Twee weken van tevoren was de capaciteit
van vijfendertighonderd studenten al bereikt, een absoluut record. Tweehonderdtwintig Intreepapa’s en -mama’s
loodsten de nieuwe studenten langs universiteitslocaties,
studentenverenigingen en Amsterdamse kroegen.
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‘Eh, mag ik misschien een ander plaatje aanvragen?’

De Week

Afscheid nemen bestaat niet
H

et heeft iets meewarigs; de
zongebronsde studenten die hun
mooiste shirt, top of sweater uit de
kast trekken om op de eerste maandag van september de trein te pakken
op weg naar hun nieuwe leven. Hun
vriendjes en vriendinnetjes die ze
liefkozen, maar waarvan ze zich gaan
vervreemden. Hun vaders die van
achter de keukentafel ‘succes’ mompelen. Hun moeders die ze nog iets
toestoppen, ‘hier wat lekkers’ of heilzame woorden meegeven tegen de
spanning. En dan als ingeblikte ansjovis op weg naar een nieuw leven, een
studentenleven waaromheen meer
mythes dan waarheden bestaan.
Voor het eerst in jaren zijn het
echter niet de studenten die op 5
september het meest nerveus door
de gebouwen lopen. Het zijn ditmaal
de bestuurders van de universiteit en
hogeschool bij wie de zenuwen door
het lijf gieren. Voor hen breken de be-

langrijkste weken in hun carrière aan.
Het evaluatierapport over de dertien
jaar durende samenwerking tussen
de UvA en HvA zal namelijk vrij desastreuse conclusies bevatten, gonst
het al tijden in de wandelgangen. En
de voortdurende geruststellende en
zalvende woorden van collegevoorzitter Geert ten Dam impliceren dat
er achter de schermen al hard wordt
gewerkt aan een toekomststrategie
met een gesplitst bestuur.
Afscheid nemen is geen bruut
schisma. Waar je je Schagense
vriendinnetje eerst drie keer in de
week zag, wordt dat twee, om
daarna weekendjes weg met je
studievrienden te plannen in plaats
van met haar. Waar zij bar-dancing
’t Geveltje blijft bezoeken, voel jij
je te kosmopoliet om er zonder ironische blik binnen te stappen.
En zo groei je uit elkaar, ook als
je hogeschool en universiteit bent.

Waar de HvA de emancipatiemotor
voor stad en regio wil worden, wil de
UvA zich juist richten op internationale samenwerking. De toenemende
nadruk op onderzoek aan de UvA en
het Calimero-complex van de HvA
dragen daar ook niet aan bij.
Maar niet getreurd, want zoals
zo vaak door bar-dancing ’t Geveltje
schalde bestaat afscheid nemen
niet. De UvA en HvA mogen dan
misschien twee besturen krijgen,
ze blijven ineengestrengeld met
dienstenafdelingen, dubbelfuncties
en doorstroomtrajecten. Net zoals
dat vriendinnetje in Schagen je nooit
echt zal verlaten. ↙

tekst Henk Strikkers foto Daniël Rommens
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Prikbord UvA
FMG Decaan

UvA Jong UvA

Na lange tijd een interim-decaan te hebben gehad heeft de
FMG een nieuwe decaan: Hans
Brug (1963), afkomstig van de
VU, waar hij decaan was van de
Faculteit der Geneeskunde en
hoogleraar epidemiologie. Brug
staat voor de flinke uitdaging om
de studentenaantallen van de faculteit op te krikken en
daarmee ook het budget, dat door de dalende studentenaantallen onder druk staat. De nieuwe decaan gaat
de komende tijd met iedereen kennismakingsgesprekken
houden en gezamenlijke lunches organiseren. ‘Ik wil de
faculteit grondig leren kennen.’

Werk je net aan de UvA en ben
je jonger dan 36 jaar? Dan kun
je je aansluiten bij Jong UvA, het
netwerk voor jonge medewerkers
van de UvA met als doel om de
ontwikkeling van en connectie
tussen jonge medewerkers
te stimuleren. Jong UvA doet
dit door verschillende maandelijkse activiteiten te
organiseren zoals een miniconferentie over digitalisering
in het hoger onderwijs, een boottocht door de grachten,
een LinkedIn-workshop en een sporttoernooi. Mail naar
jong@uva.nl. Je kunt je ook via Facebook registreren en je
aanmelden voor de nieuwsbrief.

VSNU Salarissen

Bestuur Academisch Uurtje

De VSNU heeft de interim-salarisschalen voor 2016 bekendgemaakt die gelden vanaf deze
maand. Werknemers krijgen met
terugwerkende kracht vanaf 1
januari 2016 een loonsverhoging
van 0,8%. De interim-salarisschalen gelden in elk geval tot er
een nieuw cao is afgesloten. De huidige cao is vanaf juli
2016 met een jaar verlengd, tenzij in de tussenliggende
periode een nieuw cao-akkoord wordt bereikt. Het is niet
duidelijk wanneer de onderhandelingen voor een nieuw
cao worden hervat. Voor de nieuwe schalen check: www.
vsnu.nl/cao-universiteiten.html.

Wekelijks voor studenten en
medewerkers: het Academisch
Uurtje. Elke donderdag van 13.00
uur tot 14.00 uur geven een of
meer leden van het College van
Bestuur acte de présence tijdens
het Academisch Uurtje, een soort
inloopspreekuur waar iedereen persoonlijk in gesprek kan gaan met CvB-leden. De
bijeenkomsten hebben geen thema, dus iedereen kan zijn
of haar vragen stellen, mening uiten of zorgen voorleggen
over het onderwerp dat hem of haar bezighoudt. Indien
nodig komen verslagen ervan online. Locatie: deze week in
café Fest op het Wibauthof, daarna in wisselende locaties.

Spui25 Barbara Coolen

IC Uitgaande e-mail

Spui25 heeft weer een nieuwe
baas, oud-journalist Barbara
Coolen (1970). Ze is benoemd als
hoofdredacteur en inhoudelijk
leider en wordt voorzitter van de
redactieraad. Ze gaat daarnaast
de relaties met de in Spui25
deelnemende partners behartigen. Een van haar doelstellingen zal zijn om de dialoog
tussen wetenschap en kunst (nog meer) naar het podium
van Spui25 te brengen. Spui25 bestaat in 2017 tien jaar
en dat zal worden gevierd met een jubileumprogramma
dat onder leiding van Coolen zal worden samengesteld.
Coolen is reeds aan de slag.

Er is een strengere controle op
uitgaande e-mails ingesteld.
Hierdoor kun je nu maximaal
naar 500 externe e-mailadressen
per uur e-mails versturen. Als je
Outlook of SMTP gebruikt, kun je
ongelimiteerd e-mails versturen
naar interne e-mailadressen van
collega’s en studenten die een student.uva.nl-adres hebben. Wil je toch mails aan meer dan 500 externe e-mailadressen per uur versturen? Dien een verzoek in bij ICT
Services via servicedesk-icts@uva.nl. De e-mailadressen
die op hun whitelist staan kunnen ongelimiteerd externe
e-mailadressen aanschrijven.
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Prikbord HvA
Onderzoek Research Awards

Sport Samenwerking

Studenten en medewerkers van
de HvA die trots zijn op hun
onderzoek kunnen zich ook dit
jaar weer inschrijven voor de HvA
Research Awards, de prijs voor
het beste onderzoek van de HvA.
Elke faculteit organiseert een
eigen voorronde waarin de drie
beste kandidaten voor de halve finale worden geselecteerd. De faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie
bijt op 13 september het spits af. De winnaars van de
halve finale mogen door naar de finale op 7 december. De
beste studentonderzoeker wint € 1.500, de beste medewerker krijgt € 3.500.

Sportlectoren uit heel Nederland gaan samenwerken. Cees
Vervoorn, lector Topsport en
Onderwijs aan de HvA, heeft
samen met collega’s van diverse
andere hogescholen het zogeheten platform voor praktijkgericht
sportonderzoek opgericht. Doel
is onder meer om de eerder ontwikkelde Kennisagenda
Sport en Bewegen tot uitvoering te brengen. De lectoren
willen een netwerk opbouwen met andere onderzoekers,
de sportpraktijk en het bedrijfsleven. Vervoorn: ‘Als één
onderwerp zich leent voor samenwerking, dan is dat
sport. Ik ben heel blij dat dit zo snel en goed gelukt is!’

Bibliotheek Rondleiding

Amfi Ranglijst

Wie graag wil weten wat de
bibliotheek in het Wibauthuis op
de Amstelcampus allemaal te
bieden heeft, kan komende week
langsgaan voor een gratis rondgang met uitleg en informatie. Er
worden vragen beantwoord als:
waar kun je lenen en hoe moet
je verlengen? Hoe kom je aan de juiste bronnen voor je
onderzoek? Waar zijn de beste studieplekken? En nog veel
meer. De rondleidingen vinden vier keer per dag plaats.
Ze starten bij de informatiebalie op de tweede verdieping
om 10:00, 11:00, 14:00 en 16:00 uur. Meer informatie? Mail
naar bibliotheekwbh@hva.nl.

Het Amsterdam Fashion Institute (Amfi) staat op plek 42 in
de modescholenranking van
Business of Fashion. Vorig jaar
stond Amfi nog twintigste, toen
werden er echter ook maar 21
opleidingen onderzocht. Dit
jaar waren dat er 54. Amfi staat
als enige Nederlandse modeopleiding in de top 50 in de
bachelorranking. Bij de masters is de HvA-opleiding niet
terug te vinden, omdat de Amfi-master pas dit jaar van
start gaat. De ranking wordt zowel voor bachelor- als
masteronderwijs aangevoerd door het prestigieuze Central Saint Martins in Londen.

Studenten Politiek

College Tweedeling

HvA-student Bram Buskoop zou,
als alles meezit, Tweede Kamerlid kunnen worden. De 21-jarige
student aan de docentopleiding
maatschappijleer staat op
nummer 29 van de kieslijst van
de Socialistische Partij. Of hij ook
daadwerkelijk in het parlement
terechtkomt, is onzeker. Buskoop: ‘Peilingen fluctueren
gigantisch, er kan van alles gebeuren.’ Mocht het lukken,
dan wil Buskoop zich inzetten voor beter hoger onderwijs
en studenten bewustmaken van beleid dat nadelig voor
hen uitpakt. De komende tijd gaat hij eerst ‘keihard campagne voeren, natuurlijk!’

Er is een steeds groter wordende
kloof in de samenleving op het
gebied van scholing, arbeid en
welvaart. Hoe kunnen we deze
tweedeling tegengaan en hoe
voorkomen we dat mensen niet
meer mee kunnen doen? Martin
Stam, voormalig lector Outreachend Werken en Innoveren, buigt zich over deze vragen
in de eerste sessie van ‘Brandende kwesties’. In deze nieuwe,
gratis collegereeks voor excellente studenten, docenten en
alumni geeft een lector iedere maand invulling aan een
actueel maatschappelijk vraagstuk. Het eerste college vindt
plaats op 13 september om 17:50 uur in het Muller-Lulofshuis.
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Bugra hoi!
ik koop zonde van m’n geld
geholpen door demonen
ze helpen me vergeten te schreeuwen
oh nee een nieuw schooljaar
hoi!
even geen zin in gedoe
doe al genoeg tot nu toe
jullie zijn erfgoed individulands
helemaal typisch nederlands
zuipen voor de groep
kleden voor de groep
daarna bij een groep
om te mogen denken
aan jezelf
geen slachtofferrol
geen groepsverkrachting hoi!

Navraag
Paul Helbing
Vorige week won de afdeling
communicatie van de HvA de
jaarlijkse EUPRIO Award voor de beste campagne van een Europese hogeschool of universiteit. ‘Met de campagne “De HvA maakt
er een punt van” laten we de kerntaak van
de hogeschool als kennisinstelling goed zien,’
zegt directeur communicatie Paul Helbing.
Wat is een EUPRIO Award?
‘Tijdens het jaarlijkse congres van de club van
communicatieafdelingen van Europese universiteiten
kiezen de leden uit hun midden de meest aansprekende
campagne. Zowel een jury als de aanwezige leden
kunnen hun voorkeur bepalen. Er is massaal op ons
gestemd. Dat is een belangrijke waardering, omdat de
leden allemaal uit dezelfde sector komen en dus een
goede inschatting kunnen maken van wat we doen.’

Wat is er zo goed aan jullie campagne?
‘Bij de campagne “De HvA maakt er een punt van”
brengen we iedere paar weken een ander vraagstuk
onder de aandacht dat ertoe doet voor de stad Amsterdam. Denk aan het helpen van startups of het slim
hergebruiken van afval. Daarbij laten we zien wat er
allemaal voor onderzoek wordt gedaan en met wie de
HvA op dat gebied samenwerkt. We brengen dus niet
alleen afzonderlijke opleidingen onder de aandacht,
maar beginnen met een vraag van buiten. De jury zei
dat we zo de kerntaak van de hogeschool als kennisinstelling goed laten zien, namelijk in samenwerking met
de omgeving naar oplossingen zoeken voor maatschappelijke problemen. Een Nederlandse collega zei tegen
me: “Ik wou dat ik het bedacht had.”’

Wat wordt de volgende stap in de campagne?

Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

‘Dit najaar willen we aandacht besteden aan manieren waarop de maatschappelijke betrokkenheid van
kansarmen en mensen die moeilijk geïntegreerd zijn in
de samenleving kan worden vergroot. Daar zullen we
bijvoorbeeld de faculteiten die met urban management te
maken hebben bij betrekken.’ ↙
tekst Willem van Ewijk
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OP Z’N DUITS

Wees Wild
O

nlangs kwam ik bij de
kapper een van ‘mijn’
meisjes tegen. In 2006 zat ik
een half jaar bij haar in de klas
tijdens mijn veldwerk. Elf was
ze toen. Ik moest twee keer
kijken om haar te herkennen,
maar in het gezicht van een
bijna volwassen vrouw zag ik
duidelijk het meisje van toen.
Esther heet ze in mijn proefschrift.
Als een vervelende tante
wilde ik het liefst
in haar wangen
knijpen. Wat ben
je groot geworden!
Maar niet alleen
dat. Ze zag er zo
ongelooflijk stoer
uit. Ze liet haar
haar in een soort hanenkam knippen. Onverveerd keek ze de wereld in.
Esther was toen een typisch voorbeeld van
een jongensmeisje, een tomboy. Ze zat op voetbal, speelde vooral met jongens en droeg nooit
meisjesachtige kleding. Ze wilde geen jongen
zijn, maar gaf een andere invulling aan haar
genderidentiteit dan de meeste meisjes. Veel
tomboys veranderen in de puberteit. Er komt
dan sociale druk om normaal te zijn en normaal
betekent voor een meisje vrouwelijk.
Er is ook een woord voor volwassen vrouwen die graag hangen met de mannen, whisky
drinken en nagellak gezeik vinden. The Cool Girl
heten ze in het Engels. De term werd populair
dankzij het boek en de film Gone Girl, waarin de hoofdpersoon er lang tegen fulmineert.
Volgens haar bestaan zulke vrouwen niet echt,
ze doen alsof omdat ze denken dat mannen dat
geil vinden.
De Volkskrant-journalist Loes Reijmer vertaalde haar als Het Wilde Wijf. Als voorbeelden
noemt ze Kate Hudson in How to Lose a Guy in

10 Days
Days, Phileine uit het boek
van Giphart en de actrice Jennifer Lawrence. Ook Reijmer zegt
dat het pose is. Het probleem
met Het Wilde Wijf is namelijk dat
ze wel op Instagram poseert met
pizza, maar ondertussen maat 34
heeft. The Cool Girl is altijd chill,
ze wordt nooit boos. En dat kan
natuurlijk niet. Je valt uit je rol of je
wordt hem zat.
Daar zit iets raars. Terwijl de tomboy
een feministisch icoon is, mag Het Wilde
Wijf rekenen op kritiek.
‘Jij bent niet echt,’ sneren andere vrouwen.
‘Je maar doet alsof.’
Over jongensmeisjes
van tien wordt dat
nooit gezegd, waarom
dan wel over hun
oudere zussen? Meidenvenijn is disciplinering:
het dwingt meisjes in de pas te lopen. Op school
gaat dat via roddel en drama, als je ouder bent
via blogs en de krant. Natuurlijk zijn filmpersonages niet echt, maar er zijn zat meisjes die van
zichzelf baldadig zijn, die snappen wat buitenspel is omdat ze voetbal leuk vinden.
Ik weet niets van Esther nu, behalve dat ze
gaaf haar heeft, knap is en naar dezelfde kapper
gaat als ik. Ik hoop dat ze een wild wijf is, dat ze
nachten doorhaalt in de Radion en hamburgers
eet zonder zorgen. Ik zag dat ze nog steeds durft
af te wijken en dat deed me deugd. Afwijken is
namelijk wat coolheid is – laat je niets anders
wijsmaken. ↙

Meidenvenijn dwingt
meisjes in de pas te lopen

Linda Duits (1976) is een ‘weggelopen wetenschapper’
en gespecialiseerd in populaire cultuur, vooral op het
gebied van gender, seksualiteit en jongeren.

11

12

FOLIA 01

PARI
BRENGT HOOP
NA DE HEL
Toen HvA-student Pari Ibrahim twee jaar geleden hoorde dat haar familie in
Irak werd uitgemoord, besloot ze alles opzij te zetten om te helpen. Nu is ze
een van de belangrijkste voorvechters van het lot van de yezidi’s. ‘Wie van
mijn school kan zeggen: ik heb net Ban Ki Moon ontmoet?’
tekst Willem van Ewijk foto’s KRO-NCRV

‘I

n het begin dacht ik: ik ga naar Irak om te helpen, en
ik kijk wel hoe lang het duurt,’ zegt Pari Ibrahim. De
27-jarige HvA-student rechten zit aan tafel in de zonnige tuin van een hotel in New York. Op de achtergrond klinkt
ontspannen jazzmuziek. Ze heeft net een afspraak met de medewerkers van de speciale vertegenwoordiger inzake seksueel
geweld van VN-chef Ban Ki Moon achter de rug, om over het
lot van de yezidi’s te praten.
Ibrahim is zelf een
yezidi, een klein volk in
het noorden van Irak, het
land dat Pari Ibrahim in de
jaren negentig als driejarige ontvluchtte. Sindsdien
keerde ze er af en toe terug
in de zomervakantie, maar ‘Irak is niet een land waar je graag
heengaat,’ zegt ze. Dat het voor yezidi’s een hel werd, bleek
toen Ibrahims familie haar twee jaar geleden in paniek om
vijf uur ’s ochtends belde om te vertellen dat Islamitische

Staat de stad Sinjar was binnengevallen.
‘We konden niet geloven dat IS in Sinjar was,’ zegt Ibrahim.
‘Er is geen olie in Sinjar, waarom zouden ze die stad aan willen
vallen? Het familielid vertelde ons dat ze werden afgeslacht
omdat ze yezidi’s zijn.’
‘In hun ogen zijn we duivelsaanbidders,’ zegt Ibrahim.
Duizenden yezidimannen verdwenen of werden vermoord.
Zo’n zesduizend vrouwen en
kinderen werden gevangen
genomen en als seksslaven gebruikt. In Ibrahims
eigen familie verdween een
twintigtal mannen en werden
negentien meisjes gevangen
genomen. Yezidi’s die aan IS
wisten te ontkomen, vluchtten naar de bergen en werden hier
na dagen door helikopters vandaan gehaald.
Hulp kwam er dus wel, maar het duurde te lang, zegt Ibrahim. ‘Het stadje Kojo werd op 3 augustus binnengevallen en

‘Als ik in Nederland ben,
probeer ik tentamens
te doen’
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Deze en volgende pagina‘s: Pari Ibrahim met Brandpunt op pad in Irak.

op 15 augustus was duidelijk dat de bewoners waren vermoord.
Daar zaten dus twaalf dagen tussen, en er is niets ondernomen.’

Gucci
Ibrahim wilde meteen meer weten over het lot van haar familie
en ging googlen wat er op websites van kranten over te lezen
was. Ze vond niets. ‘Ik heb kranten en televisiejournaals in Nederland meteen een bericht gestuurd: er is sprake van een genocide, ik zie helemaal niets op televisie. De dag erop stond RTL
voor de deur en die gingen met ons mee naar een demonstratie.’
Op dat moment was Pari Ibrahim nog een onopvallende
student rechten bij de HvA die ervan droomde ooit rechter te
worden, misschien wel bij het Internationaal Strafhof in Den
Haag. Nu is ze een van de meest vooraanstaande voorvechters
van een betere toekomst voor de yezidi’s. Zo sprak ze in het
Britse House of Lords en in de VN-Veiligheidsraad.
Ze richtte de stichting Free Yezidi op omdat ze erkenning
wilde van de VN en het Internationaal Strafhof dat IS genocide
pleegde op haar volk. Ibrahim kreeg 300 euro van haar ouders,

ze zamelde nog eens 1.500 euro in en van een vriend kreeg ze
zelfs een donatie van 8.000 dollar. Met dat geld ging ze naar de
Verenigde Naties, en reisde ze de wereld over om met bedrijven
en ngo’s te praten.
‘Ik sprak ook in een uitzending van BBC World,’ zegt Ibrahim. Modeconcern Gucci nam contact met haar op en Ibrahims
stichting kreeg 120.000 dollar. ‘Toen konden we echt van start.
We zijn meteen een school begonnen in een vluchtelingenkamp
in Irak.’ Ook zorgde ze ervoor dat er een vrouwencentrum
kwam waarin trauma-experts en psychologen de ontsnapte
yezidivrouwen hielpen bij de verwerking van hun trauma’s.
‘Ik ben in mijn eentje begonnen. En nu heb ik tien board
members verspreid over de hele wereld: ik heb elf, twaalf mensen in Irak en nog zes vrijwilligers.’

Gerechtigheid
Een groot deel van het yezidigebied is inmiddels weer heroverd op IS, maar nog steeds worden er 3.200 yezidivrouwen
gevangen gehouden. Pari Ibrahim heeft, sinds ze haar stichting
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begon, geen dag vakantie gehad. ‘Het kan gewoon niet. Ik kan
mijn werk niet opzij zetten,’ zegt ze. Op dit moment is ze in
de Verenigde Staten voor het nieuwste project van haar Free
Yezidi Foundation, het Justice Project.
‘We zijn bezig met een databank waarin we IS-verdachten
koppelen aan berichten op sociale media. IS-strijders plaatsen
heel veel dingen op Facebook en Twitter, dat ze meisjes gaan
verkrachten of mensen hebben geëxecuteerd.’ Ibrahim legt uit
dat Westerse overheden wel bijhouden wie er naar Syrië of Irak
afreizen, maar niet wat ze daar precies doen. ‘Er is geen bewijs
van hun daden.’ Ze zegt voor het Justice Project miljoenen
nodig te hebben. ‘We gaan met de ontsnapte meisjes zitten om
compositietekeningen te maken van het gezicht van de verdachten. Er moeten psychologen worden betaald om de meisjes
te interviewen; we moeten juristen betalen.’

Met een groep vrijwilligers probeert Pari Ibrahim in kaart te
brengen hoeveel bewijs er al is van de misdaden tegen de yezidi’s. ‘Daarvoor proberen we in contact te komen met openbaar
aanklagers in Europa. We vragen aan ministeries van Buitenlandse Zaken hoeveel IS-strijders ze in de gevangenis hebben,
hoe de procedure ervoor staat en hoeveel bewijs ze hebben.
Wie is het? Is hij betrokken bij genocide of misdaden tegen de
menselijkheid? Heeft hij meisjes verkracht of verkocht?’
‘Er is pas gerechtigheid als de verdachte een straf krijgt
voor de misdaad die hij heeft begaan,’ zegt Ibrahim.

Hel
In een aflevering van Brandpunt (KRO-NCRV) sprak ze in een
vluchtelingenkamp met yezidivrouwen die ontsnapt zijn uit
Irak. De vrouwen zijn gesluierd uit angst herkend te worden
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door IS-strijders. Terwijl ze over hun ervaringen vertellen laat
Ibrahim haar emoties de vrije loop. Ze omhelst een van de
vrouwen, van een ander pakt ze de hand vast. ‘Die vrouwen
zijn allemaal dorpsgenoten van mijn schoonzus,’ zegt Ibrahim.
‘Familieleden vertelden dat ze leefden in een hel. Ze werden meerdere keren verkracht, en verkocht. Ze zeiden: “Het
hield gewoon niet op.” Sommige meisjes werden verkocht voor
een pakje sigaretten. Als iemand genoeg had van een meisje,
brachten ze haar terug en konden ze een ander uitkiezen. Ze
mogen yezidivrouwen gebruiken als seksslaaf als ze hun man
hebben vermoord.’
Het is zwaar werk. Ibrahim zegt dat ze het niet had kunnen
doen zonder de hulp van de andere bestuursleden van haar
stichting: internationale wetenschappers, oud-militairen en
ervaren medewerkers van ngo’s. ‘Zij zijn een steun wanneer

ik bijna helemaal kapot ben. Ik heb dagen gehad dat ik bijna
moest huilen omdat ik het gewoon niet meer aankon.’
In november 2015 werd Sinjar bevrijd door Koerdische
troepen. Deze week bezocht Ibrahim de stad, opnieuw reisde
een cameraploeg van Brandpunt met haar mee. Ze wilde met
eigen ogen de massagraven zien waar de yezidische mannen in
waren begraven. Toen ze in de woestijn iets buiten de stad op
een schedel stuitte barste ze in snikken uit.
Zwaarder vindt Ibrahim nog de onverschilligheid van
politici en diplomaten over de misdaden die tegen haar volk
worden gepleegd. ‘Je komt soms in besprekingen waar mensen
totaal niet geïnteresseerd zijn in wat je zegt. De Amerikaanse
ambassadeur bij de VN-Veiligheidsraad, Samantha Powers,
schrijft in een boek hoe erg ze het vindt dat er niets wordt
gedaan om genocide te voorkomen en dat de Veiligheidsraad

ADVERTENTIES
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haar verantwoordelijkheid niet neemt. Maar zelf weigert ze om
de zaak naar het Strafhof te verwijzen.’

Lachertje
Misschien, geeft ze zelf ook toe, is het moeilijk om je voor te
stellen dat er zulke grote misdaden tegen de menselijkheid
worden gepleegd. ‘Ik heb de massagraven gezien. Ik kon als
rechtenstudent ook niet geloven dat zoiets in deze tijd gebeurt.
We geloven zo erg in de wet, maar je wordt echt teleurgesteld
als je de boeken dichtslaat en de wereld ingaat.’
Ze wil haar studie nog wel afmaken, zegt Ibrahim. ‘Een
diploma is belangrijk. Als ik in Nederland ben probeer ik
tentamens te doen.’ Maar bij het Internationaal Strafhof
werken wil ze niet meer. ‘Het is een lachertje. Ze gaan alleen
maar achter de mensen aan die “high level” zijn. Er moet een
internationaal strafhof komen dat ernstige misdaden berecht
door verdachten van welke
rang dan ook.’
‘Wat ik nu doe is waar ik
altijd diep vanbinnen van
heb gedroomd. Ik ga naar
de kampen en zie de blije
gezichten van de yezidische
kinderen als ik ze cadeautjes breng. Ik ga daarheen om ze een
warm gevoel te geven. Een gevoel van hoop na de hel.’
‘Als ik maar een kleine stap kan zetten zodat het in de
toekomst beter zal gaan met mijn volk of met andere bevolkingsgroepen die zo worden behandeld, is meer dan ik ooit
had gewild. Ik spreek met de mensen die eigenlijk de macht in
handen hebben en ik kan tegen hen zeggen wat er fout gaat. Ik
bedoel: dan ben je eigenlijk iemand die verandering brengt in
de wereld.’

YEZIDI’S
De yezidi’s zijn een klein volk dat vooral in NoordIrak leeft, en een eeuwenoude monotheïstische
godsdienst aanhangt. Ze spreken Koermanji, een
Koerdisch dialect. Wereldwijd zijn er bijna een
miljoen yezidi’s. Daarvan wonen er 650.000 in
Irak, en 10.000 in Nederland.
school kan zeggen: “Ik heb net Ban Ki Moon ontmoet?”’ Ze
grinnikt. ‘Ik ben nu 27 jaar. Toen ik jonger was en mijn studie
begon was ik iemand die opkeek naar mensen die zoveel te
zeggen hadden. Nu zit ik daar zelf.’
Het is een dubbelleven. Tijdens haar bezoek aan de Verenigde Staten heeft ze wel drie, vier afspraken per dag. Over
een paar dagen vliegt ze van New York naar Washington D.C.
en daarna naar San Francisco. Terug in Nederland zit ze
gewoon weer in de collegebanken. Pari Ibrahim zucht:
‘Het is echt heel moeilijk
om me te focussen op mijn
studie. Ik moest ineens terug
naar Sinjar voor de stichting en daarna moest ik weer tentamens doen. Ik heb één tentamen niet gehaald.
Ik kan niet het leven leiden van een normale student. Ik
kan wel stoppen met de stichting, maar dan stel ik heel veel
mensen teleur.’ ↙

‘Meisjes werden verkocht voor
een pakje sigaretten’

Tentamen
‘Ik denk dat ik nog niet besef dat het eigenlijk zo groot is.
Over een paar dagen ontmoet ik Ban Ki Moon. Wie van mijn

In 2015 reisde Pari Ibrahim met het reportageprogramma
Brandpunt van KRO-NCRV naar Irak. Ze luisterde naar
verhalen van door IS-strijders verkrachte vrouwen en beloofde
de vrouwen te gaan helpen. Een jaar later reist ze met een
cameraploeg terug naar Irak om te zien wat de hulp van haar
stichting heeft opgeleverd. Het deze week uitgezonden item is
terug te kijken op www.brandpunt.kro-ncrv.nl
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Opinie

MOOI, EEN
LATRELATIE
TUSSEN HVA
EN UVA
Alles wijst op een aanstaande (boedel)scheiding tussen HvA en UvA. Docent en
onderzoeker Gerlof Donga waarschuwt
voor een overhaaste flitsscheiding. Hij roept
op eerst eens de kansen te verzilveren.
illustratie Marc Kolle

D

e relatie tussen HvA en UvA kent een
weerbarstig verleden. Als we de berichtgeving sinds de Maagdenhuisbezetting van
vorig jaar moeten geloven, lijkt het op een gedwongen huwelijk. De emoties liepen hoog op. Decanen
van de UvA meenden dat de relatie zo snel mogelijk
moest worden ontbonden, want de HvA zou zichzelf
niet kunnen onderhouden. Studenten van de UvA
hebben weinig binding met hun leeftijdgenoten aan
de HvA. Als het bijvoorbeeld op protesteren aankomt, zijn ze bij de HvA bezig met studie en werk,

en zijn ze nauwelijks solidair. Voordat de onderzoeken van Berenschot en Deloitte naar de samenwerking tussen HvA en UvA afgelopen juni van start
gingen, was de toon al gezet. Eigenlijk konden we
maar beter uit elkaar gaan. De cultuur is immers zo
verschillend. We streven allebei totaal verschillende
doelen na. En we kennen elkaar nauwelijks.
Tegelijk is er ook het eigen verleden van de HvA.
De fusie met de HES in 2004 bijvoorbeeld, waarbij
een van de voorwaarden vanuit de HES nota bene
was om nauwer samen te werken met de UvA. En er
is de vergaande integratie van de ondersteunende
diensten, zoals inmiddels ook de bibliotheek. Die
heeft belangrijke besparingen opgeleverd, ook dat is
nog eens precies uitgezocht.
De onderzoeksrapporten van Deloitte en Berenschot worden deze week verwacht. Uit een interview
met de nieuwe bestuursvoorzitter Geert ten Dam op
Folia.nl verneem ik dat we niet alle samenwerking
tussen HvA en UvA overboord gooien. Mooi, we
kunnen dus een latrelatie beginnen. Beide organisaties hebben binding met de Amsterdamse regio.
En voor zover dit uit de stukken te achterhalen valt
(de huidige documenten op de UvA-site zijn lang
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niet allemaal leesbaar), zijn er bij aanvang van de
samenwerking drie doelstellingen geformuleerd.
Kort samengevat: betere doorstroming voor studenten (zelfs gezamenlijke propedeuses), nieuwe
opleidingen die gezamenlijk worden aangeboden
(vooral op innovatieve terreinen waar eigenlijk
geen duidelijk onderscheid meer is tussen hbo
en wo) en het realiseren van financiële voordelen
door het bundelen van onderwijs- en studentenvoorzieningen. Zo komt er meer geld vrij voor het
primaire proces van onderwijs en onderzoek.
Deze derde doelstelling is volgens de UvA al
enige malen onderzocht en de uitkomsten worden
als positief ervaren, dat wil zeggen dat er inderdaad besparingen zijn gerealiseerd. Of dat geld
ook ten goede is gekomen aan het primaire proces
wordt hopelijk duidelijk uit de onderzoeken van
Berenschot en Deloitte. Ook moet daaruit blijken
hoe het zit met de eerste twee uitgangspunten.
Op die terreinen zijn niet veel zichtbare vorderingen gemaakt.
Als de uitkomst is dat HvA en UvA beter kunnen scheiden, wil ik daar enige kanttekeningen
bij plaatsen. Sinds de Wet op het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek vormen het hbo en
het wo samen het hoger onderwijs in Nederland. De
invoering van lectoraten en kenniscentra bij de hogescholen heeft ervoor gezorgd dat het onderscheid
tussen hbo en
wo in rap tempo
vervaagt. Ook
de universiteiten
veranderen door
nieuwe kennisgebieden waarbij
veel nauwer met
het bedrijfsleven
wordt samengewerkt – mede onder de toenemende druk om
gevonden kennis te valoriseren.
In het buitenland is het niet ongebruikelijk
onderscheid te maken tussen professionele en
wetenschappelijke universiteiten. Dat onderscheid
duidt dan vooral op verschillen tussen vakgebieden en kennisdomeinen, niet tussen niveaus.
Naar verwachting zal het binaire stelsel ook in
Nederland verdwijnen of aan belang verliezen.
Samenwerking tussen hogeronderwijsinstellingen
zal normaler worden.

Dat roept de vraag op hoe zinvol het is om HvA
en UvA te ontvlechten. Ik zou veel liever zien dat
we, alvorens uit elkaar te gaan, de aanwezige kansen
benutten. Het geld dat wordt bespaard door bij
elkaar te blijven, kunnen we besteden aan vernieuwing in het onderwijs, in onderwijsvormen én in
kennisdomeinen.
Naar mijn idee bieden
de kenniscentra aan
de HvA uitstekende
mogelijkheden om te
helpen de valorisatie
van de UvA te verbeteren en kunnen delen
van het onderwijs
gemeenschappelijk
worden verbeterd. Dan komt de doorstroming van
studenten ook beter op gang. Per slot van rekening
delen we onze onderwijsruimtes al. ↙

Het binaire stelsel zal ook
in Nederland verdwijnen

Gerlof Donga is docent en onderzoeker
en is voormalig lid van de Centrale
Medezeggenschapsraad van de HvA.

Discussieer
mee op
Folia.nl/opinie
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‘PAS OP VOOR
AMERIKAANS
TECHNOIMPERIALISME’
tekst Laurens Bluekens
foto’s Bram Belloni

Meer dan tien jaar was hij aan de UvA verbonden als onderzoeker van de gameen app-industrie. Nu vertrekt politiek econoom David Nieborg (36) naar Toronto.
Nieuwe technologieën moeten genuanceerder benaderd worden, vindt hij.
‘Bij de introductie van een nieuwe technologie komen vaak alleen de grootste
angsten en de diepste verlangens bovendrijven. Daartussenin zit te weinig.’
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David Nieborg
VERRUILT AMSTERDAM VOOR
TORONTO
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D

e Universiteit van Amsterdam,
de Chinese University of Hong
Kong en het Massachusetts
Institute of Technology (MIT); David
Nieborg is tot nu toe bepaald niet
eenkennig in zijn academische carrière. Of hij zich ooit te klein heeft gevoeld voor een van de topinstituten
waaraan hij was verbonden? ‘Alleen
bij MIT had ik last van het impostor
syndrome – waarbij iemand het idee
heeft dat hij zijn eigen positie niet
terecht bekleedt. In de gang waar
ik mijn kantoor had, werd Spacewar
ontwikkeld, een van de eerste computergames ooit. Er liepen daar veel
mensen rond die zó verschrikkelijk
slim zijn dat ik constant het idee had
intellectueel een paar stappen achter
te lopen.’
En nu neemt Nieborg dus afscheid
van Amsterdam en verhuist naar
de University of Toronto, waar hij de
kans krijgt een omvangrijk onderzoeksprogramma op te zetten rond
de politieke economie van apps.
Follow the money, kort gezegd: hij zal
de geldstromen in de app-industrie
volgen. ‘Ik denk dat wetenschappers
er goed aan doen zo nu en dan van
academisch klimaat te wisselen. Ook
als de Universiteit van Amsterdam
de beste universiteit ter wereld zou
zijn, was ik waarschijnlijk vertrokken.
Maar ik moet toegeven dat ook het
geld in de academische wereld me
naar Canada trok.’

Is het zo’n kommer en kwel in de
Nederlandse academische wereld?
‘Zeker niet. Veel toponderzoekers
werken hier graag omdat de kwaliteit
van leven hoog is. Nederland is goed
georganiseerd, het is mooi, schoon
en heeft een goed functionerende
verzorgingsstaat. Toen ik geopereerd
moest worden aan mijn lies hoefde ik
me nooit zorgen te maken en kreeg

ik twee maanden de tijd om bij te
komen. Dat is in de Verenigde Staten
wel anders. Dat is in een notendop
waarom het zo fantastisch is om
in Nederland aan een universiteit
te werken.’

Ik hoor je niet over de kwaliteit van
onderzoek en onderwijs.

DAVID NIEBORG
2000-2005: Studie communicatieen informatiewetenschappen aan
de Universiteit Utrecht, schreef
een scriptie over de vervlechting
van het Amerikaanse leger en
games (Changing the Rules of
Engagement – Tapping into the
Popular Culture of America’s
Army, the Official U.S. Army
Computer Game).
2005-2011 Promovendus aan
de Universiteit van Amsterdam,
onderzoek naar de politieke
economie van de game-industrie
met cases als Guitar Hero en Call
of Duty (Triple-A: The Political
Economy of the Blockbuster
Video Game).
2013-2016 Postdoc-onderzoeker
aan de Universiteit van
Amsterdam, onderzoek naar
de politieke economie van
apps (App Economics: The
organization and monetization
of networked gaming) en fellow
aan het Massachusetts Institute
of Technology en de Chinese
University of Hong Kong.
Vanaf september 2016
Assistent-professor aan de
University of Toronto, gericht op
App Studies.

‘Het was geen verrassing dat het
Maagdenhuis werd bezet. Het lijkt
erop dat de overheid denkt dat
universiteiten ook wel toekunnen
met jaarlijks een aantal procent
minder. Als bezuinigingen jarenlang
aanhouden en de departementen
en instituten zelf de klappen moeten
opvangen, leidt dat tot een verziekte
werksfeer en een afkalvend ambitieniveau. Dat gaat niet om één ding,
maar om een aantal kleine dingen
die optellen.
In Canada krijg ik meteen een
eigen, rustige werkplek en een fors
bedrag om naar eigen inzicht studentassistenten voor onderzoek en
onderwijs aan te stellen, conferenties
op te zetten en technologie aan te
kopen. Dat is in Nederland zeldzaam
op assistent-professorniveau. Het
is geen zwart-witdiscussie, maar
nu slaat de balans te ver door naar
bezuinigen. Ik zou het alleen al
toejuichen als het jaarlijkse beknibbelen zou stoppen. Onderzoekers die
kunnen kiezen en arbeidsmobiel zijn,
trekken anders weg.’

De bezuinigingen zouden de
Nederlandse universiteiten en onderzoekers ook creatiever kunnen
maken.
‘Dat gebeurt ook wel, maar het is
geen bedoeld effect. Sommigen
zeggen dat een universiteit gerund
dient te worden als een bedrijf. Ik ben
daar absoluut geen voorstander van,
maar het zou in elk geval een duide-
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lijke keuze zijn. In het huidige beleid
gaat kwantiteit voor kwaliteit. Dat is
dé manier om creativiteit de nek om
te draaien.’

Met het aantreden van premier
Justin Trudeau is Canada weer op
de progressieve weg. Wat verwacht
je van het land?
‘Toronto is een van de meest diverse
steden waar ik ooit ben geweest.
In het boek Cities and the Creative Class noemt de Amerikaanse socioloog Richard Florida een
aantal factoren die van een stad
een creative hub kunnen maken. Eén
daarvan is progressief beleid. Dat
zit met Trudeau wel
goed. Hij investeert
veel in wetenschap en
verwelkomt op grote
schaal immigranten.
Uit onderzoek blijkt
dat immigratie op lange termijn een positief
effect heeft op de creativiteit en het bruto
nationaal product van
een land.
De grote aversie tegen immigranten komt mede door de opkomst
van fact free politics. De prominente Amerikaanse Republikein Newt
Gingrich gaf het onlangs ruiterlijk
toe: het gaat in de politiek niet om
feiten of theorieën, maar om wat
mensen voelen. Ook Donald Trump
weet dat. Hij zoekt de grenzen van
het onbetamelijke op door te liegen
over bijna alles. Zo kan hij al maanden zeggen dat hij tegen de Amerikaanse inval van Irak in 2003 was,
terwijl dat aantoonbaar niet zo is. Als
iets wat niet klopt maar vaak genoeg
wordt herhaald, gaan mensen het
geloven. De Amerikaanse media
fungeren op dit moment als een
soort echokamer.’

Welke rol spelen sociale media in
het opkomen van fact free politics?
‘Veel meer dan ik ooit dacht,
hebben sociale media de grenzen
opgerekt van wat mensen in het
publieke debat durven roepen. Ook
wetenschappers bewegen zich in
toenemende mate in een feitenvrij
domein waar wetenschap “ook
maar een van de vele meningen is”
en op gelijke voet staat met een
willekeurig filmpje op YouTube van
iemand die geen gedegen onderzoek heeft gedaan. In de wetenschap volgen we strakke regels met
opbouwende kritiek. Soms ben ik
bang dat die ingebouwde zelfre-

‘In Canada krijg ik
meteen een eigen,
rustige werkplek’
flectie verloren gaat. Op sommige
universiteiten in Amerika zijn tenure
tracks, aanstellingen voor het leven,
al afgeschaft. Dat is rampzalig voor
de academische vrijheid en voor de
baanzekerheid van onderzoekers,
bijvoorbeeld als zij een mening
hebben die een politicus onwelgevallig is.
Ik zie veel parallellen tussen
ontwikkelingen in de gamewereld
en de hele Trump-beweging. Door
de opkomst van smartphones en
tablets zijn games mainstream geworden; iedereen speelt weleens een
spelletje op zijn telefoon. Daardoor
wordt de sector steeds volwassener.
Journalisten en wetenschappers
roepen op tot meer diversiteit in de
gamewereld, want computergames

waren lange tijd toch vooral een
bastion voor en door jonge, overwegend blanke mannen. Veel hardcore gamers die al tientallen jaren
spelen, hebben daardoor het gevoel
dat het medium van hen wordt
afgepakt en verzetten zich hevig
tegen het populariseren van games.
Deze zogenaamde #gamergateaanhangers vertonen gelijkenissen
met de aanhangers van Trump.
Het gaat hier voornamelijk om een
anonieme zwerm hooligans die via
sociale media en fora als Reddit en
4chan eenieder terroriseert die het
niet met hen eens is. Dat blijft niet
bij online pesterijtjes; regelmatig
worden adresgegevens online gezet van
game-ontwikkelaars of
journalisten die volgens
deze obscure groep anonieme trollen te hervormingsgezind zijn. En net
als bij Trump zegevieren
emoties over feiten en
gaat het om een groep
van diep racistische,
nihilistische individuen die elkaar
in online echokamers gek aan het
maken zijn met wereldbeelden die
in een pluriforme samenleving geen
plek zouden moeten hebben.’

Wat is er toch zo interessant aan
het onderzoeken van games?
‘De game-industrie loopt zowel in
goed als in slecht opzicht voorop.
Op het gebied van technologie en
het vinden van nieuwe businessmodellen loopt de sector voorop, maar
tegelijk zijn games op inhoudelijk
gebied vaak nog extreem conservatief. Die ingebakken ambivalentie
van games heeft mijn interesse.
Ook als game-onderzoeker zit ik in
een tweeslachtige positie; ik neem
mijn onderzoek naar games extreem
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serieus, maar veel mensen vinden
games nog steeds triviaal vermaak.
Een aantal jaar geleden moest ik
me in elk interview eerst een halfuur
verdedigen over geweld in games en
gameverslaving. Er zijn best harde
noten te kraken over games, maar
als iemand daarnaar vraagt, zeg ik:
mijn onderzoek gaat ergens anders over.’

technologie te kijken als interessante
fenomenen: wat kunnen we ermee?
Welke grenzen doorbreekt een nieuwe technologie of game?’

Kun je een voorbeeld noemen van
de voorlopersrol die games spelen
in technologie?

‘Nu er miljarden worden omgezet
met games in de vorm van free to
play-apps verschuift de focus van
mijn onderzoek naar de vervlechting
van apps en platformen als Twitter
en Facebook. Veel aandacht gaat
uit naar wat ik “app-imperialisme”
noem: met de verspreiding van
gratis te gebruiken, online platformen als Facebook en Airbnb over de

‘Door Pokémon Go kwamen veel
mensen voor het eerst in aanraking
met augmented reality, het projecteren van een digitale wereld op de
echte wereld. Het spel daagt spelers
uit vaker naar buiten te gaan en de
buurt te verkennen. Pokémon Go
is het voorland van
wat we nog allemaal
zullen zien op dit terrein. Misschien is de
volgende stap wel dat
je in restaurants een
gerecht al op je bord
kunt zien voordat je
het bestelt.
Voordat nieuwe technologieën
mainstream worden, worden vaak
alleen heel utopische of juist dystopische verhalen verteld. Dat zag ik
ook weer bij Pokémon Go; óf ik werd
gebeld met de vraag of ik me zorgen
maak over de verslavingsgevoeligheid van de game, óf ik kreeg de
vraag voorgelegd wat ondernemers
kunnen leren van het succes van het
spel. Dat gaat bij alle games zo; óf
ze zijn een fantastisch middel voor
kinderen om huiswerk mee te maken,
óf ze houden kinderen juist van hun
huiswerk. Er zit vaak weinig tussen
alle angsten en verlangens over technologie. Ik probeer naar games en

Angry Birds, Candy Crush Saga en
nu Pokémon Go hebben games uit
de obscuriteit gehaald en naar de
mainstream gebracht. Met welke
vragen over de industrie ga je je in
Canada bezighouden?

hotel beginnen en mogen bedrijven
zich niet zomaar onttrekken aan
het minimumloon. De idolatrie van
Amerikaanse bedrijven als Apple
en Google neemt soms zulke grote
vormen aan dat we vergeten dat
de bestaande wetgeving best goed
is toegerust om dit soort bedrijven
in te passen. Overigens hebben de
Canadezen een betere traditie van
het bekritiseren van Amerikaanse
zaken, waarschijnlijk omdat ze er zo
dicht op zitten.’

Hoe moet Nederland omgaan
met dit Amerikaanse technoimperialisme?
‘Mijn UvA-collega’s José van Dijck en
Thomas Poell doen zeer waardevol
onderzoek op dit gebied. Zij stellen
terecht dat Nederlandse beleidsmakers beducht moeten
zijn dat het Amerikaanse
techno-imperialisme de
verzorgingsstaat niet
ondermijnt. Sommige
taken waarvan ik vind dat
ze dichter bij de overheid
geregeld moeten worden, worden nu verzorgd
door grote Amerikaanse
technologiebedrijven.
Denk aan overheidscommunicatie
via WhatsApp en universiteitsmail
via Google. Het is niet zo dat we
daarmee ook meteen de ideologie
van Amerikaanse bedrijven moeten
overnemen. Als Facebook niet wil
voldoen aan onze privacyregels, dan
gaat ze maar weg. We moeten voorkomen dat utopische consultants
uit Silicon Valley ons beleid gaan
maken, want zij hebben geen oog
voor langetermijngevolgen en hun
bedrijven bestaan alleen bij de gratie
van aandeelhouders en durfkapitalisten. En die zijn uiteindelijk vooral uit
op snelle en grote winsten.’ ↙

‘Ook wetenschap beweegt
zich steeds meer in een
feitenvrij domein’
hele wereld worden ook de normen
en waarden van deze veelal Amerikaanse bedrijven geëxporteerd. De
dingen die Airbnb, Facebook en Uber
mogelijk maken zijn heel waardevol, maar we moeten kritisch zijn
op de monopolistische trekjes en
de Amerikaanse ideologische inslag
van dit soort bedrijven. Hoe kunnen
we ervoor zorgen dat deze platformen hun diensten kunnen leveren
zonder dat ze inbreuk doen op de
geldende normen, waarden, wetten
en regels en de pluriformiteit van
een specifiek land? In veel landen
mag je bijvoorbeeld niet zomaar een
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LINDA VAN
DER POL
Housewarming
D

e overbuurman is een rare. Stijn, doopte ik ‘m: de standvastige.
Liefst rookt hij dag en nacht sigaretjes met zijn blote pens over het
kozijn als een zak graan die een pakhuis binnen wordt gehesen. Ik kijk bij
hem binnen en hij bij mij — ik moet onthouden mijn gordijnen dicht te
sjorren voor ik m’n beha uitgooi.
Mijn nieuwe huis staat in een smal straatje in een knusse volksbuurt
in de Randstad.
Utrecht, spijtig genoeg niet Amsterdam. Een beetje om de centen
(de rest van de wereld lacht om kamers van 9m2 voor 62.000 euro per
opbod), vooral omdat
ik als beginnend student richting zuiden
trok om een stuk van
huis te zijn. Nu te snel
noordwaarts oprukken
kan maar één ding betekenen: over een jaar
of twee een gezellige
doorzonwoning met open keuken en ingebouwde frietpan in Almere of
Lelystad.
Begrijp me niet verkeerd, als rechtgeaarde Flevolander ben ik fel tegenstander van het al te hippe Flevoland-shaming — ik ben gewoonweg
te jong en te vuil om bij mijn ouders om de hoek te wonen.
Dit weekend kwam mijn moeder op visite. Haar housewarming-bezoekjes voltrekken zich volgens vast stramien. ‘Zo,’ begint ze altijd nadat
ze een rondje gelopen heeft (of eigenlijk: een soort pirouette heeft
gemaakt). ‘Wat een troep, zeg.’
‘Het was toch zo schoon in je nieuwe huis?’ zegt ze treiterend, ik antwoord dat dat toch ook zo is, zij begint over losliggende tapijttegels op
de trap. ‘Die moet je echt vastspijkeren.’
Mijn balkon is dan weer vrij kaal en betonplaatachtig, maar het
uitzicht is er schitterend en we kunnen er theedrinken uit het zicht van
Stijn.
‘Wel rustig hier. Goed dat je niet naar Amsterdam gegaan bent,’ besluit mam. Ik besluit mee. Goed dat ik niet in Amsterdam zit. Snelwegje-op, snelwegje-af zou toch al te gemakkelijk zijn. ↙

‘Goed dat je niet naar
Amsterdam bent gegaan’
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Dit zijn de eerstejaars van de UvA…
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Onze mooiste foto’s staan nu ook op Instagram!
Volg @folia_civitatis om niets te missen.
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Onze mooiste foto’s staan nu ook op Instagram!
Volg @folia_civitatis om niets te missen.

foto: Daniël Rommens
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Chillen in
een 50-jarig
blok beton
Vijftig jaar geleden was het een van de eerste studentenflats van Nederland. De Weesperflat
in Amsterdam is net even anders dan veel studentenhuizen. Over beruchte feesten, samen
langspeelplaten kopen en een ontruiming door de ME.

tekst Louisa Bergsma

D

e vraag blijft opkomen, ook als je de Weesperflat
van binnen en van buiten bekijkt: hoe kan het
dat bewoners en oud-bewoners zó lyrisch zijn
over dit gebouw? Een pand dat door sommigen wordt
omschreven als ‘een lelijk
betonnen blok’ of ‘een
monster van een gebouw’
– ook al noemen kenners
het een architectonisch
hoogstandje en won
het ontwerp in 1967 de
Amsterdamse Architectuurprijs. Het gebouw
valt op het eerste gezicht nauwelijks op tussen de andere
bebouwing aan de Weesperstraat. Voor de deur raast
het verkeer heen en weer tussen het Waterlooplein en de
Wibautstraat, vaak de lelijkste straat van Amsterdam ge-

noemd. Achter deze grauwe façade schuilen echter heel
veel vrolijke anekdotes en levensverhalen – verhalen vol
van legendarische feesten en activistische studenten.

Saamhorigheid
In februari 1966 opende
de Weesperflat zijn deuren voor de eerste 250 bewoners. Sindsdien hebben
er duizenden studenten
gewoond. Onder hen zijn
Cliff van Dijk (65), Malou
Nozeman (70), Daniel
Klerks (23) en Aletta Da Savornin Lohman (21), alle vier
bewoners van ‘afdeling 15’. Van Dijk en Nozeman woonden in de flat van begin jaren zeventig tot 1984, Klerks en
Da Savornin Lohman wonen er nu.

Sinds 1966 woonden er
duizenden studenten in
de Weesperflat
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foto: Herman Hertzbergen
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Bewoners op het balkon van de vierde etage, eind jaren zestig.

Van Dijk: ‘Mijn beste herinnering aan de flat is het
saamhorigheidsgevoel. Omdat de keuken vroeger zo
klein was, kookten we vaak samen. Dan was iemand
de hele middag in de weer met grote pannen voor zestien man.’ Volgens Van Dijk
komt die saamhorigheid
voornamelijk door de opzet
van het gebouw. Hij is een
groot bewonderaar van
Herman Hertzberger, de
architect van de flat. ‘Veel
architecten ontwerpen een
gebouw om een statement maken. Hertzberger is veel
meer geïnteresseerd in de mensen die er wonen, hij
bouwt het echt voor hen. De fysieke omgeving dwingt
je met elkaar samen te leven. We organiseerden onder
meer feesten om met zijn allen het leven draaglijk en
zo goedkoop mogelijk te maken. We hadden een club
die samen langspeelplaten inkocht. Iemand kon een
voorstel doen voor een bepaalde lp die hij of zij graag
wilde hebben. Die kochten we vervolgens gezamenlijk,
zodat iedereen maar een of twee gulden hoefde te

betalen. Degene die het had voorgesteld mocht de lp
houden en de rest nam de muziek op met een bandrecorder.’
De feesten die in de Weesperflat werden (en worden)
gegeven zijn ronduit
berucht. In de tijd van
Van Dijk en Nozeman
werden ze nog met
de hele flat samen
georganiseerd in de
toenmalige mensa.
In de jaren negentig gebeurde dat voor het laatst, met als hoogte- of
dieptepunt het feest in 1999. Hier kwamen meer dan
duizend mensen op af, en het liep uit de hand toen het
bier op was. Vanaf het balkon gooiden feestvierders lege
flesjes op auto’s en er zou zelfs een tv over de rand van
het balkon zijn gegaan. Uiteindelijk kwam het tot een
ontruiming door de Mobiele Eenheid.
Tegenwoordig geeft elke gang één of twee keer per
jaar een eigen feest. Nog steeds zijn dit behoorlijk grote
evenementen. De hele gang wordt versierd volgens een ➝

In 1999 kwam het tot een
ontruiming door de ME
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DE ARCHITECT

I

n 1956 werd er een wedstrijd uitgeschreven voor een
nieuwe studentenflat aan de Weesperstraat. Samen
met twee studiegenoten stuurde een jonge architectuurstudent uit Delft, Herman Hertzberger, een
naar eigen zeggen ‘erg saai ontwerp’ in. Tot hun eigen
verbazing sleepten de drie de opdracht binnen. De
andere twee, Tjakko Hazewinkel en Ed Kramer, hadden
uiteindelijk andere plannen en lieten de opdracht over
aan Hertzberger.
Hertzberger: ‘Als je net afgestudeerd bent grijp je alle
opdrachten aan, of het nu voor een kippenhok is of voor
een studentenflat. Maar dit was natuurlijk een interessante opgave. Het was uniek dat de flat in het centrum
van Amsterdam kwam te staan. Dat is vandaag de dag
ondenkbaar, die grond is veel te veel waard.’
In 1967 won Hertzberger de Architectuurprijs van Amsterdam voor zijn project. De Weesperflat vormde het
begin van een succesvolle carrière. In binnen- en buitenland zette Hertzberger bijzondere gebouwen neer.
Zijn ontwerpen hebben één ding gemeen; ze zijn gebouwd om ontmoetingen tussen mensen te stimuleren
en zijn absoluut niet bedoeld om mooi te zijn. Hertzberger wordt daarom ook wel een sociaal architect genoemd. ‘Je moet in een ruimte de kans hebben elkaar
tegen te komen. Het is belangrijk contact met elkaar
te hebben, in een grote stad ontbreekt dat vaak.’
Deze visie is waarschijnlijk de belangrijkste reden voor
het succes van de Weesperflat. De gemeenschappelijke

keuken en woonkamer, de ruime balkons, de gedeelde douches en wc’s, de gemeenschappelijke ruimtes
zoals de zogeheten ‘Doos’ en vroeger de mensa; alles is
gericht op ontmoetingen. Studenten worden gedwongen met elkaar samen te leven, waardoor ze snel een
onderlinge band opbouwen.
Lange tijd was het balkon op de vierde verdieping een
belangrijk element voor die gemeenschapszin. Dit
extra balkon werd gebouwd zodat bewoners elkaar
konden ontmoeten. Tegenwoordig is de vierde verdieping niet meer open voor bewoners van andere etages.
Waar er vroeger vrijwel geen deuren waren – of ze
stonden altijd open – is tegenwoordig voor elke deur
en gang een sleutel nodig. Jammer, vindt Hertzberger:
‘Alles is veel individualistischer geworden.’
Bij het ontwerpen had Hertzberger minder vrijheid
dan hij wenste. ‘Veel mensen beseffen niet dat er in de
jaren zestig al gigantisch veel regels waren. Eigenlijk
was het vaak nog strikter en betuttelender dan nu. We
mochten bijvoorbeeld maar een heel klein keukentje
bouwen, opdat studenten thuis hooguit een ei zouden
bakken. Terwijl ik dacht dat die studenten wel samen
zouden willen koken.’
Van studenten werd in die tijd verwacht dat ze in de
mensa aten. Daar konden hun maaltijden ook worden
gecontroleerd. Hertzberger: ‘Dat was allemaal bedacht
vanuit het idee: een gezonde geest in een gezond
lichaam. Over betuttelend gesproken.’
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HET GEBOUW

foto: Malou Nozeman

De Weesperflat bestaat uit zeven verdiepingen.
Elke verdieping heeft twee gangen met zeventien
kamers van elk twaalf vierkante meter en een
kleinere logeerkamer. De studenten delen een
ruime woonkamer met keuken, een balkon met
een mooi uitzicht over de stad en badkamers met
twee douches en twee wc’s.
De vierde verdieping vormt een uitzondering. Hier
zijn de woningen ruimer. Oorspronkelijk waren ze
bedoeld voor studentenechtparen, waarvan een
deel na hun studie is blijven hangen.
Anders dan bij studentenflats als Uilenstede
en het oude Acta-gebouw hoeven studenten
niet te hospiteren om een kamer te krijgen.
De plekken worden vergeven op basis van
inschrijving op een wachtlijst. Vroeger verliep dit
via Stichting Studenthuisvesting, tegenwoordig
via studentenwoningweb.nl. Daardoor wonen er
studenten met heel verschillende achtergronden
en studies.

Malou Nozeman (rechts) en huisgenoten op het balkon, eind jaren zeventig.

➝ thema, dj’s draaien de hele nacht door en er kunnen
honderden studenten op afkomen.

schets: Herman Hertzbergen

Een soort familie
Volgens huidige bewoner Daniel Klerks, student psychologie aan de UvA, zijn de feesten en de moeite die bewoners
erin stoppen karakteriserend voor de flat. ‘Er komt zoveel
volk op af. Ik vind het ook heel vet dat bewoners hun
hele gang schilderen, puur voor die feesten.’ Klerks kwam
afgelopen februari in het gebouw wonen, vijftig jaar na de
opening. ‘De locatie midden in het centrum maakt de flat
ook bijzonder. Er zijn wel vergelijkbare studentenhuizen,
zoals het oude Acta-gebouw, maar die staan niet in zo’n
mooie omgeving. Het dagelijks leven in de Weesperflat
valt me eigenlijk alles mee. Ik had verwacht dat ik last zou
hebben van de puinhoop in de keuken. Maar vooral met
mijn huisgenoten kan ik heel goed opschieten.’
Ook oud-bewoonster Nozeman heeft vooral goede
herinneringen aan haar huisgenoten: ‘De mensen met
wie ik er woonde hebben veel voor mij betekend, ook op
heel belangrijke momenten in mijn persoonlijk leven,’
vertelt ze. Nozeman is het niet met haar tijdgenoot Van
Dijk eens dat dit komt door de opzet van de flat. ‘Hertz-

1966 De eerste 250 bewoners betrekken de Weesperflat.

ting van 1969 spelen Weesperflatbewoners een belangrijke rol.

dam, de Oostlijn, is af. De Weesperstraat is dan nog het eindstation.

1967 Hertzberger wint de Amsterdamse Architectuurprijs voor de
Weesperflat.

1970 Begin bouw van de Oostlijn van
de metro, de caissons staan recht
voor de Weesperflat.

1969 Bij de Maagdenhuisbezet-

1977 De eerste metro van Amster-

1980 De schildering ‘El Salvador’
wordt aangebracht op de zijkant van
de flat door Kees Romeyns. Het is
een protestschildering, kenmerkend
voor die jaren.
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HET BOEK

Feest in gang zeven, 2005

berger had prachtige ideeën, maar het is een monster
van een gebouw. Somber, donker en niet mooi. Het gaat
erom wat voor geest en gevoel er leefde en nog steeds
leeft. Als je hier woont, leer je om er met zijn allen iets
van te maken, met alle gemakken en ongemakken erbij.
Je huisgenoten worden een soort familie. Met, net als in
een echte familie, leuke en minder leuke familieleden.’
Dat familiegevoel bestaat nog steeds, beaamt Da
Savornin Lohman. De student rechten en Engels woont
sinds anderhalf jaar in de Weesperflat. Ze kwam er
terecht door de enthousiaste verhalen van haar zus. ‘Zij
vertelde over de gezellige huisfeestjes en van haar wist ik
dat je ook met internationale studenten woont, super-interessant. Eén nadeel: het is wel druk, je kunt hier niet
echt studeren. Maar dat had ik ook niet verwacht.’ ↙
Op 17 september vindt er een festival plaats ter ere van 50
jaar Weesperflat: een grote reünie voor voormalige en huidige
bewoners. Architect Herman Hertzberger geeft een lezing, er
wordt een documentaire over de flat vertoond en er zullen bands
optreden die door de jaren heen in de flat zijn ontstaan. Voormalige
bewoners kunnen een rondleiding krijgen door hun oude gang.
Tickets en programma: www.weesperflat50.nl

Journalist Harmen van
der Meulen werd door de
organisatie van het festival
Weesperflat 50 benaderd
om een boek te maken over
de flat. ‘Ik liep altijd al met het idee rond
om een groot stuk over de flat te schrijven.
Ik vond het interessant dat je met allemaal
mensen woont die je niet hebt uitgekozen.
De hele studentenbeweging uit die begintijd
spreekt ook tot de verbeelding.’
Zelf woonde Van der Meulen van 2002 tot
2010 in de flat. ‘Best lang. Ik heb daar over
het algemeen positieve herinneringen aan.
Een belangrijk verschil met andere studentenflats is denk ik de goede locatie. Daardoor willen studenten er minder snel weg.’
Het boek krijgt Van der Meulen helaas niet
af voor het festival op 17 september. ‘Ik ben
in mei dit jaar begonnen, daarnaast studeer
en werk ik ook, maar zelfs als ik er fulltime
aan had kunnen werken was de tijd te kort
geweest. Ik moet informatie verzamelen
over een periode van vijftig jaar, daar ben ik
nu mee bezig. Daarna kan ik gaan schrijven.’
Op het komende festival rond de flat is Van
der Meulen er ook. Voormalige en huidige
bewoners kunnen zich melden als ze nog
iets toe te voegen hebben aan het boek;
zowel verhalen als beeldmateriaal zijn welkom. Dit kan ook via www.weesperflat50.nl.

1992 Mensa ‘De Weesper’ verhuist
naar Roeterseiland.

De werkzaamheden zorgen voor
grote overlast bij de bewoners.

1999 Een Weesperflatfeest loopt uit
de hand, de ME ontruimt het gebouw.

2010 Het campuscontract wordt
ingevoerd om te voorkomen dat
mensen tot na hun studie in het studentenhuis kunnen blijven wonen.

2005 De flat wordt gerestaureerd.

2015 Ook bij de Maagdenhuisbezetting van 2015 behoren enkele bewoners van de flat tot de bezetters.
2016 De Weesperflat bestaat
50 jaar.
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Kamervragen

‘Streamer’

‘Schilderen
vond ik zonde
van de tijd’
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FELIX WELSINK (21)
THEATERWETENSCHAP
EN ECONOMIE, UVA
Kamer 18 m², Egelantiersgracht (Centrum)
Woont hier sinds augustus 2015
Betaalt 430 euro (krijgt 60 euro per
maand huursubsidie)
Huisgenoten 3
Pluspunt ‘De locatie in hartje Jordaan’
Nadeel ‘De structuur van het huis is een
beetje apart, een woonkamer was bijvoorbeeld geen overbodige luxe geweest.’

‘D

e ballonnenslinger met mijn naam
hangt er sinds mijn verjaardag op
29 juli. Een vriendin heeft toen mijn kamer
versierd. De FELIX-ballonnen heb ik laten
hangen, die vind ik wel gaaf.
De strijkplank achter in de kamer staat er al
veel langer. Ik werk in het Concertgebouw
als gastheer en aan de garderobe. Dat kan
natuurlijk alleen in pak en overhemd, dus
de strijkplank gebruik ik geregeld.
Als ik maar één ding uit mijn kamer zou
mogen meenemen, zou ik de kast kiezen. Die heeft mijn vader gekocht van
zijn eerste salaris van zijn baantje bij een
kwekerij en hij stond altijd bij mijn ouders in
de woonkamer. Mijn moeder heeft er met
viltstift een gedicht van Rutger Kopland op
geschreven en ik heb er lang geleden zelf
allemaal quotes uit de krant op geplakt. Uit
Het Parool, dat las ik al toen ik nog thuis in
Haaksbergen woonde.
Je huis is altijd een beetje een weerspiegeling van wie je zelf bent en dat geldt ook
wel voor deze kamer. Hoewel ik er nauwelijks iets aan heb veranderd. Eigenlijk wilde
ik de groene betonnen vloer schilderen en
de muren witten, maar uiteindelijk vond ik
het zonde van de tijd.
Ik vind het leuk om verschillende buurten
van Amsterdam te leren kennen, dus binnenkort wil ik wel weer verhuizen. Ik maak
veel kans op een andere leuke plek omdat
ik sinds mijn vijftiende sta ingeschreven bij
Studentenwoningweb. Daar pluk ik nu de
vruchten van.’ ↙

tekst Steffi Weber foto Martijn Gijsbertsen
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Actueel Laatste dagen Maagdenhuis

Van wie is de
universiteit?
tekst Geert ten Dam
foto Daniël Rommens

Bij de opening van het academisch jaar van de UvA hield collegevoorzitter Geert ten Dam
maandag een toespraak waarin ze inging op het democratisch tekort aan de universiteit.
Zij ziet daarvoor drie redenen. Ten Dam waarschuwde voor sociale segregatie en
doorgeslagen regelgeving. Hieronder enkele passages uit de speech.

1. Toenemende selectie

Het eerste democratische tekort draait
om de vraag hoe wij omgaan met het
streven naar meer excellentie in het
onderwijs. […] In de huidige tijd gaat het
niet simpelweg om een diploma. Steeds
belangrijker wordt de school die je hebt
bezocht, het specifieke opleidingstraject,
het plusdocument bij je VO-diploma.
De zogeheten ‘padafhankelijkheden’
nemen toe. In Nederland, zeker in grote
steden, zijn er al op het niveau van de
basisscholen duidelijke verschillen. Er
zijn ‘populaire’ scholen waar hoogopgeleiden hun kinderen heen sturen, en
minder populaire met kinderen van
lager opgeleide ouders. Deze segregatie
is vergelijkbaar met die in de Amerikaanse binnensteden. De kinderen van
de populaire, kansrijke basisscholen zijn
vervolgens oververtegenwoordigd op de
gymnasia en categorale vwo’s, waar zij
zich goed kunnen voorbereiden op het
hoger onderwijs, terwijl de kinderen
van kansarme basisscholen veelal naar
het vmbo gaan. Intelligentie, zo weten

we, biedt geen afdoende verklaring voor
sociaal-culturele verschillen in schoolloopbanen.
In deze setting luistert selectie voor
of na de poort van de academie nauw.
Selectie zonder ons rekenschap te geven

van de sociale mechanismen die daarbij
een rol spelen, leidt tot een eenzijdig
samengestelde studentpopulatie. De
universiteit noch het latere werkveld
is daarbij gebaat. Met meer diversiteit
halen we immers ook meerdere perspec-
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tieven op de wereld en op maatschappelijke vraagstukken in huis. […] Laten
we als universiteit, alvorens onze pijlen
te richten op selectie, vooral meer werk
maken van een kwalitatief hoogstaand
en inclusief onderwijsprogramma. Daarmee kunnen studenten laten zien wat ze
kunnen. […]

2. Kwaliteitsbeleid

[…] Er zijn stapels onderzoeksrapporten
die laten zien dat een zekere vrijheid
voor medewerkers om het werk naar
eigen inzicht uit te voeren een absolute
voorwaarde is voor topkwaliteit. […]
Niettemin is het kwaliteitsbeleid van de
overheid én van de instellingen vooral
vastgelegd in regels, sancties en financiële prikkels. […] Een gezaghebbende

democratie richt zich op de participatie
van alle mensen in alle vormen van het
sociale en politieke leven, en niet alleen
op een elite van volksvertegenwoordigers. De protesten binnen de UvA van
de afgelopen periode hebben met dit onderscheid te maken: velen voelden zich
onvoldoende gehoord – ondanks hun
vertegenwoordiging in formele organen.
Een sterke democratische universiteit
respecteert de formele medezeggenschap
en adviesorganen, maar gaat niet alleen
daar voor anker. Zoals een veerkrachtige
democratie het moet hebben van eigenzinnige burgers en moet kunnen bouwen
op het democratisch proces zelf, zo moet
de universiteit het hebben van het intellectueel kapitaal van al haar studenten
en medewerkers, en hen instrumenten

‘Selectie voor of na de poort
van de academie luistert nauw’
universiteit met een sterke kwaliteitscultuur geeft juist wetenschappers zeggenschap over de inhoud van hun werk, de
condities waaronder ze dat goed kunnen
doen en de allianties die ze willen
aangaan over de grenzen van de eigen
discipline of instelling heen. Zo ontstaat
een instelling die in staat is responsief,
verantwoordelijk en proactief te reageren
op maatschappelijke ontwikkelingen.
[…] Professionele ruimte is echter géén
individuele ruimte. Er is teamwerk nodig voor een aantrekkelijk en uitdagend
curriculum, het is geen optelsom van
losse onderdelen.

3. Democratie

[…] Wat is een democratische wijze
van besturen? […] Het is de kunst alle
betrokken en bevlogen studenten en
medewerkers een stem te geven in het
besturen van de universiteit. Meer
democratie, kortom. […] Een sterke

verschaffen om mee te denken.
[…] Samen met de medezeggenschap
willen we als college streven naar een
versterking van onze representatieve
democratie. We gaan meer gebruikmaken van deliberatieve fora, van overlegmomenten waarop we ideeën kunnen
uitwisselen. Meer deliberatie leidt tot
meer betrokkenheid, meer innovatie en
tot effectievere probleemoplossingsstrategieën. Overlegmomenten kunnen zijn
de bijeenkomsten van opleidingscommissies, van netwerken van medewerkers of studieverenigingen, maar ook
een raadpleging zoals de commissie
Democratisering & Decentralisering
binnenkort gaat doen. […]
Wat ons betreft maken we binnen
de universitaire commissies, organen
en netwerken ook meer plaats voor
jongeren: voor studenten, promovendi
en postdocs. Zij zijn de polsslagader van
de toekomst. ↙
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STAGE
Isabella de Kock (21)
Studie Bouwtechnische bedrijfskunde
(HvA)
Stage Afdeling gebouw en techniek van
de RAI
Verdiensten € 350,- per maand
Sterren 5
‘Ik ben assistent-projectleider op de
afdeling gebouw en techniek van RAI
Amsterdam. Mijn afdeling is verantwoordelijk voor het waarborgen van de
kwaliteit van het gebouw en de installaties. Eigenlijk valt alles wat vast zit met
een schroef aan het RAI-complex onder
onze afdeling. Als assistent-projectleider
help ik met het voorbereiden van nieuwe projecten, het maken van calculaties
en planningen en de uitvoering hiervan.
Ik moet ervoor zorgen dat alles op tijd
af is en dat iedereen tevreden blijft. In
de RAI zijn bijvoorbeeld vaak beurzen,
die niet mogen worden verstoord door
lopende bouwprojecten. Deze stage
sluit goed aan op mijn studie, waar ik
leer projectmanager te worden. Het belangrijkste wat ik hier heb geleerd is het
belang van goede communicatie met
alle betrokken partijen, zodat alles voor
iedereen duidelijk is. Ik vind het werk erg
leuk en wil ook wel in deze richting doorgaan, maar na mijn studie wil ik eerst
een jaar niks doen en me oriënteren
op wat voor soort master ik zou willen
doen.’ ↙ Louisa Bergsma

INGEZONDEN MEDEDELING

+

SYMPOSIUM:

=

?

WIJ ZIJN HET ONDERWIJS
Onderwijs gaat om meer dan alleen je punten halen. Toch richten onderwijsinstellingen zich
steeds meer op efficiëntie en rendement en minder op de zelfontplooiing van studenten.
Maar hoe kunnen studenten veranderingen teweeg brengen in hun onderwijs?
Hoe kan het hoger onderwijs weer een plek worden waar kritische geesten zich kunnen
ontwikkelen?
Deze vragen en meer worden besproken in het onderwijssymposium van de ASVA
studentenunie. Voor meer informatie: www.asva.nl/onderwijssymposium2016.
23 september 13:00-17:30, VOX-POP, Binnengasthuisstraat 9
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ASIS
AYNAN
Mohammed Erdogan
O

p de website van Elsevier schreef columnist en hoogleraar Afshin Ellian het
stuk waarop je kon wachten. In de column wordt de Marokkaanse Nederlander een bot toegeworpen en braaf geaaid, omdat hij zich niet voor het politieke
karretje van het achterland laat spannen, zoals een deel van de Turkse Nederlanders heeft gedaan. In diezelfde Elsevier schreef ik enkele maanden geleden
dat een van de gevolgen van migratie de veelheid aan misverstanden is. Dit soort
verkeerde interpretaties staat ook in de column van Afshin Ellian.
We mogen van een hoogleraar Encyclopedie (!) iets meer verwachten. Wat
is dat toch met die bewakers van academische waarheden? Enkele maanden
geleden ging ik in debat met een Vlaamse professor Identiteit over de berbercultuur in de Lage Landen. Hij moest bekennen dat hij zich pas die middag een paar
uurtjes in de materie had verdiept. Is het publieke podium
zo aantrekkelijk?
Het is niet waar wat Ellian
schrijft, dat de Marokkaanse
overheid weinig invloed heeft
op haar ‘onderdanen’ alhier.
Voorbeelden te over, laten we
ons beperken tot vooraanstaande Nederlanders die vastzitten in dat dictatoriale Marokkaanse web. Enkele
jaren geleden zat Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib in een vage hervormingscommissie, die nota bene werd voorgezeten door de Marokkaanse dictator/koning Mohammed 6. Gerespecteerd Kamerlid Ahmed Marcouch tikte deze zomer
in de Volkskrant organisaties die zich inzetten voor Turkse Nederlanders op de
vingers, omdat zij zich achter president Erdogan schaarden. Marcouch danste
zelf enkele jaren geleden een ballet voor de dictator van Marokko en noemde hem
een revolutionair.
Burgemeester van Rotterdam en toekomstig staatsman Ahmed Aboutaleb
gebruikt Marokko maar al te graag als het over zijn armoedige jeugd gaat, maar
heeft nooit ‘rot toch op!’ gezegd tegen de Marokkaanse alleenheerser, die een
koning is in het overtreden van de mensenrechten.
Het dieptepunt van het jaar staat op naam van ’s Neerlands komiek Najib Amhali: die stond bij een bezoek van de Marokkaanse dictator aan Amsterdam klaar
met een liefdesbloem. De Marokkaanse koning en diens regering zijn nog nooit zo
invloedrijk geweest. ↙

Wat is dat toch met die bewakers
van academische waarheden?
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Promoties

Hora est

Donderdag 08/09

10.00 uur: Saskia Koch – geneeskunde
Boosting Oxytocin after Trauma (Agnietenkapel)
12.00 uur: David Goodwin – bedrijfskunde
Digital Equipment Corporation (DEC) (Agnietenkapel)
14.00 uur: Maike van Huis – geneeskunde
Quality of Care and Monitoring in Paediatric End Stage
Renal Desease (Agnietenkapel)
16.00 uur: Mieke ten Eikelder – geneeskunde
Inducing Labour: Comparison of Pharmacological and
Mechanical Approaches (Agnietenkapel)

Vrijdag 09/09
10.00 uur: Anne Maaskant – pedagogiek
Placement Breakdown in Foster Care (Agnietenkapel)
11.00 uur: Jessica Koopman – tandheelkunde
Ecological Dynamics of Oral Microbial Communities (Aula)
12.00 uur: Matthé Scholten – filosofie
Reminders of Duty: A Kantian Theory of Blame (Aula)
13.00 uur: Dennis Kiawi – scheikunde
Infrared Studies of Astronomically Relevant Metallic
Clusters and their Interactions with Simple Molecules (Aula)
14.00 uur: Shermineh Shahi – biologie
Fusion: a Tale of Recombination in an Asexual Fungus
(Agnietenkapel)

Dinsdag 13/09

10.00 uur: Abele Donati – geneeskunde
From Macrohemodynamic to the Microcirculation
(Agnietenkapel)
12.00 uur: Pablo Ospina Peralta – geschiedenis
La aleación inestable (Agnietenkapel)
14.00 uur: Kasper van Kooten – muziekwetenschap/
cultuurgeschiedenis
“Was Deutsch und echt…” Articulating a German
Operatic Identity. 1798-1876 (Agnietenkapel)

Woensdag 14/09

10.00 uur: Marloes Sneeboer – geneeskunde
Coagulation and Fibrinolysis in Patients with Asthma
(Agnietenkapel)
11.00 uur: Madelon de Jong-Lenters – tandheelkunde
Just Add Positivity? (Aula)
12.00 uur: René Becker – scheikunde
Hydrogenase Mimics for Proton Reduction Catalysis
(Agnietenkapel)
13.00 uur: Martin Koper – politicologie
Helpt democratie Afrika? (Aula)
14.00 uur: Mikel Reilingh – geneeskunde
The Role of Bone in Osteochondral Talar Defects (Agn.)
Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda

Anne
Maaskant
Vrijdag 9 september, 10.00 uur, Agnietenkapel

Bevinding

‘In Nederland wonen ruim 22.000 kinderen
in een pleeggezin, kinderen met een vaak traumatische
achtergrond die een nieuw, stabiel thuis nodig hebben.
Helaas eindigt grofweg een derde van alle pleegzorgplaatsingen voortijdig. Een belangrijke reden waarom pleegouders de handdoek in de ring gooien blijkt te zijn dat
pleegouders zich onvoldoende raad weten met zeer moeilijk
gedrag van het pleegkind. Dat is een groot probleem, omdat het met het kind daarna vaak alleen nog maar slechter
gaat en de slagingskans van een volgende plaatsing verder
afneemt. Ik heb onderzocht of de intensieve oudertraining
‘Parent Management Training Oregon’ (PMTO) effectief is
om pleegouders te ondersteunen bij het omgaan met zeer
moeilijk probleemgedrag van hun pleegkind. Ik vergeleek
46 pleeggezinnen die PMTO kregen met veertig pleeggezinnen die de normale begeleiding kregen. Op het eerste
gezicht lijkt PMTO veelbelovend voor het verlagen van het
stressniveau van de pleegouders. Echter, na verloop van tijd
dooft dit effect weer uit. We konden niet duidelijk aantonen dat PMTO, boven op de gebruikelijke begeleiding, een
meerwaarde had voor het verbeteren van de opvoedvaardigheden van pleegouders en het verminderen van probleemgedrag van het pleegkind. Voor de zwaarst belaste
pleeggezinnen lijkt ondersteuning nodig die afhankelijk van
hun specifieke behoeften op maat kan worden gesneden
qua duur, intensiteit en doelstelling.’

Leuk ‘Dit project bleek een kluwen aan touwtjes die

ontrafeld moesten worden en aan elkaar moesten worden
geknoopt. Het geeft me voldoening dat het is gelukt. En
wie ik ook sprak, iedereen snapte waar dit onderzoek over
ging en waarom het zo belangrijk is.’

Moeilijk

‘Conclusies die heel genuanceerd liggen zijn
moeilijk in pakkende oneliners te verkopen. In de praktijk,
waar dit onderzoek dus tot ieders verbeelding spreekt, is
daar echter wel behoefte aan. Het was een uitdaging daar
de juiste balans in te vinden.’ ↙ Dirk Wolthekker

Wat doe je nu?
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Hoofdredacteur

‘E

igenlijk wist ik al
aan het begin van
mijn studie dat ik
journalist wilde worden.
Mijn vader was het ook en
het klonk mooi: onontgonnen gebied verkennen
en daarover berichten.
Hbo-journalistiek zag ik niet
zitten, dus koos ik voor geschiedenis. Dat fascineerde me
al sinds de middelbare school, vooral
de Sovjet-Unie.
Tijdens mijn studie deed ik een minor
Russisch en mijn scriptie wilde ik
schrijven over het turbulente leven
van Svetlana Alliloejeva, de dochter
van Jozef Stalin. Ik was bezig contact
met haar te zoeken, maar mijn
invalshoek werd steeds afgekeurd.
Mijn docenten vonden het te weinig
historisch-wetenschappelijk. Terecht:
het was meer een journalistiek
project, een mooi verhaal. In 2011
stierf Alliloejeva en met haar mijn
scriptie; ik wilde even iets anders
dan geschiedenis.
Na een half jaar fotoacademie en
schrijversvakschool vertrok ik naar
de universiteit in Kazan om mijn
Russisch te verbeteren. Ik ging schrijven voor de lokale Kazan Herald en
daarna liep ik stage bij The Moscow
Times. De taal, de mensen, hun verhalen en omgeving – Rusland bleef
me verleiden, ook post-Sovjet-Unie.
Er zijn veel Engelstalige platformen
die dagelijks over de regio publiceren.
Een Nederlandse krant bericht toch

‘Ik wilde
altijd al
journalist
worden’
Naam Simone Peek
Leeftijd 28
Studie Bachelor
geschiedenis (UvA)
Afgestudeerd 2015
Werk hoofdredacteur
Hard//hoofd, redactiechef
Editio en freelance
journalist
Salaris ongeveer 1.500
euro bruto per maand

vaak pas als er echt iets aan de
hand is. In het Nederlands schreef
ik alleen voor online tijdschrift
Hard//hoofd in een serie die ‘Post
Hard//hoofd,
uit Moskou’ heette.
Voor een inkijk in de Amerikaanse
journalistieke media vertrok ik naar
New York voor een stage bij The Interpreter Mijn volgende bestemming
terpreter.
was Kiev. Daar werd ik ziek, waardoor
ik weer in Amsterdam belandde. Op
een goede dag besloot ik het kantoor
van de studieadviseur weer binnen te
lopen. Die moest lachen toen ik mijn
verhaal deed. Toen we de punten die
ik in Kazan had gehaald omrekenden
naar ects, bleek dat er nog één vak
en die scriptie restten.
Al tijdens het schrijven van mijn scriptie werd ik adjunct-hoofdredacteur bij
Hard//hoofd. Ik vond het heel leuk: er
werken veel enthousiaste jonge schrijvers die eigenzinnige verhalen maken.
Ze worden begeleid door ervaren
eindredacteuren. Nu ben ik hoofdredacteur en ben ik ook veel aan het
coördineren. Dat moet wel, met een
organisatie van tientallen mensen in
heel Nederland en Vlaanderen. Dat
sociale aspect trekt me ook aan.
Ik weet niet of ik zelf nog in het buitenland zou willen wonen. Het liefst
zou ik vanuit hier projecten plannen
en dan een tijdje naar het buitenland
gaan voor onderzoek. En ja, dan wel
het liefst naar het Oosten.’ ↙

tekst Henk Strikkers foto Mats van Soolingen
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Op de tong

FOCACCIADEEG
Focacciadeeg wordt
gemaakt van deeg
waar pizza’s ook van
gemaakt worden, al
is het iets dikker. Het
wordt gebakken in
de ‘haard’, waaraan het brood waarschijnlijk ook zijn
naam dankt; het Latijnse focus betekent haard.

CAPPUCCINO
In Italië is het not done
om na het middaguur
een cappuccino te
bestellen. Dat komt
misschien omdat deze
manier van koffie
schenken oorspronkelijk
niet uit Italië komt, maar uit Oostenrijk.
Als je er meerdere bestelt, vraag je uiteraard om cappuccini.

CALZONE
Calzone betekent, gek
genoeg, ‘broek’. De
Nederlandse cabaretgroep Enge Buren
maakte in 2006 het
nummer Pizza Calzone,
een parodie op Se bastasse una canzone van de Italiaanse zanger Eros Ramazzotti: ‘k Heb zo’n zin in een
pizza calzone / nee ik hoef geen gewone /
zo dubbelgeklapt, laat maar komen.

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

Caldi e freddi
Spuistraat 206

Nieuw studiejaar, nieuwe kansen: dat moeten de hunks van Caldi e
freddi op de Spuistraat ook gedacht hebben. In de hete dagen van juni
verhuisden de mannen de winkel naar een iets groter pand drie meter verderop. Wij namen de proef op de som om te kijken of je maag
en brein ook een hele dag productief kunnen zijn op het ongewijzigde
menu.

H

et Italiaanse delicatessenzaakje puilt al jaren vooral rond de lunch uit met
studenten en medewerkers die uit de vele hoekjes van het P.C. Hoofthuis
afdalen naar de Spuistraat. Vanaf 10 uur kan je bij Caldi e freddi terecht
voor een prima cappuccino (€ 1,30); lekkerder en goedkoper dan bij andere
koffieschenkers in de buurt. Na de eerste werkgroep raak je goed gevuld van
een van de vele broodjes (€ 3,50). Onze favoriet is de Velletri: parmezaanse
kaas, gegrilde aubergine en rucola – vergeet niet extra tomaat erop te vragen.
Een knapperige ciabatta past goed bij het zachte beleg, maar je kan ook een
focaccia kiezen als je wat minder hard wil kauwen. De calzone is opvallend
genoeg weer erg flauw. Naast de broodjes zijn ook de hele dag salades, stukken pizza en pasta’s te bestellen.
’s Avonds kiezen we voor de vegetarische lasagne met aubergine (€ 4,50) die
erg sappig is. De porties zien er karig uit in de opwarmbakjes, maar schijn bedriegt: alles vult prima. Vanwege de avondwerkgroep slaan we de Peroni-biertjes even over en verwennen onszelf met een toetje. Ondanks dat de amandeltaart (€ 2) niet zelfgebakken is, helpt het ons prima het avondcollege door.
Caldi e freddi is ook na de verhuizing geslaagd voor ons examen! ↙
tekst Jelke Bosma en Lieven Heeremans

Speciaal voor jou

‘…Een nieuwsgierige docent
creëert een
nieuwsgierige
student…’
Thomas van Aalten

Fotograaf: Lo Andela Visagie & Styling: Leontien Kok

Pak ’m uit de bak
of kijk op folia.nl

Gratis!

RESEARCH AWARDS 2016

MAAKT JOUW
ONDERZOEK
HET VERSCHIL?
HVA.NL/RESEARCHAWARDS

CREATING TOMORROW
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Keys to
the city
MARIA BJÖRNSDOTTER

(27, Analytical Chemistry, UvA)
Uit: Örebro, Zweden

Fijn voor je brein

‘De UB. Je kunt er lekker studeren; er zijn zowel stilteruimtes als plekken waar je je
studiewerk kunt combineren met gesprekken met vrienden.’

Frisse neus

‘De beste plekken om een luchtje te scheppen zijn het Vondelpark en het Westerpark.
Ik vind het heerlijk daar te wandelen met mijn hond. Ook het Amsterdamse Bos is een
toplocatie om je hoofd leeg te maken, maar het ligt wel iets verder van het centrum.’

Late nachten

‘Ik ben meer een barbezoeker dan een clubganger. Ik hou ervan gezellig ergens te
gaan zitten voor een goed gesprek. Tijdens de zomermaanden ga ik regelmatig
naar Woodstock 69. Maar dat is aan het strand, dus het is iets verder weg. Natuurlijk mijd ik clubs niet helemaal. Helaas is mijn favoriete plek, Studio 80, begin dit jaar
gesloten.’

Gekke Hollanders

‘Boterhammen met hagelslag
vind ik best raar. Ik ken hagelslag
alleen als dip voor kinderijsjes. En
jullie hebben ook een gek gebruik
op verjaardagen: waarom moet je
iedere aanwezige feliciteren, er is
toch maar één iemand jarig? Het duurde lang voor ik doorhad waarom mensen die
ik amper kende me gingen kussen en “gefeliciteerd” zeiden.’

Vorkje prikken

‘Ik vind het moeilijk één plek te kiezen waar je heerlijk kunt eten. Amsterdam is een
heel creatieve stad, met veel goede restaurants. Als ik dan toch moet kiezen, is
Pllek een favoriet. Probeer er vooral de Biet Wellington: zo lekker!’

Thuisgevoel

‘Nederland verschilt niet veel van Zweden. Maar als ik tijd met mijn Zweedse vrienden doorbreng in Amsterdam voel ik me extra op m’n gemak.’

Vrienden maken

‘Boven aan mijn to-dolijst toen ik naar Nederland kwam stond leren kitesurfen. Ik
heb les genomen bij kitesurfschool Zeestock in Bloemendaal. Daar leerde ik tegelijk
leuke, interessante mensen kennen. Sporten is sowieso een goede manier om nieuwe vrienden te maken.’ ↙

‘Boven aan mijn to-dolijst
stond kitesurfen’

tekst Carlijn Schepers foto Dogwaggers
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