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Het Groot UvA-HvA
Dictee20 15
Verhalen van de Stad

Woensdag 9 december, 16.30 uur, Kohnstammhuis, HvA Amstelcampus
Ook dit jaar nodigen de UvA en HvA je weer uit om je taalkennis in de strijd te gooien!
Doe mee met het dictee en de bijbehorende taalquiz. Schrijver en Parool-columnist
Mano Bouzamour is de auteur van het dictee én leest het voor.
Iedere taalliefhebber kan meedoen, studenten, medewerkers
en andere dictee-fans. Ook is er
weer een mooie selectie VIP’s
die de uitdaging aangaat. De
deskundige jury staat onder
leiding van HvA-rector Huib de
Jong en bestaat verder uit UvAhoogleraar Folkert Kuiken en
de winnaars van vorig jaar.

Schrijf je nu in!
Zie voor het hele programma
en aanmeldlink:
www.hva.nl/floor
www.uva.nl/nieuws-agenda
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Onderzoeker Axel Arnbak was lang
een roepende in de woestijn maar nu
kan niemand meer om zijn motto heen:
internet is zo lek als een mandje. Bij zijn
promotie is zijn zorg niet minder geworden. Integendeel zelfs.

Xmas by Moam
Een jong collectief, opgericht door
oud-Amfistudent Martijn Nekoui, maakte
voor de tweede keer de kerstcollectie voor
Nederlands bekendste warenhuis.
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Time for change
Mitchell Esajas is an activist on matters of diversity
and equality. What are his hopes, fears and convictions when it comes to creating a more colourful
university?
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et heeft enkele maanden geduurd, maar dan heb
je ook wat: de UvA krijgt alsnog stilteruimtes. Op
de Roeterseilandcampus, de Binnenstadscampus en
het Science Park komen plekken voor bezinning, contemplatie en, voor wie dat wil, gebed.
In dat laatste zit ’m de kneep. Want achter de schermen moet een diepgaande, langdurige en principiële
discussie tussen rekkelijken en preciezen zijn gevoerd
over de vraag in hoeverre je op een openbare onderwijsinstelling religieuze activiteiten moet faciliteren.
Het pleit is blijkbaar in het voordeel van de rekkelijken beslecht; de preciezen moeten accepteren dat
de scheiding tussen kerk en staat op de UvA wordt
losgelaten.
Mijn voorspelling: met die stilteruimtes zijn we nog
lang niet klaar.
Dat heeft niet zozeer te maken met het feit dat
brandbare discussies over de scheiding tussen kerk en
staat nóóit helemaal zijn uitgewoed - vraag maar aan
m’n halve landgenoten in Turkije. Nee, ik heb het over
de meer pragmatische kant van de zaak.
Het worden namelijk nogal, eh, sobere plekken.
Meubilair, om maar iets te noemen, komt er niet in.
En de Centrale Studentenraad (CSR) heeft zich direct
al gemeld om mee te denken over ‘huisregels’ voor de
stilteruimtes. Dat gaat over vragen als: mag er worden
gegeten? Of: mag je er kleedjes laten liggen?
Los van de vraag of dit alleen gaat over gebedskleedjes
of yogamatjes heb ik nog wel wat praktische breinbrekertjes voor de komende CSR-vergadering. Moeten alle
schoenen uit voor de deur? Mogen sokken dan wel? En
mag bijvoorbeeld die ene verdwaalde praktizerende
UvA-moslim die zijn gebedskleedje richting Mekka wil
uitrollen aan zijn vrouwelijke yoga-collega (die net lekker in haar downward facing dog zit) vragen of ze dat
even elders wil doen? De één z’n stilte is namelijk die
van de ander niet, zul je altijd zien, en vóór je het weet
moet je een scanner neerzetten om te voorkomen dat
stiltezoekers toch een flesje Spa blauw, een dadel of
een ouweltje mee naar binnen smokkelen.
Tja, in het detail schuilt de duivel. En die wil je nou net
niet binnen hebben, in zo’n stilteruimte.

www.folia.nl
@Folia
FoliaNL
FoliaTV
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Cijfers

1

vrouw maakt deel uit van de
sollicitatiecommissies voor de nieuwe collegevoorzitter en de nieuwe
rector magnificus. Monika Milz, lid
van de Raad van Toezicht van UvA en
HvA, is het enige vrouwelijke lid in de
twee commissies, die verder bestaan uit
13 mannen.

To infinity… and beyond

H

eb jij voor de UvA gekozen omdat de slogan je zo
aansprak? Kleine kans: veel universitaire reclameslogans zijn vooral enigszins (of heel erg) pretentieus.
Of, zoals het Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten (H.NU) vindt: pure geldverspilling, want de
nadruk zou niet moeten liggen op branding-campagnes
van universiteiten en de concurrentie onderling. Als
kritiek hierop heeft H.NU ‘Ranking the slogans’ in het
leven geroepen: een domheidsranking voor universitaire reclameleuzen. De winnaar mag zich rekenen tot de
Top van de H.NU domheidsranking 2016.
Op het moment van schrijven staat de Rijksuniversiteit Groningen – Born leaders reach for infinity
– aan kop: als geboren leiders, zou je bijna zeggen.
Onze eigen UvA staat op de tweede plaats met de
slogan We are U, die er blijkbaar toch niet echt in
slaagt om ‘de mentaliteit van de mensen die de UvA
maken’ uit te dragen. Beide universiteiten laten de
derde plaats – in de tussenstand is dat de Universiteit Leiden met ‘Excelleren in vrijheid’ – dan ook ver
achter zich. Het duurt echter nog wel een tijdje tot
de stembussen sluiten. Dus vind jij de slogan van
de RUG of de UvA wél geweldig – of juist helemaal
niet: stemmen kan nog tot 1 februari 2016 via platform-hnu.nl. ↙ Maaike Kooijman

Folia11_1548#2.indd 6
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dagen lang zal volgend jaar aan de HvA gesproken worden over hoe de inzet van digitale technologie het
leven in de stad verandert. De conferentie Design & The
City wordt georganiseerd naar aanleiding van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie.

36

duizend studenten en
medewerkers van de UvA kunnen
zich straks weer terugtrekken in een
stilteruimte. Die mogen van de UvA
nadrukkelijk neutraal zijn en mogen
niet ‘geclaimd’ worden door gebruikers met een bepaalde religie
of overtuiging.

17,1

procent van de Nederlandse hoogleraren was vorig jaar vrouw. Dat is weliswaar een stijging
van 2,3 procentpunt ten opzichte van vier jaar geleden,
maar het is niet genoeg om niet langer het lachertje van
Europa te zijn. Enkel Litouwen, Tsjechië en Cyprus hebben
procentueel gezien minder vrouwelijke profs.

23-11-15 18:10

De Week
Interesting Times

D

e Engelsen hebben een verwensing die ze graag, ten onrechte,
aan de oude Chinezen toeschrijven,
maar die in feite de essentie van
Britsheid is: may you live in interesting
times. Tussen de rokende puinhopen
van ideologisch en politiek geweld leven we, helaas, in interessante tijden
die je niemand toewenst. Maar op
een astrologisch veel kleinere schaal
van relevantie maken ook de UvA en
de HvA interesting times door.
Die interesting times zijn voor De
Nieuwe Universiteit allang voorbij.
De vijftig verregende sneuneuzen in
Utrecht en de bezetting van de Oude
Turfmarkt toonden aan dat DNU
weer terug is op het pre-Bungehuisoccupatie-niveau: een groep krakers
die op minder draagvlak kan rekenen
dan het vastgoedbeleid van de UvA.
Toch heeft hun korte bloeiperiode
ons naar een interessant kruispunt
gebracht. Zijn we een democratische,
emancipatoire academie? Of zijn we
gewoon een roomblank mannen-
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bolwerk onder auspiciën van het old
boys’ network?
Het College van Bestuur bevat
nog maar één vrouw, die bovendien
volgend jaar afscheid neemt. Onder
de zeven decanen bevindt zich ook
nog maar één vrouw en slechts één
op de vijf hoogleraren aan de UvA
is vrouw. En dan werd ook nog eens
duidelijk dat in de sollicitatiecommissie voor het nieuwe CvB slechts één
vrouw zit, tegenover dertien mannen.
Nog nooit was het zo gemakkelijk
om een grijze onderwijsbobo in dito
maatpak benoemd te krijgen.
Lisa Westerveld, voorzitter van
de commissie democratisering &
decentralisering, en het Asva-bestuur
lijken de laatste Gallische dorpjes in
het mannenimperium. Bij de HvA
is men de UvA zoals gewoonlijk ver
vooruit. Daar was men er dan ook
als de kippen bij om de UvA nog iets
dieper in het moeras te duwen en
tweette men godbetert met tróts
dat 29 procent van haar lectoren

twee x-chromosomen bezat.
Maar er gloort hoop aan de
horizon. De diversiteitswerkgroep
vormt zich. De jury van de HvA
Research Award wist de kwaliteiten
van de vrouwelijke deelnemers wel
te waarderen en gaf hun zes van de
acht finaleplaatsen. En over interesting times gesproken: Times Higher
Education was de UvA ook bijzonder
goed gezind in zijn ranglijst. Vooral
de FGw deed het fantastisch, en
steeg op onverklaarbare wijze vijftien
plaatsen naar treetje 30. Kleine studies op het randje van de afgrond?
Burgeroorlogje waarbij CvB-koppen
rollen? De heren van de Times vinden
het schijnbaar prachtig.
Nou, in dat geval hebben we nog
veel moois voor ze in petto. Als de
werkgroep-diversiteit of de panikerende DNU gaan huishouden, kunnen we
weer van voor af aan beginnen. Wie
weet hoe hoog we dan nog eindigen!
Het worden kortom interessante tijden. ↙ Henk Strikkers en Bob van Toor
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Bugra
ik kan niet meer huilen
want deze maand heb ik zeven keer in m’n broek
gepist
boem
boem
boem

Navraag
Frans
Grijzenhout
Hoogleraar kunstgeschiedenis Frans Grijzenhout deed een belangrijke ontdekking: hij
achterhaalde het adres van Johannes Vermeers wereldberoemde zeventiende-eeuwse
schilderij Het straatje van Vermeer.

alles
uit
gewist

Wat is het adres?

boem
boem
boem
het leven is een lach en een urinoir
trekt vanzelf door
en het wordt stil:
psss
fsss
sss
Bugra studeert Nederlands
en is campusdichter van UvA-HvA

‘Vlamingstraat 40-42 in Delft. Het is overigens geen
straatje, maar een grachtje. Het rechterpoortje op het
schilderij werd De Penspoort genoemd, omdat de bewoonster van het huis ernaast, waarin een tante van
Vermeer woonde, pens bereidde en in pens handelde.’

Waarom hebben we 350 jaar moeten
wachten op deze onthulling?
‘Er is eigenlijk pas onderzoek gedaan naar het
schilderij sinds het in publiek bezit is gekomen,
bijna honderd jaar geleden. Het was lang in bezit
van de rijke koopmansfamilie Six. Die verkocht het
aan een zekere Henry Deterding, directeur van een
oliemaatschappij. Deterding schonk het schilderij
aan de staat en het werd ook object van onderzoek.’

Hoe bent u te werk gegaan?
‘Ik heb eerder met historicus Niek van Sas onderzoek
verricht naar het schilderij De burger van Delft van
Jan Steen. Daarbij maakten we gebruik van een belastingregister uit de tijd van Vermeer. Daarin werd
heel precies bijgehouden hoe breed de huizen waren
en de poortjes die daar tussen stonden. Ik kon toen
vaststellen dat er maar één plek is in Delft die voldoet
aan de afmetingen op het schilderij van Vermeer.’

Hoe belangrijk is deze ontdekking voor de
kunstgeschiedenis?
‘Heel belangrijk. We wisten bijvoorbeeld niet hoe
Vermeer leefde, werkte en dacht. Schuin tegenover
het pand woonde ook zijn zus en moeder. Vermeer
kende de buurt dus. Het is een waarheidsgetrouwe
afbeelding van die plek.’ ↙
…vrijheid, dus…
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tekst Dirk Wolthekker
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OP Z’N DUITS

Lente in bed

O

nlangs was ik op het
afscheid van een
collega die vier
decennia aan de universiteit had gewerkt.
Op de borrel was de
gepensioneerde garde
er alles aan gelegen om
sappige roddels over de
goede oude tijd te vertellen.
Zo hoorde ik dat groepsseks op
de afdeling normaal was en dat
aan het begin van het collegejaar docenten
vanaf het balkon
het verse vlees
van de studenten inspecteerden. Iedereen
was bi: jongensstudenten
werden geacht
te experimenteren met mannenseks en meisjesstudenten waren uiteraard politiek lesbisch.
Natuurlijk was dat overdreven. Net zoals
vroeger iedereen Marxist was en het Maagdenhuis bezette, wordt ook de seksuele revolutie
hopeloos opgeblazen. Maar het was een borrel
en je gunt die oudjes hun verzetje.
Het is moeilijk om een beeld te krijgen van
de seksuele tijdsgeest, of dat nu gaat over toen
of nu. In de onlangs uitgezonden documentaire
Sex? Yes Please van Menna Laura Meijer praten
jongeren openlijk over seks. Ze identificeren zich
als genderqueer en/of seksueel fluïde. Sommigen
hebben zich seksend laten filmen. Dat is smakelijk voor journalisten om over te schrijven; de
jeugd van tegenwoordig die grenzen oprekt.
Documentaires lijken een beetje op etnografisch onderzoek. Na lange tijd doorgebracht
te hebben met een specifieke groep wordt een
beeld geschetst van patronen. Meijer vond de
jongeren in haar omgeving. Dat is niet hetzelfde als kwantitatief onderzoek dat streeft naar

representatieve resultaten. Rutgers,
het onmisbare kenniscentrum
voor seksualiteit, doet al jaren
longitudinaal onderzoek. De
conclusie: jongeren van nu
zijn niet vrijer maar minder
vrij dan vroeger.
Rutgers prikte dan ook
feilloos door Sex? Yes Please
heen. Er zitten barsten in de
vrijheid van de getoonde jongeren,
schreef onderzoeker Marianne
Cense. Klaarkomen door een ander is moeilijk voor
het seksueel fluïde
meisje, de homo
die zich suf badoo’t
worstelt met een
verkrachting uit
zijn puberteit en
de heterojongens
vinden de versiergame helemaal niet zo heerly. Bovendien is dus
op macroniveau het beeld bedenkelijk bedroevend: jongeren van nu zijn seksueel conservatief
en traditionele genderpatronen tieren welig.
Rutgers kan het weten. De wortels van dit
kenniscentrum liggen bij huisarts Johannes
Rutgers, die al in 1881 met de Nieuw-Malthusiaanse Bond seksualiteit en anticonceptie onder
de aandacht bracht. De Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH) kwam
daaruit voort. Op haar hoogtepunt telde deze
vereniging meer dan tweehonderdduizend leden.
De neergang kwam niet omdat de speerpunten werden behaald, maar omdat de seksuele
moraal kantelde.
Zelfs de jongeren uit de documentaire hebben
moeite om met hun partners te communiceren.
Ondanks alle voorlichting en vermeende seksualisering blijft het blijkbaar lastig om uit te spreken
wat je lekker vindt. Seksuele hervorming doet dus
nog steeds ter zake; een paar ogenschijnlijk vrije
vogels maakt nog geen seksuele lente. ↙

Je gunt die oudjes
hun verzetje
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RED JIHADGANGERS UIT
HANDEN VAN
HUN POOIERS

Potentiële terroristen en teruggekeerde
jihadgangers? Meteen in de cel ermee,
hoor je steeds meer politici roepen.
Folia-columnist Hadjar Benmiloud
begint aan de andere kant. Ze pleit voor
meer empathie.

Folia11_1548#2.indd 10

K

weekvijvers voor jihadgangers vind je niet in Syrië,
maar in Europa. In de buitenwijken van Parijs,
de banlieues, broeit het al jaren. Daar kwamen de
terroristen van de aanslag op Charlie Hebdo vandaan. En bij
de laatste aanslagen in Parijs werden verdachten in Molenwijk
gezocht: een Brusselse wijk waar al sinds 2010 bijna de helft
van de jongeren werkloos is.
Jihadganger is trouwens een woord dat ik met tegenzin
gebruik, want jihad betekent heilige oorlog. En voor deze onheilige oorlog zou Allah zelf ook schietgebedjes doen.
In de Parijse banlieues ben ik zelf wel eens geweest, om hasj
te halen voor m’n nogal Bourgondische vakantie. Drugs dealen
gebeurt daar heel georganiseerd: iedere bende heeft zijn eigen
gebied en eigen werktijden. Als je op de juiste plaats staat met
het juiste briefje in je hand, kun je binnen een minuut weer
weg zijn.
Ik bleef iets langer, om met die jonge jongens te praten over
hun ‘werk’. Ze vertelden over de afstand tussen hun achtergrond en hun dromen: vanuit de Haagse Schilderswijk kun je
nog op de HvA of de UvA belanden, maar vanuit France Afrique
naar de Sorbonne komen wordt erg moeilijk. Drugs dealen
levert snel succes op, en leert ze bovendien zakelijke principes
die later bij ondernemen van pas komen. 50 Cent deed het
immers ook zo?
Sommige vrienden gingen een andere kant op, vertelde een

23-11-15 18:10
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van de jongens bij het doorgeven van zijn joint. In de maffia-achtige strijd om territorium werden er wel eens wat moorden gepleegd. Veel jongens raken daarna depressief en willen
vluchten in het geloof om zich beter te voelen, ergens bij te
horen, hun handen te wassen en zingeving te vinden wanneer
geld het bloed niet waard blijkt te zijn.
Maar deze jongens hebben nog nooit een Koran in handen
gehad, bidden niet en vallen voor de eerstvolgende bende die
ze weet te ronselen. ‘Wij doen
alles voor je, als jij alles voor
ons doet. Je komt in de hemel.
Je bent nu bij je broeders. Geef
ons je lichaam, dan geven wij
je eeuwig geluk.’ Met nog wat
amfetamine erbij resulteert het
in hele gevaarlijke slaven.
Als we het over blanke meisjes hadden gehad, waren er al
zes overheidscampagnes gewijd aan het voorkomen van dit
soort ellende en het omarmen van deze schaapjes. Punt is: ze
beschadigen niet alleen zichzelf, maar ook vele anderen. Daarmee verliezen ze onze empathie, en daar gaat het fout.
Nu wordt alom geroepen om opsluiting: politici willen alle
‘Syriëgangers’ bij terugkomst meteen in de gevangenis gooien.
Wat ze in Syrië precies deden, weten we vaak helemaal niet;
het kan ook gaan om journalisten en vrijwilligers, benadrukte

11

D66-leider Alexander Pechtold zondag terecht in het programma Buitenhof. Presentator Paul Witteman vond dat ‘naïef’.
Vraag: wie kan ons meer inzicht geven in de hoofden en
harten van deze strijders dan de terugkerende jihadsukkels?
Wie kan ons beter helpen voorkomen dat er meer jongeren
radicaliseren en in de klauwen vallen van verleidelijk pratende
loverboys? Ze direct in de gevangenis gooien zonder verder
onderzoek zal ze niet bijzonder motiveren om terug te komen
– ook diegene die bij nader
inzien misschien toch
liever een bijbaantje bij
Bakker Bart had gehad dan
een bomgordel.
Wat mij betreft hoef je
geen medelijden te hebben,
daar gaat het niet om. Maar
als we vergeten waar daders door worden gevormd, blazen we
een hoop essentiële informatie op en maken we het extremisme
aan alle kanten extremer.
Het lijkt een taboe om te benoemen hoezeer jongeren
worden verleid door pooiers die op hun lichaam azen, en hoe ze
worden volgestopt met angst en amfetamine. Toch zijn dat de
feiten die nu tellen.
Pas als we daders ook als slachtoffers leren zien, zullen
minder slachtoffers daders worden. ↙

Als het over blanke meisjes
ging, zouden we ze als
schaapjes omarmd hebben
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HET BESTE
IDEE VAN
AMSTERDAM
De acht finalisten voor de Research Award van de HvA zijn bekend.
Op 1 december moeten ze in een ultrakorte pitch de jury overtuigen hoe hun
genomineerde onderzoek het onderwijs en de maatschappij verder helpt.
Over heupomvang, ongezonde wijken en gezonde spanning.
tekst Joris Janssen en Maaike Kooijman
foto’s Mats van Soolingen en Daniël Rommens
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3D maakt
pashokje overbodig
Kitty Deesker (22), Fashion & Management (Amfi,
domein DMCI)

Huis van rijst
en maïs in Kenia
Jasper Rabenort (22), bouwkunde-architectuur en Anton Teeuw
(22), bouwkunde-bouwtechniek (domein DT)
Onderzoek: Pamoja Housing
Anton Teeuw: ‘Van duurzaam bouwmateriaal uit de overblijfselen van de maïs- en rijstteelt in Kenia maken we kant-en-klare
bouwpakketten om woningen te bouwen.’
Hoe? ‘Maïs is het in Kenia meest verbouwde product. Als je de
kolven weghaalt, blijft er heel veel plant over. Ook rijst bleek een
interessant product. Het restafval wordt meestal verbrand. We
gingen op zoek naar manieren om hier een bouwproduct van te
maken en kwamen uit bij verschillende soorten hars. Daarmee
konden we een volledig natuurlijk en afbreekbaar product maken. Uit onze experimenten kwamen acht recepten naar voren,
waarvan er twee qua prijs en kwaliteit duidelijk de beste waren.
Het ene recept is wat meer water- en uv-bestendig en het andere
is goedkoper en vooral geschikt voor toepassingen binnenshuis.
De bouwpakketten zijn een soort 3D-puzzel, waardoor je ze makkelijk in en uit elkaar kunt halen.’
Waarom? ‘De productie van het materiaal willen we lokaal
laten doen. Dat creëert werkgelegenheid op het platteland, wat
de trek naar de steden en sloppenwijken vermindert. Op het
platteland, waar de maïs en de rijst groeien, willen we verplaatsbare fabrieken neerzetten. Ook leveren de bouwpakketten een
bijdrage aan de oplossing van het huisvestingsprobleem.’
Zenuwachtig? ‘Voor de halve finale waren we te druk om spanning te voelen. We hadden ons verhaal ook niet goed afgestemd;
Jasper was vrolijk aan het vertellen, waardoor op het eind nog dertig seconden overbleven voor mijn verhaal. Voor de finale pakken
we het beter aan.’
En nu? ‘Samen met mijn broer heb ik Planq opgericht, een circulair designbureau. De komende tijd hopen we dit verder van de
grond te krijgen. We zijn nu op zoek naar investeerders en hopen
er uiteindelijk ook internationaal mee aan de slag te kunnen.’
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Onderzoek: De ontwikkeling van
maatvoeringssystemen
‘Wist je dat 87 procent van de vrouwen denkt een
betere broek te kunnen vinden dan die ze dragen? Dat
is misschien binnenkort verleden tijd, door mijn onderzoek naar hoe we betere maten kunnen ontwikkelen.
Geen maat S of 27/32, maar maten die passen bij de
huidige lichaamsvormen. Mijn zogeheten maatvoeringssysteem is geschikt voor vrouwenjeans, maar ook
voor bijvoorbeeld mannenjassen of kinderjurkjes.’
Hoe? ‘Ik heb literatuuronderzoek gedaan naar de problemen die het huidige systeem oplevert en hoe die op
te lossen. Vervolgens heb ik met de 3D-bodyscan van
Amfi een eigen database van lichaamsmaten opgebouwd. Mijn systeem gebruikt centimeters in plaats
van inches en heupomvang in plaats van tailleomvang.
Ik ken geen enkel modemerk dat van de heupen uitgaat, maar het is veel effectiever: het huidige systeem
dateert uit de tijd dat alle vrouwen korsetten droegen.
Echt waar!’
Meerwaarde? ‘Met 3D-prototypes kun je al vóór de
productie kijken hoe een broek zal zitten. De grote
hoeveelheden samples en aanpassingen zijn niet meer
nodig, dus het kan sneller, goedkoper en milieuvriendelijker. Nu wordt meer dan 30 procent van de kleding
weggegooid, dat is natuurlijk zonde. Bovendien zorgen
betere maten voor tevreden klanten en meer omzet.’
Zenuwachtig? ‘Ik moet gewoon
nog één keer knallen.’
En nu? ‘Ik hoop dat Amfi
kritischer gaat kijken naar
de lichamen waarvoor we
vandaag de dag ontwerpen. Ik heb veel positieve
reacties gehad en ik heb
de SNCT-award voor de
meest relevante scriptie
over de mode-industrie
gewonnen. Ook ga ik
mijn eigen jeanslijn
opzetten, zodat veel
meer mensen straks
een passende jeans
hebben.’
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Actueel Laatste dagen Maagdenhuis
Door geschiedenis wordt
wiskunde spannender
Sanne Deckwitz (29), tweedegraads
lerarenopleiding wiskunde (domein DOO)
Onderzoek: Geschiedenis in de wiskundeles
‘Ik heb onderzoek gedaan naar hoe de geschiedenis
van de wiskunde kan worden ingezet in de wiskundeles om zo leerlingen beter te motiveren.’
Hoe? ‘Eerst heb ik theoretisch onderzoek gedaan
naar wat er al gebeurt met geschiedenis in de
wiskundeles, maar ook naar de motivatie van leerlingen; en hoe je dat kunt koppelen aan die motivatiefactoren. Dat heb ik als basis genomen voor
een lespakket: videofragmenten, werkbladen en een
kruiswoordpuzzel. Het materiaal heb ik getest in
mijn eigen klassen; de leerlingen waren erg positief.
Het pakket is voor meetkunde, maar ik denk dat de
geschiedenis ook op andere deelgebieden ingezet
kan worden.’
Meerwaarde? ‘Er zit een enorme kloof tussen het
wetenschappelijke onderzoek naar geschiedenis in
de wiskundeles en het gebruik ervan. De geschiedenis biedt een heel andere kijk op wiskunde. Als
leerlingen zien dat wiskundigen er eeuwen over hebben gedaan om het getal pi uit te vinden en daarbij
ook fouten hebben gemaakt, vinden ze hun eigen
fouten minder erg. Bovendien gaan ze het nut van
wiskunde beter inzien. Wiskunde wordt toegankelijker, minder abstract.’
Zenuwachtig? ‘Ik heb er vooral veel zin in, het is
immers al een eer dat ik bij de laatste vier zit.’
En nu? ‘Ik vind het ontzettend leuk om geschiedenis
in mijn lessen te gebruiken, daar ga ik mee door. Ik
heb mijn onderzoek al een paar keer
gepresenteerd: bij de Research
Award, maar ook bij de studiedag van de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren en
voor de Nationale Onderwijsprijs. Ik hoop natuurlijk
dat andere
wiskundedocenten
er ook iets mee gaan doen.’
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Maak van de controller
een held
Marion Smit (48), docent HMR
en onderzoeker Corporance
Governance & Leadership
(domein DEM)
Onderzoek: Morele moed in
finance
‘Als financieel controleur
bij bedrijven en instellingen moet je behoorlijk
moedig zijn. Ik doe
onderzoek naar hoe
we die moed kunnen
versterken. Financiële
controllers hebben
een moeilijke positie
binnen een bedrijf:
ze moeten politieagent spelen maar
tegelijkertijd creatief
meedenken over de toekomst. Je moet bijvoorbeeld bijna
superman zijn om in te gaan tegen je manager.’
Hoe? ‘Allereerst onderzoek ik de zogeheten institutionele
omgeving van financiële controllers, bijvoorbeeld welke
regels er gelden in hun bedrijf, hun beroep en de wet.
Daarnaast verdiep ik me in hun sociale omgeving, hoe
eng het is het om daar moed te tonen. Maar het leukste –
en tegelijkertijd lastigste – is mijn narratieve onderzoek: ik
wil de verhalen van controllers over moed horen.’
Meerwaarde? ‘Een controller krijgt meer morele moed als
ethiek binnen het bedrijf bespreekbaar wordt gemaakt
en hij meerdere contactpersonen heeft. De HvA leidt
bedrijfseconomen op en heeft dus zeker iets aan het
onderzoek. Er is ook waarde voor het bedrijfsleven en de
maatschappij: als er moedige medewerkers zijn in het bedrijfsleven is er minder fraude en een gezondere wereld.’
Zenuwachtig? ‘Enorm. Dat was ik al voor de halve finale,
maar ik vond het leuk om te zien hoeveel collega’s er in
de zaal zaten. Ik vertel studenten altijd: blijf ademhalen.
Dat is nog niet zo makkelijk.’
En nu? ‘Het onderzoek duurt tot 2018, dus uitkomsten
zijn er nog niet. Vooralsnog doe ik het alleen, maar ik zou
het leuk vinden om met studenten te werken. Ik wacht in
elk geval niet tot 2018 om ermee naar het bedrijfsleven
te stappen; ik wil mensen al eerder bewust maken van
morele moed in de wereld van finance.’
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Een app voor een gezondere wijk
Nazli Cila (31), onderzoeker Digital Life Centre (domein DMCI)
Onderzoek: Kijk! Een gezonde wijk
‘Bewoners van Slotermeer kunnen met een app spelenderwijs informatie verzamelen over hun omgeving. Zo
kunnen het welzijn en de gezondheid in de wijk worden
verbeterd.’
Hoe? ‘Eerst hebben onderzoekers van het RIVM en de
HvA groepen bewoners gevraagd welke factoren voor
hen bepalen of een omgeving gezond of ongezond is. Op
basis daarvan hebben we een app ontwikkeld waarmee
zij die factoren voor de wijk in kaart kunnen brengen. Het
werkt als een speurtocht. Elke dag krijgen de deelnemers
een paar opdrachten. Bijvoorbeeld om de beste sportplek te vinden of de plek met de meeste frisse lucht. Hier
maken ze dan een foto van. De app betrekt mensen
actief bij de wijk en geeft informatie die de gemeente kan
gebruiken om de wijk te verbeteren.’
Waarom? ‘De leefomgeving heeft een groot effect op
welzijn en gezondheid. Slotermeer is een wijk waar relatief veel mensen gezondheidsproblemen hebben, zoals
overgewicht, depressies en eenzaamheid. Verbeteringen

worden vaak bedacht door experts die even de wijk
in gaan en dan voor de bewoners beslissen wat
goed voor ze is. Wij willen dat omdraaien en
iedereen mee laten doen. Als het project in
Slotermeer een succes is, kan het op elk andere plek in Nederland.’
Zenuwachtig? ‘Elke dag naar de finale nemen
de zenuwen een beetje toe, maar trots overheerst. Het project wordt steeds zichtbaarder, waardoor meer mensen geïnteresseerd raken.’
En nu? ‘De app gaat in december live.
Ik hoop dat dan blijkt dat bewoners
het waardevol vinden om hem te
gebruiken. Het mooist is als ze hun
wijk beter kennen en er plezier aan
beleven. Het zou ook heel mooi zijn
als andere gemeentes interesse
tonen.’

Systematisch de sportblessures te lijf
Angelo Richardsons (37), onderzoeker Lectoraat Sportzorg (domein DBSV)
Onderzoek: Monitoring athletes,
trainers, coaches and health
professionals
‘Een registratiesysteem voor het bestuderen van blessures bij talentvolle
sporters en topsporters, om zo
betere behandeling mogelijk
te maken en blessures te
voorkomen.’
Hoe? ‘Samen met het Centrum voor Topsport & Onderwijs Amsterdam (CTO)
kijken we goed naar wat er
rondom een sporter gebeurt
die een blessure oploopt. We
nemen bijvoorbeeld de rol van
de fysiotherapeut, sportarts en
coaches onder de loep. Die laten
we zaken bijhouden: wat voor fysieke training krijgt de
sporter? Hoe vaak staat hij of zij op het veld? Dit levert
een grote bak gegevens op. Dan kijken we of bepaalde
factoren blessures voorspellen. Ons systeem maakt
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monitoring makkelijker, net als het informeren van alle
betrokkenen.’
Waarom? ‘Het CTO had veel te maken met geblesseerde sporters. Dat is kostbaar, want zij steken met hun
talentontwikkelingsprogramma veel tijd en energie in een
sporter. De methodiek is behalve bij talenten en topsport
ook te gebruiken in de breedtesport. Zo heeft iedereen
de kennis die nodig is om blessures te voorkomen en om
sporters zo snel mogelijk weer op het veld te krijgen.’
Zenuwachtig? ‘Ik heb het voordeel dat ik heel vaak
presentaties geef. Maar de finale wordt natuurlijk wel
spannend. Er komt meer publiek en in de jury zitten
belangrijke mensen.’
En nu? ‘Het onderzoek heeft de interesse getrokken van
een aantal voetclubs in Nederland – praktisch alle clubs
behalve Ajax en PSV. Ook bedrijven die sensoren ontwikkelen zijn geïnteresseerd. Door deze sensoren kunnen
we de belasting op sporters goed in kaart brengen. Zo
hopen we uiteindelijk nieuwe hulpmiddelen op de markt
te kunnen brengen.’
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Een toolkit voor de jeugdzorg
Pauline Goense (29), onderzoeker lectoraat kwaliteit & effectiviteit
in de zorg voor jeugd (domein DMR)
Onderzoek: Wie helpt de hulpverlener?
‘De instellingen voor de jeugdzorg kwamen naar ons lectoraat met de vraag hoe ze hun werknemers beter kunnen
ondersteunen. De jeugdzorg kent namelijk veel programma’s die goed onderbouwd en getoetst zijn, maar die in de
praktijk moeilijker uit te voeren zijn. Je kunt hulpverleners
niet drie dagen trainen en dan in het diepe gooien, maar
onduidelijk was wat er dan wél moest gebeuren.’
Hoe? ‘Eerst hebben we gekeken naar de huidige situatie:
je kunt allerlei nieuwe dingen verzinnen, maar dat heeft
geen nut als niemand er behoefte aan heeft. HvA-studenten hebben geholpen met het maken van vragenlijsten: we willen als onderzoeksgroep altijd studenten mee
laten doen. Vervolgens hebben we voorbeelden gezocht
van goede ondersteuning. Eén van de belangrijkste
uitkomsten is dat je actief moet ondersteunen: mensen
leren bijvoorbeeld goed door naar videobeelden te kijken.
Vandaar dat we niet alleen een boek hebben geschreven
over de uitkomsten, maar ook een toolkit voor video-on-

dersteuning hebben ontwikkeld.’
Meerwaarde? ‘Het onderzoek is vooral
van groot belang voor de praktijk.
Het uiteindelijke doel was de kwaliteit van de jeugdzorg te verbeteren.
Ik verwerk alles ook meteen in mijn
lesprogramma, want ik vind het
leuk om er met studenten over te
praten. Ik draag dus bij aan het
onderwijs, maar studenten ook
aan mijn onderzoek.’
Zenuwachtig? ‘Laat ik het leuke
wedstrijdspanning noemen: het is waanzinnig om in de
finale te mogen staan. Vier minuten voor een pitch is heel
weinig.’
En nu? ‘We leveren een boek en een toolkit af, maar daar
gebeurt niet zomaar iets mee. We zijn aan het kijken hoe
we instellingen hiervan gebruik kunnen laten maken. We
gaan onze voorstellen toetsen in de praktijkinstellingen.’

Zorg ook voor de mantelzorger
Thirza de Graaf (22) en Sanne Kapinga (22), hbo-verpleegkunde (domein DG)
Onderzoek: Familieparticipatie in de
perioperatieve zorg
Thirza de Graaf: ‘Het gaat om instrumenten om familiehulp rondom een
operatie in betere banen te leiden,
bijvoorbeeld trainingen voor zorgpersoneel en handiger methoden voor
communicatie tussen familie en het
ziekenhuis.’
Hoe? ‘We hebben in de literatuur gekeken naar de
competenties waarover verpleegkundigen en artsen
moeten beschikken in de omgang met zogenoemde
mantelzorgers. Ook hebben we onderzocht welke risico’s
mantelzorgers lopen op overbelasting en hoe je die kunt
herkennen. Door te praten met chirurgen en
verpleegkundigen hebben we knelpunten
achterhaald. Vijf ziekenhuizen die familiehulp al op orde hebben vroegen we
naar hun ervaringen. Zo konden we
verbeteringen bedenken.’
Waarom? ‘Als patiënten en mantelzorgers meer weten over de zorg die
het ziekenhuis levert, zijn ze thuis beter in het
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uitvoeren van zorgtaken. En al tijdens de ziekenhuisopname verkleint dit de kans op complicaties. Patiënten liggen
minder lang in het ziekenhuis en er zijn minder heropnames. Ook vanwege de bezuinigingen in de zorg is het
fijn als familieleden een deel van de zorg op zich kunnen
nemen – mits ze zich daartoe bekwaam voelen en zich er
prettig bij voelen.’
Zenuwachtig? ‘Bij de voorronde was er meer publiek dan
bij de halve finale, de zenuwen vielen toen mee. We kwamen er snel achter dat de concurrentie pittig is. De winst
in de finale is zéker nog niet binnen.’
Hoe verder? ‘In het ziekenhuis waar we onderzoek hebben
gedaan is geld vrijgekomen voor meer mantelzorgkamers. Daarnaast worden onze producten al gebruikt
binnen de divisie chirurgie en liggen ze op alle mantelzorgkamers. We spreken alle betrokkenen nog regelmatig
en die geven aan dat ze er tevreden mee zijn.’

Finale Research Award: 1 december, vanaf 16.00 uur in het
Kohnstammhuis, debatcentrum Floor. Naast een studenten- en
medewerkersprijs wordt ook een publieksprijs uitgereikt.
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INGEZONDEN MEDEDELING

Heb jij KersVers 2015 meegemaakt en weet jij wat er beter kan? Laat het ons horen
en wij zorgen ervoor dat de introductie beter wordt dan ooit. Stuur je tips, ideeën of
suggesties naar introductie@asva.nl of zoek ons op 1 december tussen 13:00 en
15:00 op in het Wibauthuis!
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Opinie

LET OP:
GELD
LENEN
KOST GELD
Dit tijdperk vraagt om een betere
financiële educatie van jongeren.
Het leenstelsel druist daar
lijnrecht tegenin, betoogt Willem
Landman.
illustratie Marc Kolle

Folia11_1548#2.indd 18

C

ontactloos pinnen in de supermarkt, achteraf betalen
bij webwinkels: met de digitalisering van geld lijkt
ons betaalgemak alleen maar groter te worden. Maar
virtueel geld heeft ook tot gevolg dat we gemakkelijker schulden maken. In het casino heeft men dit goed begrepen; het
doet minder pijn als de croupier je een fiche van honderd euro
afneemt, dan wanneer het om twee echte briefjes van vijftig
euro gaat. Wanneer geld niet ‘echt’ voelt, geven we het veel
makkelijker uit. Daar maken ook webwinkels en creditcardmaatschappijen dankbaar gebruik van, door het koopmoment
en het betaalmoment (pleasure versus pain) uit elkaar te halen.
De virtualisering van geld en de mogelijkheid later te
betalen zijn aan de orde van de dag en dragen zeer zeker bij aan
de wijze waarop studenten met geld omgaan. Geld is daardoor
geen tastbare grootheid meer maar een getal op een scherm,
dat van de ene kleur in een andere kleur wijzigt naarmate je
meer of minder opneemt.
In dit digitale tijdperk maken jongeren dan ook steeds
meer schulden. Onder de huidige groep jongeren is de schuld
in het afgelopen jaar verdrievoudigd. Van alle mbo’ers heeft 21
procent geld geleend bij anderen (formeel of informeel) of bij
DUO. In 2011 was dat nog 17 procent. Niet alleen het aantal
mbo-studenten dat leent is gestegen, ook het bedrag dat zij
lenen is hoger geworden. In 2011 had de lenende mbo-student
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gemiddeld 1.265 euro schuld, nu is dat
bedrag gestegen naar 3.681 euro.

Vervolgschulden
De virtualisering van geld vraagt
om een andere aanpak van financiële
educatie, om zo te voorkomen dat
gaandeweg een generatie ontstaat met
steeds grotere financiële problemen. We
moeten voorkomen dat jongeren een
laconieke houding krijgen ten aanzien
van hun financiële situatie. Nu al heeft
ruim één op de zes Nederlanders (17,2
procent) schulden en bij 373.000 tot
531.000 huishoudens is sprake van
problematische schulden.
De overheid heeft een belangrijke
rol bij de bestrijding daarvan en voerde
dit jaar het leenstelsel in. Draagt dit
bij aan een grotere financiële bewustwording onder jongeren? Integendeel,
het werkt onverantwoord financieel
gedrag juist nog meer in de hand. De
zogenoemde stepping-stone-theorie
leert ons namelijk dat indien een
eerste schuld wordt gemaakt ook makkelijker vervolgschulden
worden gemaakt.
Ik legde die vraag vorig jaar oktober voor aan minister
Dijsselbloem van Financiën, op een bijeenkomst van ‘Wijzer
in Geldzaken’: ‘Enerzijds doet u pogingen om de Nederlanders beter en bewuster met geld te laten omgaan, anderzijds
zadelt u jongeren op met een schuld ten gevolge van hun studie. Hoe kunt u dat rijmen?’
Ik kreeg een antwoord dat
ik had kunnen verwachten:
‘Wij hebben genoeg garanties ingebouwd om ervoor te
zorgen dat mensen die door
dit nieuwe stelsel in de problemen raken, kunnen worden
geholpen.’ Verdere discussie was gezien de setting van de
bijeenkomst niet mogelijk – in het bijzijn van de koningin ga
je niet lopen bekvechten.

derzoekers aan de HvA, stellen in de De psychologie van schuld
dat schuldhulpverlening vooral gericht moet zijn op het beïnvloeden van dat verantwoordelijkheidsgevoel. Om schulden
daadwerkelijk aan te pakken, is het cruciaal dat mensen hun
eigen gedrag onder ogen zien.
Het leenstelsel heeft precies het tegenovergestelde effect:
vanwege de onontkoombaarheid van het aangaan van studieschulden zullen mensen dit
probleem juist niet als hun
probleem erkennen. Als bijwerking van dit leenstelsel zullen
in de toekomst dus steeds meer
jonge mensen in financiële problemen raken. Vooralsnog lijkt
het erop dat de overheid zichzelf met de introductie van het leenstelsel in educatief opzicht
op langere termijn aardig in de eigen voet heeft geschoten. ↙

In de nabije toekomst raken
steeds meer jongeren in de
financiële problemen

Niet mijn schuld
Juist in een tijd waarin jongeren makkelijk schulden maken,
maakt het leenstelsel dit voor hen normaal; schulden als
uitgangssituatie. Op een hoorzitting over het leenstelsel in de
Tweede Kamer stelde Anna van der Schors namens het Nibud:
‘De norm lijkt te worden dat het normaal is om schulden te
hebben in plaats van dat schulden moeten worden afgelost.’
Jungmann en Van Geuns, werkzaam als wetenschappelijk on-
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Willem Landman is financieel
gedragseconoom aan de HvA,
promovendus aan Nijenrode Business
Universiteit en senior onderzoeker bij
het Center for Applied Research on
Economy and Management.

Discussieer
mee op
Folia.nl/
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‘FEMKE
HALSEMA
MOEST MIJ
NIET’
Zijn uitgesproken mening kostte hem zijn rol in de commissie die na de bezetting van
het Maagdenhuis de financiën aan de UvA zou onderzoeken. Maar Reijer Hendrikse
verandert voorlopig niets aan zijn koers: wetenschappelijk onderzoek doen naar de
commercialisering van het publieke domein én zijn mening daarover ventileren.
‘Daarom zat ik volgens mij in die commissie: om een tegengeluid te bieden.’

tekst Willem van Ewijk
foto’s Bram Belloni
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Reijer Hendrikse VERZET ZICH TEGEN DE
OPKOMST VAN DE ‘MANAGEMENTSKASTE’ OP DE UNIVERSITEIT
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eijer Hendrikse zit in een
Italiaanse bistro aan de
Plantage Middenlaan en
neemt een slok van zijn cola. Hij
is de afgelopen drukke maanden
goed doorgekomen, al is hij wel wat
voller geworden, zegt hij, en slaat
met zijn vlakke hand op zijn buik.
Het afronden van zijn proefschrift
heeft een jaar langer geduurd dan
gepland. Hij schreef columns voor
het online financieel magazine
Follow the Money en hij werd klaargestoomd als lid van de commissie
die na de Maagdenhuisbezetting de
financiën aan de UvA moest gaan
onderzoeken.
En alsof dat niet druk genoeg
was, kreeg Hendrikse ook nog
een dochtertje in die periode. De
kinderopvang was al geregeld
toen voormalig GroenLinks-leider
Femke Halsema zich
plotseling terugtrok
als voorzitter van
de commissie financiën. Ze schreef in
een brief dat ze het
gevoel had dat ze de
actiegroepen moest
vertegenwoordigen
en daardoor geen
onafhankelijk onderzoek kon doen. Vooral
de aanwezigheid van de secretaris
gaf haar het gevoel dat ze niet
onafhankelijk kon zijn.
Die secretaris was Reijer Hendrikse, en Halsema trok hem mee
naar de uitgang. Ze ging weg en
er kwam een nieuwe commissie
waarin geen plek meer was voor de
besmette financieel geograaf - de
rekening van het kinderdagverblijf
heeft hij later die zomer bij de UvA
gedeclareerd.
Hendrikse heeft altijd volgehouden dat hij niet politiek was en dat
de commissie, ook met zijn deelname, een feitenonderzoek ging doen.
Wat nou vooringenomenheid? Voor
zijn proefschrift, dat hij donderdag

26 november dan eindelijk verdedigt, had hij immers jaren wetenschappelijk onderzoek gedaan,
onder meer naar de financiën van
de UvA. De universiteit was een van
de vier casestudy’s in zijn onderzoek naar ‘financialisering’ van het
publieke domein.
‘Ik wilde het licht laten schijnen
op sectoren waarvan je niet zou
verwachten dat de financiële markten daar ook zo dominant konden
worden - omdat ze zo vervlochten
waren met de staat.’ En daarmee
had hij de dossierkennis die juist in
de commissie financiën goed van
pas zou komen.

Wat heeft u gevonden?
‘Dat zelfs dit soort instellingen ook
meer en meer onderhevig is aan de
logica van financiële markten, dat

bijvoorbeeld heeft de federale
staat ervoor gezorgd dat financiële
verplichtingen op federaal niveau
werden verminderd en op lokale
overheden overgingen, zonder
die lokale overheden daarvoor te
compenseren. Duitsland wilde aan
de nieuwe begrotingsregels voor de
Europese Monetaire Unie voldoen
om aan de euro te mogen deelnemen. Je ziet dat veel gemeentes,
net als Pforzheim, daardoor nu een
torenhoge schuld hebben.
En je ziet het ook aan de UvA. In
de jaren nadat de universiteit haar
eigen vastgoed moest gaan beheren en nieuwbouw moest financieren namen de schulden toe en werd
de universiteit steeds afhankelijker
van financiële logica.’

Wat bedoelt u daarmee?
‘Bestuurders werden
afhankelijk van vastgoedconsultants, van
accountants en natuurlijk van de bankiers. Er is
een grote informatie-ongelijkheid tussen die
publieke beleidsmakers
aan de ene kant en de
banken aan de andere
kant. De universiteit
moest uitvinden hoe
ze de nieuwbouw ging financieren
en haar vastgoed ging beheren. Er
kwamen ineens heel veel adviseurs,
accountants en financiële specialisten het Maagdenhuis binnen.’

‘De UvA is steeds meer
onderhevig aan de logica
van de financiële markt’
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ze steeds meer een beroep doen
op financiële instrumenten en zich
steeds vaker in de schulden steken:
financialisering dus. Dat zie je in
ieder geval in die vier casestudy’s
heel duidelijk terugkomen: de UvA,
het Duitse stadje Pforzheim, het
Ierse stadje Cork en de Landesbank
Baden-Württemberg (een Duitse
overheidsbank). Op al die plekken
begon twintig jaar geleden een
verandering in het denken. Overheidstaken werden overgeheveld
naar decentrale overheden en
publieke instellingen, die ineens
zelf verantwoordelijk werden voor
hun balansen en voor het beheer
van hun vastgoed. In Duitsland

In uw proefschrift beschrijft u hoe
een voormalig partner bij Deloitte
zitting nam in het bestuurscollege
van de UvA.
‘Ja, precies. Maar je ziet ook die hele
nieuwe managementkaste net onder
het CvB. Bij de afdeling Financiën &
Control werkten vorig jaar dertien
mensen, en bij Real Estate Management werkten er 21. En hoeveel werkten er bij Academic Affairs? Zeven? Je
kunt dat zien als een indicator, ook
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in mijn onderzoek naar financialisering: dat er vijf keer zo veel mensen
werken bij vastgoed en financiën als
bij academische zaken. Ik vind dat
veelzeggend.’

Waarom is dat veelzeggend?
‘Die accountants en managers,
dat zijn allemaal procesdenkers.
Terwijl de professoren, de wetenschappers, meer contentdenkers zijn. En daar zit een verschil
tussen. Het impliceert heel andere
wereldbeelden.’

Maar besturen zij de universiteit
dan ook echt anders?
‘Wat je ziet is dat de staat een
stapje terugdoet om de financiële
sector meer ruimte te geven, en
hoe dat de academische cultuur
beïnvloedt. Vroeger maakte de universiteit zich druk om
goed onderzoek, goed
onderwijs. En nu zijn
er drie strategische
pijlers: goed onderwijs, goed onderzoek,
maar ook vastgoedstrategie.’

En wat dan nog?

Een groot onderzoek naar de UvA,
met harde conclusies – vond u het
gek dat Bergstra dat zei?
‘In de pre-commissie leefde een heel

Kunt u zich voorstellen dat mensen u te weinig afstandelijk en te
politiek vinden?
‘Ik heb wel politieke opvattingen,
maar dat je mij duidelijk in een
hokje kunt plaatsen, nee. Ik zie net
als veel mensen dat dit model, dit
gefinancialiseerde kapitalisme, niet
werkt. Wat me tegenstaat, is dat de
staat zich de laatste decennia heeft
ontpopt als het evenbeeld van het
grootbedrijf. Ze zijn meer en meer
inwisselbaar. En daar heb ik wel mijn
vraagtekens bij.’
In hetzelfde online artikel van Folia
zeiden ook de CSR en de COR te
denken dat Hendrikse vooringenomen was. Voorzitter Femke Halsema schrok daarvan, legt Hendrikse
uit. Ze hadden een afspraak om
kennis te maken, maar Halsema
belde af. Een maand later vroeg
ze Hendrikse van zijn
commissielidmaatschap
af te zien.
Hendrikse heeft hier
al de hele zomer mee
rondgelopen, en vertelt
vol vuur: ‘Twee keer is
de onafhankelijkheid
van de commissieleden
- van academici - in
twijfel getrokken, eerst
door Halsema, daarna
door Peter Kwikkers (een onderwijsconsultant, red.). Twee keer door
mensen die zelf al decennia meelopen in het advies- en bestuurderswereldje. Weet je wat het probleem
is? Dit zijn allemaal zogenaamde
professionals die menen te weten
wat objectiviteit is. Maar juist die
zelfingenomen arrogantie is een van
de grote problemen van deze tijd.
Het heeft iets sektarisch of iets religieus. Ik maak me, in tegenstelling
tot hen, geen illusies dat er zoiets
als een objectieve onafhankelijkheid
bestaat. Waar ik wel bekend mee
ben, is dat wereldje - die echoput waar zij al twintig jaar in meedraaien. En ik ben daar inderdaad een

‘Ooit waren er zestig
studenten per professor,
dat is nu het dubbele’

‘De universiteit steekt
zich in de schulden.
Rond 2007 heeft het CvB een beslissing genomen om de leencapaciteit
van de UvA te verdubbelen van 200
miljoen naar 400 miljoen euro. En
dat ging op basis van een rapport
van vastgoedadviseurs, die zeiden:
nou ja, als je nog grotere mooiere
en glimmende gebouwen bouwt,
dan ga je die global war on talent
wel winnen.
Maar het tegendeel is waar. De
financiële verplichtingen hebben
een dwingend effect op je beleid.
Na verloop van tijd kom je erachter
dat je wel erg veel schuld bent aangegaan. Dan zie je toch dat je het
risico loopt dat je het geld ergens
anders vandaan moet halen. In
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het geval van de UvA gaat dat ten
koste van onderzoek en onderwijs.
Dan moet je opleidingen samenvoegen en zorg je dat er minder
onderzoeksgeld is, minder docenten
per student. Eind jaren negentig
had je iets van zestig studenten per
professor, en nu bijna het dubbele.
Het onderwijs wordt daar niet beter
van.’
Toen in mei bekend werd dat
Reijer Hendrikse was voorgedragen
als lid van de commissie financiën
zei hoogleraar informatica en
oud-COR-voorzitter Jan Bergstra
tegen Folia dat Hendrikse ‘zijn conclusies kennelijk al klaar had’.

academisch idee van onderzoek.
En de pre-commissie vond het een
goed idee om daar veel verschillende mensen in te hebben die
uiteenlopende ideeën hadden. En
die moesten met elkaar een rapport
gaan schrijven.’

Bergstra zei ook dat het erop leek
alsof feit en ideologie bij u door
elkaar liepen.
‘Mijn hoofdstuk over de UvA is
een wetenschappelijk artikel. De
pre-commissie vond het een goed
idee als er ook iemand in de commissie zou zitten die daar al naar
gekeken had, die daarover had
geschreven.’
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uitgesproken tegenstander van. Daarom
zat ik volgens mij in
die commissie: om
een tegengeluid te
bieden.’
Halsema zei in
juni tegen Hendrikse
verrast te zijn dat hij
ook commissielid zou
worden. Ze zei dat ze dacht dat hij
alleen uitvoerend secretaris werd,
en niet ook nog eens zelf onderzoek
zou gaan doen, legt Hendrikse uit.
‘Maar dat kan ik moeilijk geloven,
want ik had haar in mei dat artikel
uit Folia doorgestuurd. Ze had daar
zelfs op gereageerd. Ze zei toen
dat dat het haar verbaasde dat de
COR en de CSR in de pre-commissie
zaten en publiekelijk de samenstelling van de commissie gingen
bekritiseren.’
‘Een dag voor installatie zei
ze tegen mij: “Jou moet ik niet.”’
Halsema zou Hendrikse hebben
gevraagd om alsnog van zijn
commissielidmaatschap af te zien
en verder te gaan als uitvoerend
secretaris. Maar hij weigerde. De
installatie ging door, met Halsema,
en met Hendrikse. ‘De dagen na
de installatie ben ik enorm onder
druk gezet om van mijn commissielidmaatschap af te zien – alsof die
keuze aan mij was. Ik moest aanblijven als secretaris en mocht alleen
datgene onderzoeken en opschrijven wat Halsema wilde.’
De pre-commissie had de
voordracht voorbereid door maandenlang te overleggen en Hendrikse
voelde zich schatplichtig. Een
kleine week later gaf Halsema haar
opdracht terug – in een brief die
door alle leden was ondertekend,
behalve door Reijer Hendrikse.
Het ligt allemaal achter hem.
Hendrikse zal zijn koers niet zo
snel verleggen en wetenschap met
engagement blijven combineren. In
zijn proefschrift schrijft hij: ‘Lastly, I

‘Die zelfingenomen
arrogantie van bestuurders,
daar ben ik tegen’
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thank the many hundreds of students and
staff who have been
involved in the recent
Maagdenhuis revolt,
especially Humanities
Rally, De Nieuwe Universiteit and Rethink UvA.’
En: ‘Make no mistake: we
have only just begun.’

Gaat u meer artikelen en essays
schrijven?
‘Daar heb ik nu wel meer tijd
voor. Met Rodrigo Fernandez (een
financieel geograaf aan de Katholieke Universiteit Leuven die met
Hendrikse aan wetenschappelijke
publicaties schrijft, red.) werk ik nog
samen. We hebben laatst een stuk
geschreven over de financialisering
van Apple. Dat zijn leuke dingen. Ik
vind het leuk om te schrijven en om
onderzoek te doen. Die combinatie
bevalt me. Kijk naar Ewald (Engelen, de mediagenieke hoogleraar
financieel-geografie en co-promoter
van Hendrikse, red.). Het is hartstikke goed dat hij zich zo vaak mengt
in de publieke discussie, ook als hij
daarmee ook risico loopt aangepakt
te worden.’

Dus u blijft ook wetenschapper?

Reijer Hendrikse
1981 Geboren in Dordrecht
2002-2005 Bachelor Studie
Management, Cass Business
School, Londen
2005-2006 Management trainee
en consultant in de Duitse
automotive sector
2007-2009 Master politicologie
aan de UvA
2010-2015 Promovendus
financiële geografie UvA

‘Ik ben wel met een onderzoeksvoorstel bezig, over de financialisering van de staat. Maar ja, krijg
daar maar eens geld voor los. Ik ga
het in ieder geval wel proberen.’

Aan de UvA?
‘Ja. Of in België, in Leuven. Daar zit
al een hele batterij ex-UvA-mensen,
geografen vooral, zoals Rodrigo
Fernandez, Manuel Aalbers.’

Waarom zitten die allemaal daar?
‘Nou ja, die zijn wel daarnaartoe
gegaan - ook omdat ze zeggen dat
de kans van slagen voor hun onderzoeksvoorstel daar wat groter was
dan aan de UvA.’ ↙
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Schokkend
tekst Daniël Rommens illustratie Archief UvA

Dat nieuwsfoto’s grote gevolgen kunnen
hebben, werd kort geleden weer bewezen
met de foto van de verdronken kleuter
Aylan Kurdi, die mensen over de hele wereld
schokte en de vluchtelingencrisis een ‘gezicht’ gaf. Veel mensen koppelen de kracht
van dit soort beelden aan fotografie, maar
al ruim voordat de camera bestond plaatsten tijdschriften illustraties van verschrikkelijke veldslagen. Deze illustratie van een
veld vol dode Deense en Pruisische soldaten na de slag van 18 april 1864 tijdens de
Tweede Duits-Deense Oorlog verscheen in
The Illustrated London News en werd door
het publiek van toen als net zo schokkend
ervaren als de foto van Aylan nu.
Promovendus Thomas Smits onderzoekt de
opkomst van dergelijke geïllustreerde tijdschriften en ziet dat ze in tijden van oorlog
geweldig scoorden met dit soort beelden.
‘Voor het eerst in de geschiedenis konden
mensen die kranten kochten niet alleen
lezen over veldslagen, maar ze ook zien,’
zegt de historicus.
Thomas Smits houdt op vrijdag 27 november in Spui25 een lezing over negentiendeeeuwse afbeeldingen en hun relatie tot de
huidige beeldcultuur. Smits promoveert
aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Hij studeerde eerder geschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam. ↙
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Foto: Yuri Samoilov (Flickr,cc)
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Digitale
achterdeur
niet te sluiten
Axel Arnbak schreef het allereerste juridische proefschrift ter wereld over het beveiligen
van online communicatie. Toen hij begon, was hij een vreemde eend in de bijt. Nu zien
we massaal het belang van beveiligde communicatie in, zeker in de strijd tegen terrorisme.
‘Communicatie moet beveiligd zijn, maar tegelijkertijd moeten de geheime diensten
overal in kunnen. Dat kan dus niet.’

tekst Henk Strikkers
foto’s Wout Nooitgedagt

H

et is vijf dagen na de terroristische aanslagen in
Parijs als we Axel Arnbak spreken. Twee dagen
geleden sprak de Franse president François Hollande het Congres en de Senaat toe in verenigde vergadering.
Daarin bepleitte de president onder meer een verandering
van de Franse grondwet, die verouderd zou zijn. Bij een
noodtoestand wil hij beschikken over ruimere bevoegdheden
op technologisch gebied.
Axel Arnbak wordt er een beetje moedeloos van. ‘Het
klinkt heel logisch: iedereen in de gaten houden en dan weten
we alles. Maar kijk eens naar de aanslagen op de Boston Marathon; daar was al een concrete tip aan voorafgegaan van de
Russische veiligheidsdiensten. De onderbroekterrorist in het
vliegtuig van Northwest Airlines was twee weken van tevoren
al aangegeven door zijn vader. We geloven heel erg in de beloften van big data als opsporingsmethode, maar al het empirische materiaal wijst erop dat het een totaal verkeerd pad is.’

Folia11_1548#2.indd 29

Het is een van Arnbaks favoriete onderwerpen: toezicht en
controle. Hij schreef er zijn masterscriptie over, waarmee hij in
2010 de UvA Scriptieprijs won. Toch besloot hij zijn proefschrift juist niet over dat onderwerp te schrijven. ‘Ik kwam van
burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom en wist dat ik daar
toch nog wel veel mee bezig zou zijn.’ Dankzij de scriptieprijs
kon hij zelf zijn onderwerp uitkiezen. ‘Bijna alle belangrijke
onderwerpen in het datarecht zijn vrij overzichtelijk, of dat
nu copyright, dataprotectie of netneutraliteit is. De overheid,
de toezichthouder, de marktpartijen; allemaal weten ze welk
dansje ze moeten doen om de onwetende burger te misleiden.’
Om een herhaling van zetten in zijn proefschrift te voorkomen,
koos hij een grensverleggend onderwerp.

‘Something must be done’
Arnbak: ‘In 2010, vlak voordat ik aan mijn proefschrift begon,
was er een hack bij Sony waarbij creditcardgegevens van mil-
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VERSLEUTELD
Encryptie is het versleutelen van bepaalde gegevens.
Door middel van encryptie kunnen gegevens beveiligd
worden uitgewisseld over een onveilig kanaal. Daardoor
kunnen de verzender en ontvanger van een bericht (met
een encryptiesleutel) de inhoud van het bericht lezen,
terwijl het bericht voor een derde die het bericht onderschept onleesbaar is. Het is op die manier enigszins
vergelijkbaar met een geheimtaal die alleen ontvanger
en verzender kunnen begrijpen.
Een beveiligde mail kan bijvoorbeeld niet worden gelezen
door de Google-scanners die in je Gmail-account toepasselijke reclame naast de mail willen aanbieden. Ook
inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen de versleutelde berichten in beginsel niet lezen. Wel kunnen ze de
zogenaamde metadata uitlezen; de niet-inhoudelijke
data in een mail. Het gaat dan bijvoorbeeld om wie aan
wie mailt en waar en wanneer hij dat doet.
Veel inlichtingendiensten staan daarom op zijn minst
ambigu tegenover de toename van encryptie. Ook na
de aanslagen in Parijs klinkt de roep luider om encryptie
door middel van een achterdeurtje te beperken of zelfs
helemaal te verbieden. In Nederland is een wetsvoorstel
in de maak dat verdachten kan dwingen hun beveiligde
berichten te ontgrendelen door middel van een zogenaamd decryptiebevel.

ZELFBEVEILIGING
‘Honderd procent beveiliging is onmogelijk,’ zegt Arnbak
meerdere malen tijdens het gesprek. Maar hoe goed
beveiligt hij zijn eigen communicatie eigenlijk? ‘Ik heb Facebook lang gebannen en heb niet mijn echte naam opgegeven in mijn account. Ik gebruik het vooral voor mijn
onderzoek, zodat ik in artikelen of lezingen kan laten
zien wat ze allemaal opslaan. Whatsapp gebruik ik wel,
vooral omdat iedereen die ik ken het gebruikt en omdat
de ontwikkelaars hebben aangekondigd dat ze berichten
zouden voorzien van end-to-end-encryption. Dat hebben
ze al anderhalf jaar geleden aangekondigd, maar ik zie
nog geen vooruitgang. Sinds kort gebruik ik vooral Signal, een open-source-berichtendienst met bijna dezelfde
functies als Whatsapp, die volledig beveiligd is. Dat is
echt een aanrader, al moeten anderen ook Signal gebruiken om van de beveiligingsvoordelen te genieten.’
‘Ik ben er wel redelijk bewust mee bezig. Als ik op internet zit, vul ik alleen formulieren in als ik een beveiligde
https-verbinding heb. Bepaalde e-mails die ik verstuur,
verstuur ik vanaf een bepaald e-mailaccount. Ik gebruik
een andere zoekmachine dan Google en ik heb allerlei
browserplugins die voorkomen dat ik word gevolgd. Het
zijn allemaal kleine dingen.’
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joenen gebruikers op straat kwamen te liggen. In Nederland
liet de Nijmeegse hoogleraar Bart Jacobs zien hoe slecht de
ov-chipkaart was beveiligd.’ Ineens was iedereen met databeveiliging bezig, herinnert Arnbak zich. Bovendien wisten de
betrokken partijen geen van allen wat hun rol in het dansje
was. ‘Bij de overheid voltrok zich bijna letterlijk een scène uit
de briljante Britse comedyserie Yes, Minister,’ vertelt Arnbak
lachend. ‘De redenering van de overheid was: “Something
must be done. This is something, therefore we must do it.” Dat
leidde tot de eerste Nederlandse cybersecuritystrategie. En tot
zijn eerste juridische proefschrift ter wereld over de beveiliging
van online communicatie, vertelt hij trots.
In dit proefschrift beschrijft Arnbak twee grote casussen:
de hack van Diginotar en de onthullingen van Edward Snowden. Diginotar was een Nederlands bedrijf dat beveiligingscertificaten voor websites verzorgde, waaronder die voor een
aantal Nederlandse overheidswebsites. Een 21-jarige Iraanse
man kreeg in juli 2011 door een hack de mogelijkheid om valse
beveiligingscertificaten uit te geven voor websites. Certificaten
van bijvoorbeeld de Nederlandse overheid werden daardoor
niet aan de overheid uitgegeven, maar aan andere partijen.
Daardoor kon de versleutelde communicatie tussen internetgebruikers, bijvoorbeeld van DigiD, worden uitgelezen door
derden. Het was de eerste grootscheepse aanval op de online
communicatie van de Nederlandse overheid.

Spammende koelkasten
De tweede casestudy, die van de zaak-Snowden, bracht Arnbak
terug bij zijn eerdere onderwerp: massasurveillance. ‘Een van
de belangrijkste lessen uit de onthullingen van Snowden is
hoe zeer beveiliging van communicatie verbonden is met de
mogelijkheid om mensen massaal digitaal te volgen. Het keert
ook steeds terug in de discussie over terrorisme: communicatie
moet beveiligd zijn, maar tegelijkertijd moeten de geheime
diensten overal in kunnen. Dat kan dus niet.’
Arnbak lijkt gepikeerd over de steeds terugkerende discussie over die achterdeur voor de geheime dienst. ‘Achterdeurtjes
zijn extreem link, want vaak zijn mensen buiten de overheid
veel handiger in het vinden van de achterdeurtjes dan mensen
die voor de overheid werken. De Snowden-onthullingen zijn
bovendien het allerbeste bewijs dat je achterdeuren niet geheim
kunt houden. Lekken gebeurt altijd en overal.’
Een achterdeur voor de overheid alleen bestaat niet, wil hij
maar zeggen. Zet je de achterdeur open voor de overheid, dan
zet je hem ook open voor kwaadwillenden. ‘In principe staan
overheden voor de keuze: maken we het internet veilig voor
iedereen, of maken we het kwetsbaar voor alle aanvallers? Het
kan niet allebei. Veilig voor iedereen betekent ook veilig voor
de 0,0001 procent die echt kwaad in de zin heeft.’
Het veiligheidsargument is volgens Arnbak niet de enige
reden waarom de beveiliging van online communicatie tot nu
toe niet hoog op de politieke agenda is gekomen. ‘Het is een
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Axel Arnbak: ‘Alles is tegenwoordig een computer’

kwestie van verkeerd georganiseerde prikkels. Niet alleen geven beveiligingsdiensten de verkeerde prikkels aan bedrijven,
er zijn ook verkeerde marktprikkels. Kijk naar Microsoft. Dat
heeft de afgelopen vijfentwintig jaar ongestoord een monopolie kunnen opbouwen. Als jouw computer crasht omdat
Windows onveilig is, dan
merkt Microsoft daar niets
van. Sterker nog, de kans
is groot dat je een nieuwe
Windows-computer koopt
– Microsoft is immers
bijna-monopolist – en
Microsoft juist extra winst
maakt. Zij hebben daarom
helemaal geen belang bij het beveiligen van hun software.’
Nu internet steeds meer verandert in ‘The Internet of
Things’ wordt dat probleem volgens Arnbak steeds nijpender.
‘Veel spam wordt verzonden door koelkasten met slecht beveiligde software. Daar wordt van op afstand een programmaatje
op geïnstalleerd, waardoor die koelkasten massaal spam gaan
versturen waar de eigenaar niets van merkt.’ De spammende
koelkasten lijken een onschuldig voorbeeld, ‘maar alles is
tegenwoordig een computer. Ook een pacemaker, om maar
een eng voorbeeld te noemen. Deze zomer nog hackten twee
experts de software van een Jeep, waardoor ze de auto van een

afstand konden besturen, ook als er mensen in zaten.’
Om de absurditeit van de situatie aan te tonen, geeft Arnbak in zijn lezingen vaak het volgende voorbeeld. ‘Stel, ik wil
een auto kopen bij een dealer en ga een proefrit maken. Op de
snelweg hapert de rem, rijd ik de vangrail in en zo beland ik
zwaargewond in het ziekenhuis. Als de rem door
een mechanisch defect niet
functioneert, krijg ik een
schadevergoeding. Maar
als de rem door slechte of
slecht beveiligde software
niet functioneert, is dat
helemaal niet zo zeker.
Autofabrikanten zijn namelijk niet aansprakelijk voor hun
software.’ Het is een van de marktprikkels die volgens Arnbak
snel moet worden aangepakt.

‘Zet je de achterdeur open voor
de overheid, dan zet je hem ook
open voor kwaadwillenden’
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Totaal verouderd
Hij denkt echter niet dat dit snel gebeurt. ‘Er is een onmacht
om tot grote juridische herzieningen te komen. Dat is veel breder dan alleen dit onderwerp. Of je nu kijkt naar de vluchtelingencrisis of de economische crisis, het lukt de politiek gewoon
niet om een goed antwoord te formuleren.’
Kunnen we dan niet de huidige wetgeving een beetje aanpas-
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sen? ‘Het hele internetrecht is gebouwd in de jaren negentig en
gaat over privacy, spam en de liberalisering van de telecommarkt. Het is zo verouderd, dat we dat hele huis moeten afbreken en een nieuw huis moeten bouwen. Neem de telecommunicatierichtlijnen. Die zijn bedoeld om oude staatsmonopolies

Axel Arnbak

Axel Arnbak promoveert op woensdag 25 november in de
rechtsgeleerdheid op de rol van de Europese Unie bij het
beveiligen van online communicatie. Zijn promotie vindt om
11.00 uur plaats in de Aula – Oude Lutherse Kerk.
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Foto: Yuri Samoilov (Flickr,cc)

1984 Geboren in Den Haag
2009 Afgestudeerd in de rechtsgeleerdheid
2009 Lid van kernteam dat Bits of Freedom
heroprichtte
2010 Winnaar UvA Scriptieprijs en Internet Scriptieprijs
2013 Resident Research Fellow bij Center for Information Technology Policy van Princeton University
2014-2015 Research Fellow en later Affiliate bij
Harvard University’s Berkman Center
2014-heden Columnist voor Het Financieele Dagblad

af te breken en de markt te liberaliseren. Dat leidt tot heel
vreemde situaties, omdat de regeling alleen van toepassing is
op de marktpartijen die twintig jaar geleden ook bestonden.
Het gaat wel om mijn xs4all-e-mailadres, omdat xs4all ook
een internetprovider is, maar niet om een Gmail-adres. Dat
onderscheid is niet meer te handhaven.’
Ook het koppelen van bescherming aan persoonlijke gegevens is volgens hem niet meer afdoende. ‘Natuurlijk, software
die persoonlijke data verwerkt moet worden beveiligd, maar
het is ook wel fijn als de software in auto’s goed is beveiligd.’
Aangezien de softwarelobby in Brussel ‘ongelooflijk krachtig’ en massasurveillance ‘een ongelooflijke hot potato’ is, heeft
Arnbak zijn hoop gevestigd op het Europees Hof van Justitie.
Dat is niet voor niets, het Luxemburgse Hof is sinds het Verdrag
van Lissabon een volwaardig mensenrechtenhof geworden en
gebruikt die groeiende invloed steeds meer. Zo oordeelde het
Hof recent dat Amerika niet meer kan worden beoordeeld als
een land dat persoonlijke gegevens adequaat beschermt, en dat
de Europese Unie met de Verenigde Staten moest onderhandelen over een nieuwe deal. In een andere zaak vonniste het dat de
databewaarplicht onvoldoende bescherming biedt tegen privacy-inbreuken van de overheid en dat de EU een nieuwe richtlijn
moest opstellen. ‘Het Hof zei in die laatste uitspraak eigenlijk
tegen de Europese wetgever: “Jullie hebben de verplichting
om mensen actief te beschermen tegen privacyschendingen en
daarom strenger toe te zien op beveiliging van technologie.”
Ik vermoed dat we in de toekomst die kant op gaan: dat de
Europese hoven de wetgever gaan dwingen om betere wetgeving
te maken. Dat is ongelooflijk belangrijk, want beveiliging is de
eerste verdedigingslinie voor alle andere grondrechten online,
van vrijheid van meningsuiting tot privacy.’ ↙
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ASIS
AYNAN
Een minuut
V

orige week maandag fietste ik in de Amsterdamse ochtenddrukte
naar Nemo, een huis vol techniek ter lering en vermaak. In het
technologiecentrum was een literatuurochtend voor vmbo’ers georganiseerd; hoeken en gaten waren omgebouwd tot intieme plekjes waar
schrijvers over hun boeken vertelden. Er waren honderden leerlingen
aanwezig in het groene Nemo-gebouw, die in kleine groepjes over de
vertelruimtes waren geroosterd.
Ik had drie klassen. Pubers; vuurrode puistpuntjes, trillende zaagbladen in de keel en slungels op peperdure sneakers.
Op school hadden ze bij Nederlands het verhaal ‘Luit’ gelezen uit
mijn debuut Veldslag en andere herinneringen. Bij het verhaal waren
in de les vragen bedacht die ik mocht beantwoorden. Verder waren de
jongens geïnteresseerd in wat dat schrijverschap nou verdiende, en de
meisjes vroegen zich af of ik een vriendinnetje had.
Het verhaal ‘Luit’ gaat over de gitaar die net zo’n bolle buik had
als zijn eigenaar: mijn vader. In zijn midlifecrisis viel hij ten prooi aan
twijfel en gijzelde religie hem. Hij borg zijn luit op en werd alsmaar vromer. Op een ochtend werd vader
wakker en was de godsmanie
verdwenen, die middag bespeelde
hij zijn luit.
Daags na het optreden beklaagde schrijver Özcan Akyol
zich in De Wereld Draait Door
over vmbo-scholieren, want ze
toonden geen respect voor de
zestig seconden voor de slachtoffers in Parijs. Ze hadden ‘God is groot’
geschreeuwd. Akyol had net als ik in Nemo opgetreden.
Bij mij was de minuut uiterst zorgzaam bewaard. Tijdens de stilte
galmde het geluid van één enkele blaag door het aluminium gebouw.
De andere honderden scholieren herdachten.
Ik begreep niet waarom Akyol zijn akkefietje, dat die andere zesentwintig schrijversoptredens absoluut niet representeerde, te berde
bracht in een televisieprogramma waar meer dan 1,7 miljoen mensen
naar keken. De redactie van De Wereld Draait Door had er met één
telefoontje naar de literatuurorganisatie achter kunnen komen dat de
waarheid totaal anders was. Maar De Wereld Draait Door is daar niet in
geïnteresseerd, want de waarheid is geen doorgedraaide kijkcijferbom. ↙

Ze hadden ‘God is groot’
geschreeuwd

Foto: Yuri Samoilov (Flickr,cc)
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Actueel Laatste dagen Maagdenhuis
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Uitbuiken
in de
rookworsttrui
tekst Nina Schuyffel
foto‘s Bob Bronshoff en Moam

Moam, het modecollectief voor jong talent, ontwierp samen met couturier Martijn Nekoui
de Hema-kerstcollectie. In zijn team zat onder anderen Joanne de Hoop van het Amsterdam Fashion Institute (HvA), die deze ‘enorme kans’ met beide handen aangreep.

I

n een kerstcollectie mag een foute wollen kersttrui niet
ontbreken, vond Martijn Nekoui (26, midden op de foto
links). In plaats van een rendier zette hij er een rookworst op. Het wordt dé hit van de veertiendelige collectie
die hij dit jaar voor Hema ontwierp, zegt hij in zijn atelier
aan de Oudezijds Achterburgwal in Amsterdam, waar
het kledingstuk tussen de naaimachines op een paspop
hangt. ‘Zodra de trui in de winkels ligt, is hij binnen drie
minuten uitverkocht. Daar durf ik vergif op in te nemen.’

Eigenzinnig
Nekoui spreekt uit ervaring. Vorig jaar werd hij al door
Hema gevraagd een kledinglijn te ontwikkelen. Het rookworstenshirt waar hij toen onder meer mee kwam, leidde
tot een discussie binnen de directie. Te banaal, werd
er gezegd. Maar Nekoui wist de directie te overtuigen.
Uiteindelijk liepen BN’ers ermee weg en werd het al snel
uitverkochte shirt voor hysterische prijzen aangeboden op
eBay. Hema besloot opnieuw met de jonge ondernemer
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in zee te gaan. Voor dit jaar hebben Chantal Janzen,
André van Duin en Geraldine Kemper al aangegeven de
rookworstentrui te willen dragen.
Martijn Nekoui – baardje, gebruinde huid en kuif
perfect in de gel – is niet vies van een beetje hard werken.
Vrienden en collega’s uit de modewereld kennen hem
als iemand die recht op zijn doel afgaat. Bij het Amsterdam Fashion Institute (Amfi) wisten docenten zich
al geen raad met deze eigenzinnige modestudent, die
drie keer van school werd gestuurd omdat hij zich niet
aan de opdrachten hield. In 2012 was hij de enige die zijn
eindexamenwerk niet presenteerde op het traditionele
afstudeerevenement Amfi Transit. Hij regelde zelf een
expositie in een galerie.
Nu is Nekoui al drie jaar eigenaar van Moam, een
stichting die pas afgestudeerde ontwerpers aan werkervaring helpt door ze te laten samenwerken met grote
namen in de Nederlandse mode-industrie. ‘Elk jaar studeren honderden veelbelovende creatieve jongeren af, maar
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Joanne de Hoop: ‘Dit is de echte wereld’

door het huidige klimaat is niet voor
iedereen meteen een droombaan
weggelegd,’ licht hij het idee toe.
‘Moam slaat een brug tussen hun
afstuderen en de arbeidsmarkt.’

Mariah Carey
Het wisselende collectief deed al
projecten met Viktor&Rolf, Jan Taminiau en Doutzen Kroes en voerde
opdrachten uit voor de Bijenkorf, het
Rijksmuseum en Foam. Vaste coaches zijn Frans Ankoné,
stylist voor onder meer
de Duitse Vogue en New
York Magazine, Peter
Leferink, hoofd Fashion
& Design bij Amfi, en
Mariette Hoitink van
recruitmentbureau
HTNK. Moam Collective is afhankelijk
van subsidies en sponsoren – dit jaar
droegen bijvoorbeeld KLM, Philips en
Rabobank bij. Experts werken vaak
vrijwillig mee. ‘Uit liefde voor de
mode,’ zegt Nakoui.

Door het jaar heen loopt Nakoui
alle afstudeershows in Nederland af
om jong talent te spotten. Voor de
kerstcollectie van de Hema viel zijn
oog behalve op Aniek Zinken (ArtEZ,
Arnhem) en Christa van der Meer
(KABK, Den Haag) op Joanne de
Hoop (Amfi, Amsterdam). Zij hoefde
niet lang na te denken toen Nekoui
haar belde. ‘Op Amfi kent iedereen
Moam. Het is een enorme kans om
vlak na je afstuderen meteen zo’n

achtergrond aan hun collectie. Hema
had drie eisen: de kleding moet stijlvol, comfortabel en betaalbaar zijn.
Het team vroeg 350 Nederlandse
vrouwen van verschillende leeftijden en wonend van Amsterdam
tot Middelburg naar hun favoriete
kleuren, stoffen en kledingstukken.
Het resulteerde in een feestcollectie
die naast de rookworstentrui onder
meer bestaat uit een driedelig pak,
een zwart jurkje, een glittervest, een
panty met print en een
ketting, voor prijzen tussen
de 8 en 50 euro.

Om in de sfeer te komen
staat er al sinds mei een
kerstboom in het atelier
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opdracht te mogen doen.’
Om in de feestdagensfeer te
komen, staat er in het Moam-atelier sinds mei al een kerstboom. De
designers werkten de afgelopen
maanden met Mariah Carey op de

Springplank

‘We hebben goed geluisterd naar de consument,’
zegt Joanne de Hoop (24).
‘Zwart is by far het meest gewild, dus
dat werd de basis. Daar hebben we
wat warme winterkleuren aan toegevoegd.’ In de rokken en broeken zit
verder veel stretch, zodat de knoop
niet open hoeft bij het uitbuiken na
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STAGE
Susa Scholte (21)
Studie Commerciële economie (HvA)
Stage ING, Junior Event Manager
Verdiensten 450 euro per maand
Sterren *****
‘Tijdens mijn sollicitatiegesprek werd
gezegd: “Het belangrijkste hier is dat
we plezier hebben.” Dat had ik niet verwacht, bij banken denk je niet meteen
aan plezier. Toch is het leuk. Je beleeft
eventmanagement van A tot Z: van
een vaag idee tot een door jou georganiseerd evenement waar allemaal
ondernemers worden geïnspireerd. Ik
denk mee over het concept maar doe
ook praktische dingen, zoals contact
onderhouden met leveranciers. Die veelzijdigheid vind ik het leukst. Maar ook
dat er zoveel mogelijk is. Je mag heel

het kerstdiner. Ook is gekozen voor
stoffen die gemakkelijk te wassen
zijn. Het vest is prima met een
spijkerbroek te combineren, zodat
het kledingstuk ook ná kerst nog
gedragen kan worden – precies zoals
de Hema-vrouw het wenst.
De designers van de Hema-collectie krijgen een vergoeding voor
hun werk. Maar het gaat meer om
de ervaring dan om het geld, haast
Nekoui zich te zeggen. ‘Het doel is
jong talent een podium te bieden. Je
werkt aan een professionele opdracht, Moam zorgt voor materialen,
coaching en naamsbekendheid.’ Aan
de kledingstukken, die vanaf 8 december te koop zijn in Hema-winkels
en op Hema.nl, hangt behalve een
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prijskaartje dan ook een label met de
namen en foto’s van de ontwerpers.
Van de ruim 25 designers die tot
nu toe meewerkten aan projecten
van Moam, kreeg naar schatting
ongeveer de helft daarna een baan
aangeboden in de mode-industrie.
Ook De Hoop hoopt dat de Hema-opdracht haar een springplank
naar het werkende leven bezorgt.
Ze heeft in ieder geval veel geleerd.
‘Op school is de sky de limit. Je bent
niet afhankelijk van een doelgroep of
opdrachtgever en mag alles zelf verzinnen. Maar dit is de echte wereld,
waar je rekening moet houden met
verschillende belangen. Ik vond het
een uitdaging om binnen de gestelde
eisen toch creatief te blijven.’ ↙

‘De veelzijdigheid
is het leukst’
veel doen als je dat wilt, dat had ik niet
verwacht bij zo’n groot bedrijf. Bij elk
evenement krijg ik meer verantwoordelijkheden. Het enige wat ik minder leuk
vind, is de administratieve kant. Die is
pittig en er gaat soms veel tijd in zitten.
Eigenlijk sluit mijn stage niet direct
aan op mijn studie, maar bij commerciele economie heb ik wel geleerd strategisch te denken. Ik ontdek nu vooral dat
dingen meestal wel mogelijk zijn, ook
als dat niet zo lijkt. Ik leer ook veel over
communicatie: pas als je mensen weet
te overtuigen, mag je je idee uitvoeren.
Samenwerken is wel belangrijk, maar
anders dan op school is iedereen heel
gemotiveerd hier.’ ↙ Maaike Kooijman
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Bij de les
Hoorcollege Gedragsstoornissen
door Arnoud Arntz, dinsdag
17 november, 15.00 uur, James
Wattstraat (UvA)
Aanwezigen ongeveer 90
Van wie mannen 15
Technici 3
Schermen 2
Scrabblewoorden neurose, psychose,
amygdala, dissociatie, dichotoom
tekst en foto’s Willem van Ewijk

D

it soort colleges begint altijd tien
minuten later dan gepland. De
studenten weten het. Minuten na
drieën lopen ze nog ontspannen de
zaal in. Grijze pofbroek en hakjes.
Zwarte krullen en groen bomberjack.
Voor in de zaal buigen drie mannen
zich over een iPad en op twee grote
schermen verschijnt het oranje pionnetje van de VLC-mediaplayer. ‘We
hopen dat we het geluid aan de praat
krijgen,’ zegt docent Arnaud Arntz.

FOLIA 11

De deur gaat open. Een klein blond
meisje met smetteloze Timberlands
loopt naar boven en vindt een plekje
achter in de zaal. Ze heeft een kop
koffie van McDonald’s in haar hand.
Dit college gaat over de borderline persoonlijkheidsstoornis. Van alle
stoornissen hebben de borderliners
de laagste kwaliteit van leven, zegt
Arntz. ‘Ongeveer 10 procent van
de patiënten pleegt zelfmoord.’ De
docent spreekt rustig. ‘Kun je dat
herhalen?’ vraagt een jongen achter
in de zaal, in hetzelfde geduldige
timbre.
Arntz slaagt erin de complexe
stof uit te leggen met de onwaarschijnlijke combinatie van afstand
en empathie die zo typerend is voor
psychotherapeuten. ‘De borderliner vreest dat als hij tegelijkertijd
het goede en het slechte van een
persoon inziet, het slechte overwint.
Daarom drukt hij alle goede óf alle
slechte eigenschappen weg,’ zegt hij.

Gerard Hoornweg
Kelly van Olphen

21, bachelor psychologie
‘De eerste twee colleges waren
heel theoretisch, maar sinds
vorig week is het leuker. Het ging
toen over andere persoonlijkheidsstoornissen en hij gebruikte voorbeelden uit forensisch
onderzoek. Dat hij vandaag een
film liet zien maakte de stof wat
levendiger.’
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22, bachelor psychologie
‘Ik hoop zelf wel dat de docent
het komende college nog meer
over zijn persoonlijke ervaringen
vertelt. Hij gaat veel met patiënten om voor zijn onderzoek, en
dan kan hij dus ook best meer
vanuit zichzelf spreken. De vorige
keer vertelde hij over zijn ervaringen met een patiënt met een
narcistische persoonlijkheidsstoornis. Daardoor werd de stof
heel duidelijk en heel concreet.’

Zo komt het dat de borderliner een
zwart-wit beeld heeft van de mensen
met wie hij omgaat.
Op de achtergrond klinkt het
onregelmatige tikken van vingers
op toetsenborden als krekels in de
Provence. Slagen de studenten erin
de eigenschappen van een borderliner te herkennen? Arntz start de film.
Het geluid werkt, en we zien Michael
Douglas in Fatal Attraction. Hij heeft
een date met een vrouw. Ze heeft
extreme verlatingsangst en doet
er alles aan om te voorkomen dat
Douglas bij haar weggaat. De zaal
huivert als ze haar bebloede handen
toont. Ze heeft stemmingswisselingen en is impulsief. De studenten
dreunen de eigenschappen al aardig
op, vindt Arntz. Maar je kunt bij de
diagnose nooit over een nacht ijs
gaan, waarschuwt hij nog. ‘Hebben
jullie nog vragen? Aan jullie de keus:
of nog een vraag stellen, of vijf minuten eerder naar huis.’ De studenten
applaudisseren. ↙

Caspar van der Sande

21, bachelor psychologie
‘Het college ging zoals het er
eigenlijk altijd aan toegaat:
de slides zijn heel duidelijk en
volledig, en de docent legt alles
rustig uit, niet zo zenuwachtig
als andere docenten. De laatste
tijd werk ik daarom steeds meer
achter de colleges aan. Ik neem
de slides door en luister naar de
uitleg. Als ik dan meer wil weten,
lees ik de artikelen.’
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Donderdag 26/11

10.00 uur: Sabine Vendelbosch – Geneeskunde
Outcome Parameters in Metatastic Colorectal Cancer
(Agnietenkapel)
12.00 uur: Maayke Kok – Geneeskunde
Circulating microRNAs and other Biomarkers for Premature Atherosclerosis (Agnietenkapel)
14.00 uur: Reijer Hendrikse (Financiële geografie)
The Long Arm of Finance. (Aula)

Vrijdag 27/11

10.00 uur: Rik van Lieshout - Sterrenkunde
Probing Exoplanetary Materials Using Sublimating Dust
(Agnietenkapel)
11.00 uur: Ana Milheiro – Tandheelkunde
Exposure to nickel and palladium from dental appliances (Aula)
12.00 uur: Marco Kragten – Onderwijskunde
Comprehending Process Diagrams in Biology Education
(Aula)
13.00 uur: Ivo Jacobs – Scheikunde
Insights in Rhodium-Catalyzed Hydroformylation in
Supramolecular Cages. (Aula)
14.00 uur: Wendy van der Woerd – Geneeskunde
ATP8B1 Deficiency. (Agnietenkapel)

Dinsdag 1/12

10.00 uur: Mathias Madsen – Cognitiewetenschap
The Kid, the Clerk, and the Gambler: Critical Studies in
Statistics and Cognitive Science (Agnietenkapel)
12.00 uur: Daniël Geerts - Natuurkunde
The Single Top T-Channel Fiducial Cross Section at 8 TeV
Measured with the ATLAS Detector (Agnietenkapel)
14.00 uur: Eva van Meeteren-Naninck – Neurowetenschap
Programming of Hippocampal Structure and Function by
Early-life Stress. (Agnietenkapel)

Woensdag 2/12

10.00 uur: Yedan Li – Rechtsgeleerdheid
In the Name of Mediation. (Agnietenkapel)
11.00 uur: Lucia Rijssenbeek-Nouwens – Geneeskunde
Asthma Control. Patient and Environment (Aula)
12.00 uur: Barry Mook – Geneeskunde
Translational Studies in Pneumococcal Meningitis (Agn.kapel)
13.00 uur: Anna Ada Dattoli – Biologie
Structural and Functional Analysis of the Development of the
Translucent Sea Anemone, Nematostella vectensis (Aula)
14.00 uur: Annegreet Veldhuis-Vlug – Geneeskunde
Neuroendocrine Regulation of Human Bone Metabolism

Marco
Kragten

Onderwijskunde
Vrijdag 27 november, 12.00 uur, Agnietenkapel

Bevinding

‘Bij het schoolvak biologie, maar ook bij
bijvoorbeeld economie, worden diagrammen een steeds
belangrijker leermiddel, waar vroeger teksten leidend
waren. We gaan ervan uit dat leerlingen die diagrammen
zomaar begrijpen. Maar als biologieleraar zie ik dat ze
moeite hebben met het interpreteren van procesdiagrammen, bijvoorbeeld van de koolstofkringloop of fotosynthese.
Ik heb onderzocht hoe leerlingen leren met procesdiagrammen: hoe pakken ze het aan, wat vinden ze moeilijk en hoe
kunnen we ze helpen? Met vwo-zesdeklassers heb ik drie
studies gedaan naar hun problemen en aanpak en één
interventie, waarin ik één controlegroep trainde over hoe ze
diagrammen beter kunnen begrijpen. Er bleek een indirect
effect te bestaan tussen de training en een beter begrip.
De getrainde groep bleek gemotiveerder om te investeren
in het begrijpen van het diagram. Door dat indirecte effect
haalden ze betere resultaten bij een inhoudelijke test na afloop. In mijn proefschrift doe ik een aantal aanbevelingen:
een ervan is dat docenten meer moeten laten zien hoe ze
zelf naar een diagram kijken. Voorkennis activeren, kijken
of er een legenda staat en je oriënteren waar het proces
zich afspeelt: modelling voor leerlingen, zodat die het de
volgende keer, zonder docent, beter zelf kunnen.’

Leuk ‘Apparaten die de blik van een persoon op een

scherm volgen zijn enorm duur en ik kon leerlingen niet
naar de universiteit laten komen. Daarom heb ik zelf zo’n
eyetracker gebouwd. Heel arbeidsintensief om aan de
praat te krijgen, maar op die manier procesdata verzamelen was een van de leukste dingen aan mijn onderzoek.’

Moeilijk

‘Als natuurwetenschapper vond ik het lastig
grip te krijgen op concepten uit de sociale wetenschappen.
Zelfregulatie overlapt met motivatie, maar hoe hangen ze
precies samen? Er zijn zo veel sociale wetenschapsparadigma’s die ik kon gebruiken bij mijn onderzoek dat ik er soms
bijna in verdronk.’ ↙ Bob van Toor

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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Goed geknipt
Goed gekleurd
Goed geprijsd

Studenten 20% korting op kleurbehandelingen.
Afspraak voor 15.15 uur. Op vertoon (foto) van
deze advertentie.
Van Woustraat 8 • 020 - 493 04 92
www.waxx.nl • fb.com/waxxamsterdam
Geldig tot en met 31 maart 2016.
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Lunchen met...
Folia schuift aan bij de lunch op UvA en HvA. Deze week bij
Folkert Kuiken (62). Hij wil nog lang niet weg uit het P.C. Hoofthuis.

‘Het eten is er niet
op vooruitgegaan’
tekst Bob van Toor foto Daniël Rommens

L

ijkt het P.C. Hoofthuis voor sommigen een saaie
blokkendoos, de kenner weet dat zich naast de lange,
rechte gangen een wirwar van trapjes en bijgebouwtjes
bevindt. Folkert Kuiken is zo’n kenner, wordt meteen duidelijk als hij ons voorgaat naar de common room waar hij met
collega’s rustig kan lunchen.
Een deur door, een trapje af; behendig draagt Folkert Kuiken
(62) zijn uitgebreide lunch de studentendrukte uit. Op een eigen,
zilverkleurig dienblaadje, gekregen van zijn partner toen alle
dienbladen met de komst van een nieuwe cateraar uit het gebouw
verdwenen. ‘Je moet alles zelf maar dragen hier. Ik ontbijt
nauwelijks, dus ik lunch altijd met én soep én een broodje én een
toetje. Dan is dit wel zo handig.’
De hoogleraar Nederlands als tweede taal en meertaligheid
werkt sinds 1990 aan de UvA. ‘Een vertrekkende collega zei dat
het not done is om veertig jaar aan dezelfde universiteit te werken,
maar ik heb het gevoel dat ik aan drie of vier verschillende universiteiten heb gewerkt, omdat er zo veel is veranderd. Het eten is er
helaas niet op vooruitgegaan, het assortiment is me wat klein.’
Maar laat het niet lijken alsof deze éminence grise de laatste
termijn van zijn door de Gemeente Amsterdam ondersteunde
leerstoel terugblikkend uitzit; het tegendeel is het geval. Meer
uitvinden over de taalachtergrond van Amsterdammers staat
hoog op het prioriteitenlijstje van de stad. ‘Daar weten we
eigenlijk heel weinig over.’
Als directeur van het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INNT) is hij verantwoordelijk voor
talencursussen voor hoogopgeleiden, bijvoorbeeld voor Syrische
vluchtelingen. ‘Als zij al een tweede taal spreken, zoals Engels,
wordt de taalverwerving een stuk makkelijker. Al kan beheersing
van het Engels ook weer een obstakel vormen in Amsterdam,
waar iedereen meteen Engels tegen je begint te spreken. We hebben speciale buttons waarop staat: spreek Nederlands tegen mij.’
Kuiken is verknocht geraakt aan zijn werkplek en is er
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Folkert Kuiken, hoogleraar Nederlands als tweede taal en meertaligheid
en directeur van het INNT, luncht van zijn eigen zilverkleurige dienblaadje.

lichtelijk mee vergroeid: het gebouw biedt niet alleen ruimte
om te werken en te eten, maar sinds enkele jaren ook om te
sporten, in het USC in de kelder. ‘Ik ben niet zo sportief, maar
ik ga. Met een collega; we zijn echt de ouderen onder al die
studenten. Sommige docenten willen niet met studenten onder
de douche staan, maar ik zie het probleem niet zo.’
Helaas is het einde van de PCH-idylle in zicht. ‘We zullen
eruit moeten, we gaan waarschijnlijk naar het Binnengasthuisterrein. Er komt hier geen hotel, zoals in het Bungehuis; dit
moet sociale woonruimte worden voor ouderen. Dus ik heb al
bedacht dat ik hier dan gewoon blijf,’ stelt Kuiken triomfantelijk. ‘Ik heb nu een vrij groot kantoor, daarnaast is een klein
kamertje. Dat breken we door; de drempels gaan weg zodat
ik ook met de rollator naar binnen kan. Dat is mijn voorland.
Overal lekker dichtbij, wat wil je nog meer?’ ↙
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International

International students and teachers make up a crucial
part of Amsterdam. Their news and views.

A SPECK
OF COLOUR
IN A SEA
OF WHITE
text Steffi Weber
photo Daniël Rommens

Ask anyone at the UvA who to talk to on matters of diversity and equality,
and they’ll point to Mitchell Esajas. President of the New Urban Collection
and program manager at the UvA, his message is clear: it is high time to
finally decolonise the university and society.
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sat at his fifth-floor desk overlooking
the Roeterseiland complex. ‘A structural
inequality between whites and non-Western minorities characterises the labour
market,’ Esajas continues. ‘From first
grade through to executive positions in
business and academia.’ And he intends
to do something about it.

Diversity and equality

G

rowing up, it baffled Mitchell
Esajas. How was it possible that,
among his fifty-odd cousins in
Suriname and the Netherlands, he was the only one
to go to a grammar school?
Not only that, but how was
it that, in his class at the
Spinoza Lyceum, he was the
only person of colour? ‘Am I
such a genius,’ he wondered,
‘or are there other factors at play?’
Later, finding himself in a 200-seat
lecture hall at the Vrije Universiteit,

Folia11_1548#2.indd 43

a speck of colour in a sea of white, he
began to seriously question his situation.
‘I started to read up on it and realised

‘It wasn’t me,
it wasn’t my family
– it was the system’
that it wasn’t me, it wasn’t my family
– it was the system,’ says the academic
coordinator at the UvA over a cup of tea,

Esajas is one of the trailblazers at
the forefront of the movement for a
more diverse UvA. Hours after he had
addressed the crowds at the Maagdenhuis in the second week of this spring’s
occupation, a new banner appeared on
the monumental façade. ‘No democratisation without decolonisation’ it
proclaimed. Partly through his work,
the negotiations between the occupiers
and the university board will not only
yield research commissions on finances
and democratisation, but also a group
of four experts to explore the theme of
diversity. ‘If all goes well, they’ll start
before the year is over,’ Esajas says with
some satisfaction.
On his own role in securing these
results, he remains modest – but ask
anyone at the university who to talk to
on matters of diversity and equality, and
they’ll point to the 27-year-old with the
shaved scalp and the infectious smile. All
right, he admits, so he does have quite
some experience where diversification
and decolonisation are concerned. In addition to his work as president of the New
Urban Collective, an organisation that he
co-founded that connects young people
of non-Western backgrounds to potential
employers, he uses his own experiences to
educate and advise.
Esajas is well aware of
the problems students of
colour have to face; issues
that their white, Western
fellow students often remain
completely unaware of. ‘It
starts with that feeling of
being one of the few darker-skinned people in a sea of white,’ Esajas says. ‘You
have very little social capital, meaning
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you know few people with a university
education whom you could ask for help.
The curriculum you’re taught contains
nothing but texts by white men from Europe and the United States, while outside
of class you experience institutionalized
discrimination and stereotyping.’

Slavery
What causes this? Esajas points to his
left lapel meaningfully where he sports a
badge with the year 1873. ‘The abolition
of slavery,’ he explains, ‘the official date
is 1863, but the slaves had to do unpaid
labour for ten years after that – hence
1873.’ Those who think that the world
has put colonialism behind it are very
wrong, he says. He believes the current
inequality at universities is closely connected to slavery in the past.
Esajas’ activism is mirrored in a
broader movement of students worldwide
that have taken to the streets this past
year in several countries. This spring,
students in Cape Town made international headlines when their protests led to
the removal of a statue depicting Cecil
Rhodes, a symbol of British
colonial presence in South
Africa. Currently, students
at Oxford University – boasting a Rhodes statue of its
own – are attempting to do
the same. In the US, protests
are even more vehement.
Earlier this month, the president of the
University of Missouri resigned after a
black student had gone on a hunger strike amid accusations that the president
had not sufficiently acted against racism
on campus.
‘Whether it is in the US, the UK or in
Africa, the different movements are one
at their core,’ Esajas says. ‘The movement
seeks to show how much of an impact
four centuries of history have on the way
that knowledge is produced. Western
culture was seen as superior for hundreds
of years, while blacks were depicted
as primitive.’ It is high time to finally
decolonise the university, students feel.
High time too to acknowledge that – not-
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withstanding former colonies’ political
independence – that the colonial past
still affects the present in many ways.
‘It’s very apparent in knowledge
production in an all-white curriculum,
but also visible in our cultural traditions such as Zwarte Piet [Black Pete,
the traditionally black-faced servants
accompanying Saint Nicholas in the
Netherlands], in the lack of diversity
in the media, the labour market and in
executive positions.’

Colour blindness
While other Dutch universities, such as
the VU, Erasmus and Leiden University,
have actively implemented policies to
enhance diversity, the UvA has chosen
not to. ‘An often heard excuse is “We
don’t discern between ethnicities or
backgrounds” – the politics of colour
blindness. It’s a noble thought, but it also
denies part of our social surroundings,
part of reality.’
That not everyone feels welcome
at the UvA was demonstrated last year
when student organisation Amsterdam

‘I see this wave
of activism around
the world’
United launched #ITooAmUva, a campaign against so-called micro-aggression: remarks that seem commonplace, but
that can be found hurtful. UvA students
of different ethnicities were pictured
in a photo series, holding up signs with
sentences such as ‘Your Dutch is really
impressive!’, ‘Where are you really from?’
and ‘What, you study at university?’
Esajas has been at the receiving end
of such remarks, too. ‘“I bet you’re an
excellent dancer”, they’ll say.’ And no,
of course no offense is meant. ‘But that
doesn’t matter.’ In matters like racism,
discrimination and exclusion, it is not so
much the intention, but the result that
counts, Esajas says. ‘When I accidental-

ly drive my car over your foot because
I’m not paying attention I might not
have meant harm, but at that moment it
doesn’t help you much.’
It is essential to create awareness of
these subtle forms of exclusion, as well
as of our own prejudices, Esajas stresses.
If it were up to him, diversity policies
would already be introduced at primary
school level. To hear about the subject
only once one arrives at university means
quite a late introduction to a complex set
of problems. Still, he feels the universities should take lead. ‘The university is a
societal role model. People look up to the
institution as a beacon of science, a fount
of knowledge.’

Fundamental change
As for the future, Esajas is cautiously
optimistic. ‘I think we’re heading in the
right direction,’ he says. ‘When I look
around me, I see this new consciousness,
this wave of activism around the world
– and not just within the black community, but more broadly.’ He recounts
how, recently, he came upon some Zwarte
Pieten in the UvA dining
hall. ‘By the salad bar, behind the sandwich counter,
at the soups – there were
boxes wrapped as presents
in Black Pete wrapping
paper everywhere.’ He wrote
a caustic, 1200-word letter
to the university’s press bureau, facility
services and catering employees. The
very next day, the offending packages
were removed and apologies offered.
‘That’s a fundamental change,’ Esajas
says contentedly. ‘Had I done this five
years ago, I probably would have been
told to stop whining.’ ↙

Opinions, questions, suggestions, or
want to share your ‘Keys to the city’?
Email bob@folia.nl.
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Keys to
the city
LETITIA ROHAISE

(20, Psychology)
From: Edinburgh, Schotland

Favourite haunt ‘At home. I live on Spiegelgracht which translates as “mirror canal” and
spend lots of time looking out my window, perhaps the best view in all the
city – especially now the Christmas lights are up.’

Space to think ‘I like to study in cafes, my new favourite is Back to Black on
Weteringstraat.’

Great outdoors ‘The city is filled with beautiful parks, so you don’t have to go far to find a
nice secluded spot outdoors. I think
my favourite is Oosterpark under the
bandstand.’

Late nights ‘Vrankrijk, in the Spuistraat, has a
great atmosphere. Every Wednesday
they have a queer WTF evening which
is always fun and the beer is cheap.’

‘Don’t mess with
the Dutch on bikes’

Best bite ‘Guerrilla kitchen every Wednesday at Robin Food in the Frederik Hendrikstraat. They serve up a three course dinner with food that they find around
the city and you pay by donation. You don’t just go for the food (although
it is always delicious) but you will always make a new friend too. A new
favourite spot for lunch is a cafe on the Albert Cuyp called Trust, they serve
up yummy healthy meals and you pay as you feel.’

Hidden treasure ‘The used English book store on Kloveniersburgwal was such a find. With
three floors anyone can find a good read. There is also a sewing cafe twice a
month at The Basement which is next to Waterlooplein, you can go and use
the sewing machines and they also have cakes and teas.’

Guilty pleasure ‘My guilty pleasure has always been shopping. I spent 6 hours at the IJ-hallen one Saturday and often stop by Waterlooplein to find a good bargain.’

Crazy Dutch ‘I once saw someone take off their jumper, pull a different one out of their
bag and put it on… while bicycling. My flatmate also got slapped in the face
by an old man for missing a red light. Don’t mess with the Dutch on bikes.’ ↙
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Op de tong

ONGLET
De onglet of
longhaas is een
in Nederland
vrij onbekend stukje vlees en komt van
de spier achter de long van het rund. In
België heet-ie wel ‘beenhouwersbiefstuk’,
omdat de slager hem vroeger aan niemand kon slijten en hem dan maar zelf
opat. Gril ’m kort aan beide kanten en
gaar vijf minuten na in de oven.

DE CLERCQSTRAAT
Hoewel de De Clercqstraat in Amsterdam-West nog altijd
een enigszins duister
imago heeft, is de straat de afgelopen
jaren enorm verhipt. Er zitten leuke
restaurants, cafés en natuurlijk de nodige
koffiezaakjes, waaronder Bagels & Beans.
Ook het yuppenwalhalla Bilder en de
Clercq is hier geboren.

ROTISSERIE
Naast Fier zit sinds
ongeveer een jaar
het kleine broertje
Rotisserie Amsterdam,
een ‘Brooklynese bar & take-away outlet’
waar je kippetjes van het spit bestelt,
naast hamburgers en gintonic. Je kunt er
afhalen of aan de bar eten, maar van het
cocktailgedeelte vind je de ingang niet
zomaar; bedoeld voor de happy few.

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, Prins Hendrikkade 189b, 1011 TD
Amsterdam.

Fier
De Clercqstraat 79
In West zit Fier, een hippe zaak die sinds de opening drie jaar geleden
elke avond vol zit. Het grote terras op de hoek van de De Clercqstraat
en de Bilderdijkkade helpt flink mee aan de aantrekkingskracht. De
eigenaars van Fier hebben een overzichtelijke ‘Belgisch-Limburgse’
menukaart, die vaak wisselt en met de seizoenen meegaat.

Z

uidelijke specialiteiten als zuurvlees en steak tartare staan altijd op de
kaart, en naargelang het seizoen is er een beperkt aantal vis-, vlees- en
vegetarische gerechten te kiezen. Je krijgt bij je hoofdgerecht naar keuze
Vlaamse frieten of een aardappel-groentepuree, en bovendien nog een salade
of de groenten van de dag. We kiezen van alle vier één, waardoor we met zijn
tweeën uiteindelijk veel verschillends op tafel krijgen. Als hoofdgerecht nemen
we eenmaal de onglet (longhaas), mals bereid en in een lekkere jus opgediend, en daarnaast de steak tartare (ook als voorgerecht mogelijk). Mals
vlees met lekkere kappertjes en schattige kwarteleitjes.
Behalve het zuurvlees, de steak tartare en de Vlaamse friet is niet helemaal duidelijk wat er zo Belgisch-Limburgs aan de zaak is. Misschien is het
vooral een interessante identiteit waarin de standaard ‘New York’-geïnspireerde gerechten (hamburgers, steak, halve kip en caesarsalad) gegoten kunnen
worden. Het werkt prima, en Fier is ontegenzeggelijk een aanwinst voor de
buurt. Voor 16 euro per hoofdgerecht eten we ons buikje rond en we krijgen
maar liefst twee volle kannen kraanwater van het huis: heel sympathiek, net
als het lekkere stevige brood met een kannetje olijfolie dat vooraf wordt gebracht. Voor wie in de buurt is en zich niet ergert aan deze hipsterformule (die
ook terugkomt in het logo en de inrichting) is Fier een fijne plek om op een
doordeweekse avond een hapje te eten. ↙

tekst Ruby Sanders
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Bureauredacteur

‘T

ijdens mijn master kreeg ik de
fantastische kans om de zapservice te maken bij Pauw &
Witteman. Dat programmaonderdeel bestond uit een korte aaneenschakeling van interessante en geinige tv-fragmenten.
Ik had veel geluk met deze
bijbaan, want anders was
het veel moeilijker geweest
om de journalistiek binnen
te komen. Daarbij was het
een goede ontgroening. Bij
de allereerste zapservice die ik
maakte, crashte de montageset
tien minuten voordat ze het filmpje
in de studio nodig hadden. Alles
was weg. “Snel, ren naar de studio,
daar staat nog een andere set!” riep
een collega. In drie minuten, ik zat
onder de adrenaline, moest ik de editor voor elk fragment aangeven waar
het hoort te beginnen en eindigen:
“Inpunt! Uitpunt! Inpunt! Uitpunt!”
De editor had het filmpje nog niet
verzonden of ik zag het al live op tv.
Van de stress die hierbij kwam kijken,
heb ik de hele nacht wakker gelegen.
Na mijn afstuderen ben ik eerst
gaan freelancen. Bij de televisietak
van De Telegraaf heb ik bijvoorbeeld
drie maanden aan ‘Dagboek Kunduz’
gewerkt. Dat was in opdracht van de
overheid. Ze wilden in beeld brengen
hoe het leven van militairen daar
eruitzag. Bij De Telegraaf hopte ik
van klus naar klus. Het ene moment
werkte ik aan een screentest voor
een of ander keukenprogramma, het
andere moment hielp ik mee bij de
website. Op de website van Villamedia, de hemel voor banen in de
journalistiek, kwam plots de vacature
voor NOS op 3 voorbij. Tot mijn ver-
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‘Ik zit
continu
boven
op het
nieuws’
Naam Anna Pruis
Leeftijd 28
Studie bachelor
geschiedenis (Universiteit
Leiden), master
Duitslandstudies (UvA)
Afgestudeerd 2012
Werkt als bureauredacteur bij NOS op 3
Salaris 2600 à 2700 euro
per maand

rassing werd ik aangenomen.
Bij NOS op 3 schrijf ik voornamelijk
artikelen voor de website. Daarnaast
doe ik veel speurwerk voor langer
lopende verhalen. Om de zoveel
tijd heb ik eindredactiediensten. Dan stuur ik de redactie
aan, check ik alle stukken en
bespreek ik ideeën. Het is hard
werken, want je moet continu
boven op het nieuws zitten. In
het begin is dat heftig, maar
het is ook erg leuk. Werken op
een redactie als de onze is het tofst
wanneer zich een grote nieuwsgebeurtenis voordoet. Over de hele
nieuwsvloer heerst dan een soort
rush, iedereen zit in een vibe.
Wanneer gebeurtenissen zoals de
aanslagen in Parijs of het neerstorten
van de MH17 zich ontvouwen, moeten
er van bovenaf snel beslissingen worden genomen. Moeten we live op tv
of radio? Moet er ingebroken worden
bij andere programma’s? Iedereen is
als een razende aan het bellen en rent
af en aan. NOS op 3 maakt vooral de
vertaalslag naar de leeftijdsgroep van
twintig tot dertig jaar. In het geval
van Parijs hebben we bijvoorbeeld
jonge moslims gevraagd hoe ze het
ervaren dat mensen hun vragen of ze
afstand nemen van de aanslagen.
Werken in de journalistiek is
precies wat ik er van tevoren van
had verwacht. In de toekomst zou ik
graag nog naar het buitenland gaan.
Het lijkt me erg leuk om vanuit een
vreemde plek reportages te maken
en daarbij helemaal op mezelf aangewezen te zijn.’ ↙
tekst Joris Janssen
foto Mats van Soolingen
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RESEARCH AWARD 2015
WIE GAAT VOOR GOUD?

Kom naar de Finale op 1 december 16.00 uur, Kohnstammzaal, Wibautstraat 2-4
Studenten in de finale:
• Thirza de Graaf en Sanne Kapinga (DG, Familieparticipatie in de perioperatieve zorg)
• Kitty Deesker (DMCI, De ontwikkeling van maatvoeringssystemen)
• Sanne Deckwitz (DOO, Leerlingen motiveren door geschiedenis in de wiskundeles)
• Anton Teeuw / Jasper Rabenort (DT, Pamoja Housing - biobased gevelmateriaal)
Medewerkers in de finale:
• Angelo Richardson (DBSV, Monitoring van atleten, trainers,

coaches en zorgprofessionals)
• Pauline Goense (DMR, Wie helpt de hulpverlener?)
• Marion Smit (DEM, Morele moed in Finance)
• Nazli Cila (DMCI, Kijk! Een gezonde wijk)
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