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Je kunt gaan wonen bij een hospita, een optrekje zoeken in een studen
tenflat of een zelfstandige eenheid betrekken. Zelf heb ik bijna tien jaar
vlakbij Hotel Casa 400 gewoond, in een oude arbeiderswoning in de
Stephensonstraat (zie foto). Het was er klein, vervallen en gehorig; daar
word je niet echt blij van. Zoals ik ook niet blij werd van de psychoti
sche buurvrouw die midden in de nacht op de muren bonkte en elke
dag bij me kwam bellen omdat ze zelf altijd afgesloten was. Daarentegen
bedroeg de huur tweehonderd gulden (zeg een kleine negentig euro) en
had ik een tuin van vijftien meter diep.
Ons coververhaal van deze week gaat ook over studentenwoningen,
maar we nemen een kijkje over de grens. Een kazerne in Moldavië,
een rommelzolder in Cuba, een hutje in een sloppenwijk van Nairobi:
fotograaf Henny Boogert reisde de afgelopen jaren de wereld rond en
legde plekken vast waar studenten wonen en slapen. Een selectie uit
de imposante serie foto’s is te zien in dit nummer van Folia Magazine.
Later deze maand zal Boogert zijn werk exposeren in de Melkweg.
Nog één anekdote over mijn eigen optrekje tot slot. Ik heb – eufemis
tisch gezegd – zeer welgestelde Zwitserse schoonouders die meerdere
huizen bezitten, waaronder een kasteel aan het Lago Maggiore. Toen
mijn schoonmoeder voor het eerst bij mij thuis was geweest, verklaarde
ze geschokt: ‘Es war eine Bruchbude’; vrij vertaald: ‘wat een armoe
dig krot’.
Jim Jansen, hoofdredacteur Folia Magazine, jim@folia.nl, @jimfjansen (twitter)
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uitgelicht
Studentensporen
Het zijn niet alleen schillen en dozen, wat
studenten na het verpozen zoal achterlaten.
Hoezeer ze zich hechten aan hun studieplek
blijkt maar weer: doe alsof je thuis bent,
lijkt voor veel studenten het credo. Overal
op en rond de UvA en HvA bakenen ze hun
territorium af met blikjes, propjes, bakjes en
flesjes. Als ware ze Hansjes, Grietjes of Klein
Duimpjes: overal wordt wel een kruimel of
restje achtergelaten. Prachtig onderzoeks
terrein voor de rechercheur en een waar
feestmaal voor hongerige vogeltjes. En met de
schoonmakersstaking op komst, zal het voor
de sporenzoeker waarschijnlijk alleen nog
maar interessanter worden. yyy Clara van de Wiel

foto’s Danny Schwarz
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de week

V

Prijzige soep en waardeloze diploma’s

orige week meldden we nog het
heuglijke nieuws dat gezonder
eten voor weinig een eitje wordt
dankzij de nieuwe cateraar Eurest.
Helaas moesten we deze week, na een rond
gang langs de diverse vitrines van de universi
teitsuitspanningen, vaststellen dat maar liefst
zeventien van de twintig producten duurder
zijn geworden. Zo betaalde je voor een daghap
eerst amper vier euro, nu tel je vijf euro neer
voor je dagelijkse bordje culinaire malaise. Ook
ontbreken gerechten zoals de basissoep voor
28 cent. Studenten moeten voor een kom soep
nu zeventig cent betalen. Hoeveel geld kan het
kosten om twaalf blokjes maggi in een ton met
kokend water te gooien?

Dan toch maar wat extra bijlenen bij DUO
om in de dagelijkse soepbehoeften te voor
zien? Mocht je ooit nog een huis willen kopen
dan kan je over dat bijleren maar beter twee
keer nadenken.
Uit onderzoek van NOS op 3 blijkt dat hypo
theekverstrekkers tegenwoordig de studieschuld
mee laten wegen in de hoogte van de hypotheek.
En dat maakt voor de stevige lener het verschil
tussen een bovenwoning aan zeg de Oudezijds
Voorburgwal of een garagebox in Zuid-Oost.
Toch gloort er hoop voor diegenen die hun
gedroomde grachtenpand nu in duigen zien
vallen. Op initiatief van D66-raadslid Pam de
Soete gaat de gemeente Amsterdam studiebeur
zen uitdelen aan de ‘armere student’. Mocht
je je aangesproken voelen, omdat je de laatste
dag voordat de stufi wordt gestort steevast geen
geld meer hebt om met vrienden naar de kroeg
te gaan, veroordeeld bent tot Euroshopper
diepvriespizza en – adem in, adem uit – altijd
weer die spijkerbroek moet laten hangen: de
gemeente richt zich op Amsterdammers met
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Zie hier je toekomstige woning als je flink hebt
bijgeleend tijdens je studie. Want banken kijken
sinds kort ook naar je studieschuld wanneer ze
hypotheken verstrekken. Met een schuld van
40.000 euro kan je net genoeg geld krijgen voor
een garagebox in Amsterdam.

een inkomen op bijstandsniveau. Het gaat aan
vankelijk om tweehonderdvijftig beurzen, maar
het is de bedoeling dat dit er op termijn meer
moeten worden.
Een andere mogelijkheid om je droomhuisje
verwezenlijkt te zien, is om je studie aan de
UvA te verruilen voor een opleiding aan de TU
Delft. Daar wordt het je binnenkort namelijk zo
makkelijk gemaakt om af te studeren, dat het
met je studieschuld wel mee zal vallen. Afgelo
pen week meldde de Volkskrant dat de studie
last van de opleidingen in Delft aanzienlijk
wordt verminderd: de ‘niet-essentiële’ vakken
worden geschrapt en onvoldoendes kunnen in

de toekomst gecompenseerd worden met vol
doendes. Dat alles om wat meer vaart te zetten
achter het afstuderen. Ja, dat is ook een manier
om het studiesucces op te krikken: diploma’s in
de uitverkoop. Nu de soep nog. yyy
Eva Rooijers en Gijs van der Sanden

13 januari 2012

tweet van
de week
@liev
Lieven
Man het eten van die nieuwe cateraar is echt
ran-zig. Te zoute soep, smakeloze 'baguettes'
rosbief (met sla?!) en vet mega duur #uva
https://twitter.com/#!/liev/

foto Danny Schwarz
Staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra was zondag 15 januari te gast in de Rode Hoed voor een debat over het hoger onderwijs. Van links naar rechts: gespreksleiders Martin Sommer en Remco Meijer, Halbe Zijlstra, rector magnificus Paul van der Heijden van de Universiteit Leiden, en publicist en uitgever, en kritisch
volger van het hoger onderwijs, Bastiaan Bommeljé. yyy Harmen van der Meulen

navraag Pascal van Zwieten
Het leek wel een snelstromende beek die naar beneden kwam, zegt Pascal van Zwieten, bedrijfsleider van café Oerknal
op het Science Park. De unieke houten gymzaalvloer, die volledig werd verwoest door de waterschade, is vorige week
vervangen door een nieuw exemplaar.

Heeft u eenzelfde antieke vloer kunnen
bemachtigen?
‘Dat is helaas niet gelukt; hartstikke zonde natuur
lijk van zo’n mooie oude vloer. We hebben nog
gezocht naar een sportvloer die erop zou lijken,
maar die hebben we niet kunnen vinden. Dan
maar een nieuwe. Die is afgelopen vrijdag opge
leverd. Eentje van eiken. Geolied in het midden,
zodat-ie ook gebruikt kan worden als dansvloer.’
Is er al iets duidelijk over de mogelijke
daders?
‘We hebben op camerabeelden gezien dat er die
avond, 29 november, rond kwart voor twaalf
’s nachts twee jongens naar het herentoilet op

de bovengelegen verdieping zijn gelopen. Een
tijdje later kwam een van onze cafébezoekers
ons waarschuwen dat de kraan bij de wasbak
eraf gesloopt was. Toen spoot het water al naar
beneden, via een hellinkje kom je namelijk bij
de toiletten. Het leek wel een wilde beek die
naar beneden kwam zetten: er lekte minstens
vijftien duizend liter in een uur tijd. Het tweetal
had geen sporttassen bij zich. Ze sporten ook
niet bij ons. We vermoeden, en dat is puur een
verdenking, dat het twee studenten van het
Amsterdam University College zijn.’

beelden bekijken. Meer kan ik daar niet over
zeggen. De politie doet vooralsnog weinig, dat
wil ik er wel over kwijt. Waarom ze niets doen?
Ik heb geen idee.’

Hoeveel gaat dit het Universitair Sportcentrum uiteindelijk kosten?
‘De precieze schade moeten we nog bekijken,
maar we gaan er in ieder geval van uit dat het
meer zal zijn dan een ton.’ yyy Annemarie Vissers

Daar gaan jullie actie op ondernemen?
‘Binnenkort komt iemand van het AUC onze
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‘Studenten zijn
toch een soort ras’
De Billy en de Klippan, een verzameling vuil ondergoed en lege bierblikjes in de vensterbank.
De gedachte aan studentenkamers is voor veel mensen weinig vreugdevol. De fotoserie ‘Op
Kamers’ promoveert de bezemkasten tot kunst. tekst Clara van de Wiel / foto’s Henny Boogert

V

an kazernes in Moldavië en
rommelzolders in Cuba, tot hutjes
in de sloppenwijken van Nairobi.
Voor fotograaf Henny Boogert
bestond zijn werkterrein de afgelopen jaren
uit het brede scala aan plekken waar studenten
wereldwijd onderdak vinden. Het leverde een
fascinerende fotoserie op, die duidelijk laat zien
in wat voor verschillende situaties studenten
in verschillende landen zich bevinden. Boog
ert startte zijn serie in 2003 met Nederlandse
studenten, in opdracht van tijdschrift TKMST.
Dat pakte hij vanaf het begin grondig aan. ‘Ik
had meteen het gevoel dat het een interessant
project kon worden. Daarom sleepte ik mijn
hele koffer vol flitsers en andere troep steeds
mee, zodat elke foto van voor tot achter scherp
werd. Soms duurde het wel een uur of anderhalf
om een goede foto te maken.’
Zijn serie over Nederlandse studenten werd op
gepikt door de Melkweg Galerie en geëxposeerd
in Moskou. Daar op bezoek raakte Boogert
enthousiast om ook buitenlandse studenten
in hun natuurlijke habitat vast te gaan leggen.
‘Studenten zijn volgens mij toch een soort ras.
Of in elk geval een aparte bevolkingsgroep. Het
vastleggen van hun woonomgeving kon volgens
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mij een prachtig sociaal document worden.’
Met subsidie van het NCDO (het Nederlandse
kennis- en adviescentrum voor burgerschap en
internationale samenwerking) ging Boogert ver
volgens op reis. De landen voor zijn werkterrein
koos hij willekeurig uit, en ook de contacten
ter plekke kwamen voornamelijk spontaan tot
stand. De meeste problemen waren er in India,
waar de strikte segregatie tussen mannen en
vrouwen verhinderde dat hij foto’s kon maken
in meisjeshuizen. Maar over het algemeen werd

‘Sommigen moeten
’s ochtends zonder eten
naar de universiteit’
hij overal met veel enthousiasme rondgeleid.
‘Vaak ging ik gewoon de straat op of naar uni
versiteiten om studenten te benaderen. Als ik
dan een boek met al gemaakte foto’s aan ze liet
zien, wist ik ze al snel over de streep te trekken.’
Met name de minimale voorzieningen in de
sloppenwijk Mathare in de Keniase hoofdstad
Nairobi maakten diepe indruk. ‘Studenten daar
hebben helemaal niks. De meesten kunnen met

moeite de huur opbrengen. Sommigen moeten
’s ochtends zonder eten naar de universiteit.’
Ook in die hutjes nam Boogert zijn hele uit
rusting mee en dat leverde niet zelden hecti
sche toestanden op. ‘Soms voelde ik me wel
bezwaard. Je staat daar toch uitgebreid je tijd te
nemen om andermans ellende te fotograferen.’
Omdat de familie vaak al het geld bij elkaar
heeft gelegd om een kind te laten studeren,
zijn de studenten in de armste landen volgens
Boogert extra gemotiveerd. ‘Als ze thuiskomen
zijn ze constant ijverig in de weer met hun
laptopjes. Vaak is er ook helemaal geen uit
gaansleven en hebben ze weinig anders te doen
dan studeren.’ Toch is zijn serie niet bedoeld
als moraliserend verwijt aan de luxepaarden
in Nederland. Wel hoopt Boogert studenten te
interesseren voor hun overzeese ‘soortgenoten’.
‘Volgens mij kunnen studenten veel voor elkaar
betekenen, bijvoorbeeld met uitwisselingen.
Met mijn serie hoop ik een centrale plek te
worden waar over dat soort projecten kan
worden nagedacht.’ yyy
De expositie ‘Op Kamers’ is van 26 januari tot en
met 26 februari te zien in de Melkweg Galerie,
Marnixstraat 409.

Abigail Mangahas Alidon (17, links), met haar kamergenoten
in Manilla, de Filippijnen. Studeert Engels.
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Antonio Rubio (25) in Havana, Cuba.
Studeert elektrotechniek en elektronica.

Esther Waweru (20) in sloppenwijk Mathare
in Nairobi, Kenia. Studeert computertechniek.

Frances Sheryn Cabuyoo (17, zittend op haar gedeelde bed)
in Manilla, de Filippijnen. Studeert elektronica en communicatietechniek.

Inessa Dermenji (25) in haar eigen appartement
in Chisinau, Moldavië. Studeert beeldende kunst.
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Eugeni Castravet (20) in Chisinau, Moldavië. Woont in bij familie
en volksdanst als bijbaan in deze outfit. Studeert aan de Dansacademie.
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Victor Njoroge (21) in sloppenwijk Mathare in Nairobi, Kenia.
Studeert massacommunicatie en fotografie.

Nelson Ayala (30), in Cochabamba,
Bolivia. Studeert tandheelkunde.

Eugenia Migaevschi (20), in Chisinau, Moldavië. Studeert Accountancy.
Met huisgenoot Tatian Migaevschi (17). Studeert micro-elektronica.

Gert Zwart (23), in Haarlem, Nederland.
Studeert scheepsbouwkunde.

FoliaMagazine

Catarina Susitcaia (27, met dochter) in
Chisinau, Moldavië. Studeert economie.
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(advertentie)

FoliaDebat #02

Eén Amsterdamse
universiteit?
De Vrĳe Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam
werken steeds intensiever samen. Er wordt zelfs gesproken over een
mogelĳke fusie. Wat is het nut van deze samenwerking? Of zĳn er
meer gevaren dan voordelen?
Een debat met

Tanja Jadnanansing (Tweede Kamerlid PvdA), René Smit (voorzitter VU), Paul Doop (waarnemend
voorzitter UvA) en Ewald Engelen (hoogleraar UvA en columnist van De Groene Amsterdammer)
Een goed gesprek van Jim Jansen (hoofdredacteur Folia Magazine) met Jan Bergstra (voorzitter
Centrale Ondernemingsraad van de UvA)

Met verder

muziek van VU-hoogleraar Ad Verbrugge •
filmpjes van studenten • gesproken column
Presentatie

Dolf Jansen
Woensdag 25 januari 2012, 19.00 uur,
Pakhuis De Zwĳger, Piet Heinkade 179, Amsterdam.
Vooraanmelding via debat@folia.nl. Onder de
vooraanmelders verloten we een fraaie prĳs.
Zie www.foliadebat.nl voor meer informatie.

Folia het platform voor hoger opgeleid Amsterdam

passie
Marsepeintaart

‘Verjaardagstaarten, kraamtaarten, feest
taarten: ik maak ze allemaal. Als ik een
marsepeintaart maak, is het alsof het feest
voor mij al begonnen is. Je hebt appeltaarten,
chocoladetaarten, slagroomtaarten, maar
daarvan is het maken geen uitdaging. Het
maken van een marsepeintaart wel. Een
tijdje geleden kon ik een 72-jarige student
toelaten tot de master kunstgeschiedenis.
Dat was heel bijzonder, en het gaf me echt
een kick. Het maken van een marsepeintaart
geeft mij ook een kick.
Een marsepeintaart maken doet, in tegen
stelling tot een vruchtentaart of een chocola
detaart, echt een beroep op je creativiteit. Er
zijn natuurlijk verschillende soorten appels,
maar een appel is een appel. Al ben ik zelf
heel dol op appeltaarten, een marsepeintaart
is veel leuker om te maken dan een appel
taart: appels in partjes snijden en dat is het
dan. Natuurlijk is een marsepeintaart altijd
op basis van marsepein, maar daarmee kun
je variëren: met de kleuren en met de figuur
tjes waarmee je de marsepein kunt bekleden.
Daar kun je malletjes voor gebruiken, maar
je kunt ze ook zelf boetseren.
Het is heel belangrijk om goede marsepein
te gebruiken. Dat wil zeggen marsepein op
basis van amandelen en niet op basis van
peulvruchten, wat bij goedkope marsepein
vaak het geval is. Goede marsepein wordt
gemaakt van amandelen en suiker en dat
in de juiste verhouding. Te veel suiker leidt
ertoe dat marsepein smelt als het in aanra
king komt met de taartvulling en dan wordt
het een kleffe boel. Met een taart van twintig
centimeter doorsnee ben ik vier uur bezig,
maar dat is dan wel inclusief het creatieve
voorbereidingsproces.’ yyy Dirk Wolthekker
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foto Fred van Diem

Marije Zeeman
(30, Admissions Officer bij de Graduate School for Humanities van
de Faculteit der Geesteswetenschappen) krijgt een kick van het
maken van marsepeintaart.

opinie

Mag het íets
beleefder?
Het gebrek aan omgangsregels op de UvA leidt tot respectloos
en onbeschoft gedrag van studenten, stelt Krisztina Lajosi.
illustratie Marc Kolle

Z

o’n twintig jaar geleden toen ik nog
in Boedapest op de middelbare
school zat, moesten wij voor elke
nieuwe docent Engels een essay
schrijven over het thema ‘Generation Gap,’
de generatiekloof. Ik ergerde me elke keer als
ik die titel zag. Van jongs af aan hekel ik het
hokjesdenken, want ik zie de wereld niet als een
opeenvolging van periodieke onderbrekingen
– hetgeen het begrip generatiekloof suggereert –
maar eerder als een continuïteit van gewoontes
die in elke generatie een nieuwe vorm krijgen.
Anderzijds is het een eeuwenoud onderwerp:
elke generatie ervaart het gedrag van de jeugd
als angstwekkend.
Als kind kon ik het heel goed vinden met men
sen uit oudere generaties, en ik vond de wereld
van mijn ouders en grootouders nooit saai,
onbereikbaar of onbegrijpelijk. Wij hebben veel
tijd met elkaar doorgebracht en veel met elkaar
gepraat en daardoor ervoer ik hun wereld niet
als radicaal anders dan de mijne. Terugkijkend
besef ik dat mijn houding tegenover oudere
generaties eerder een kwestie van opvoeding
is geweest dan mijn natuurlijke neiging, en dat
ik de hechte familiebanden te danken heb aan
onze voortdurende communicatie.
Mijn rebelse periode kreeg ik pas veel later, toen
ik naar de universiteit ging. Toen merkte ik voor
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het eerst dat je buiten het ouderlijk huis niet
altijd het respect krijgt dat je gewend bent te
krijgen, of waarmee je zelf gewoonlijk anderen
bejegent. Vaak misbruikten docenten hun status
en leeftijd om een bepaalde angstcultuur te
creëren waarmee zij studenten onder controle

Aynan

hielden. Onbeleefd was ik nooit, maar ik heb
veel moeite gehad met de arrogante en auto
ritaire houding van de meeste docenten.
Toen ik in de laatste fase van mijn studie met
een Erasmusbeurs naar Amsterdam kwam,
ervoer ik de sfeer en de omgangsvormen
tussen docenten en studenten aan de UvA
als een verademing. Ik zag maar weinig
mensen in pak en met das rondlopen aan de
universiteit en de leeromgeving tijdens de
colleges vond ik veel relaxter en aangenamer
dan die in Boedapest, Dublin of Londen,
waar ik ook korte periodes van mijn acade
mische opleiding doorbracht.

‘Zijn jullie dan zó slecht
opgevoed?’ vroeg ik
me af
Aan de UvA waren docenten benaderbaar
en ik vond de cultuur van debatteren tijdens
de colleges, in plaats van autoritaire kennis
overdracht, zeer gezellig. Toen ik terugkwam
naar Amsterdam om mijn promotieonder
zoek te doen ervoer ik de verhouding tussen
mijn promotors en mijzelf ook als heel fijn.
Vriendelijk maar ook kritisch, dus passend
bij een ideale academische omgeving. Het
kostte me wel wat tijd voor ik gewend was
aan het tutoyeren van mijn promotors en
mijn oudere collega’s.
Jaren later, toen ik zelf ging doceren aan de
UvA, vond ik het raar dat de meeste studen
ten mij tutoyeerden zonder mijn toestem
ming, dat ze onbeleefde e-mails schreven
zonder aanhef of passende stijl, dat ze tijdens
de les hun stinkende soep opaten, dat ze
gaapten zonder hun hand voor hun mond
te houden, dat ze bij binnenkomst in de col
legezaal mij en elkaar maar zelden groetten,

of dat ze op een agressieve manier een beter
cijfer kwamen eisen voor een essay of tenta
men waarvoor ze zich niet hadden ingezet.
‘Zijn jullie dan zó slecht opgevoed?’ vroeg ik
me af. Eerst dacht ik dat ik voor het eerst van
mijn leven de zogenaamde generatiekloof
meemaakte, en dat mijn ergernis niets met
de studenten te maken had maar eerder met
mijn eigen ouder worden. Maar wat mij ook
opviel was dat deze arrogante en onbeleefde
houding me net zo stoorde als het gedrag
van mijn docenten in Boedapest.
Is het de generatiekloof? Maar waarom ben
ik dit probleem dan bijna nooit tegengeko
men bij mijn internationale studenten? Is
het dan een culturele kloof? Maar waarom
vinden Nederlandse docenten dit gedrag dan
vaak net zo vervelend? Of is het gewoon een
gebrek aan opvoeding, aan communicatie en
respect tussen de generaties, zaken die ik zelf
zo belangrijk vond in mijn kindertijd? Of is
het een beetje de mengelmoes van alles? En
hoe lossen we het op? Want het volledige
gebrek aan regels betekent niet per se vrij
heid, maar leidt vooral tot chaos. Moeten wij
ook een ‘Taalbeugel’ hebben, zoals men die
aan de VU hanteert? Of kunnen wij etiquette
aanleren met het hypocriete voorstel van de
PVV om vousvoyeren verplicht te stellen
voor iedereen? In ieder geval heb ik zelf dit
jaar een oplossing gevonden die heel goed
werkt: tijdens het eerste hoorcollege geef ik
aan wat mijn regels en verwachtingen zijn
ten aanzien van schriftelijke en verbale com
municatie, en wat studenten op dat gebied
van mij kunnen verwachten. Ik houd me aan
de regels, de studenten ook. Sindsdien ervaar
ik geen ergernis meer over onbeleefdheid. yyy

Droomtaal
Soms droom ik van de geboortestreek van mijn
ouders. De Marokkaanse Rif met zijn gewelfde
olijfvelden, paarse artisjokken langs de paden en
de sterke zon die de lazuurblauwe kleur aan de
Méditerranée schenkt. Vannacht droomde ik dat ik
hoog in een vijgenboom zat. Ik duwde de ene na de
andere paarse vrucht in mijn mond. De klanken van
een bekend liedje stegen op uit een van de huizen
met van die ruime patio’s, waar bepakte muildieren
worden gelost, danspartijen plaatsvinden, familie
vergaderingen worden gehouden, de sterrenhemel
wordt gelezen, sprookjes worden verteld, kleding
met de hand wordt gewassen, waar alles nog met de
hand gebeurt.
In de verte zat een man kaarsrecht op een glanzend
zwart paard. Een man van gezag. Het was mijn opa.
Ik herkende hem aan zijn witte gewaad en de witte
doek die hij om zijn hoofd had gewikkeld om de
zonnestralen tegenwicht te bieden.
Hij liet het paard mijn kant op galopperen. ‘Ashaa,’
maande opa het dier tot stoppen. Ik klom uit de
boom. Mijn opa lachte. Ik kuste zijn hand. ‘Hoe gaat
het met je?’ vroeg hij in het Nederlands. Mijn groot
vader is nooit in Nederland geweest. Hij weet niet
eens waar het ligt, laat staan dat hij de taal machtig
zou zijn. Ik deed mijn best om in het Berbers te
antwoorden. Ik spreek de taal met een tongval uit de
polder, maar vloeiend. Wat ik ook probeerde, elke
keer kwam er een taal uit mijn mond die niet cor
respondeerde met het decor waar ik mij bevond.
Mijn opa zag de wanhoop op mijn gezicht. Terwijl
hij bleef lachen, reikte hij mij de hand, die groot en
warm aanvoelde, en trok mij in een beweging op het
paard. ‘Het geeft niet. Jij kan er niets aan doen,’ zei
hij, weer in het Nederlands, en gaf het zwarte paard
de sporen. yyy Asis Aynan

Krisztina Lajosi is universitair docent
moderne Europese letterkunde.
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Curvers

opinie

De managers
de baas
Degenen die dagelijks met het onderwijs te maken hebben,
moeten de meeste invloed hebben op de universiteit,
vindt Dylan Paauwe.

I

n Folia Magazine 10 (15 november)
probeert manager Stefan Titus zich te
verdedigen tegen kritiek op wat hij noemt
de ‘professionalisering van het onderwijs’.
Waar deze ‘professionalisering’ echter op neer is
gekomen, is het ontstaan van een laag mana
gers, die bestaat uit mensen die veelal nooit iets
met onderwijs te maken hebben gehad, maar
nu wel opeens de doorslaggevende stem in de
organisatie ervan hebben. De keerzijde van die
‘professionalisering’ is dan ook een verregaande
deprofessionalisering van het onderwijzend
personeel. Terwijl er allerlei zogenaamde ‘profes
sionals’ worden binnengehaald om te ‘besturen’,
valt wat er gebeurt met het onderwijsperso
neel niet anders te omschrijven dan met het
ouderwetse woord ‘proletarisering’. Net zoals
de fabrieksarbeider die de hele dag schroefjes
indraait aan de lopende band een proces van
proletarisering heeft doorgemaakt ten opzichte
van de ambachtsman die zelf een tafel van begin
tot eind in elkaar zet; zo mag het onderwijzend
personeel zich slechts bezighouden met de eigen
afgebakende taak.
En natúúrlijk is dat efficiënt. Maar de vraag is
vooral, efficiënt voor wie? Het klopt dat opeen
volgende Nederlandse regeringen per student
steeds minder geld hebben uitgegeven. En ja, je
zou kunnen zeggen dat dat betekent dat de uni
versiteiten efficiënter zijn geworden. Maar waar
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zijn ze dan efficiënter in geworden? In de ratio
hoeveelheid geld/hoeveelheden studenten. Zegt
dat iets over de kwaliteit van het onderwijs? Zegt
dat iets over de kwaliteit van het onderzoek? Na
tuurlijk niet. Efficiënt voor wie? Voor managers
en de regering dus.
Natuurlijk is het beter als wetenschappelijk
personeel minder tijd hoeft te besteden aan
besturen en dingen regelen. Er is ook niks mis
mee, als dat wetenschappelijk personeel dan
mensen inhuurt die dat voor hen gaan doen.
Maar dat moet wel betekenen dat het weten
schappelijk personeel bepaalt wat managers
doen, in plaats van andersom, zoals nu het
geval is. Dat is dan ook de kant die we op
moeten. Een universiteit van, door en voor
studenten en docenten. De mensen die dage
lijks met het onderwijs te maken hebben, om
dat ze het geven of omdat ze het krijgen, zijn
de mensen die het beste in staat zijn het on
derwijs vorm te geven. En natuurlijk hebben
we daar ook niet-onderwijsgevend personeel
voor nodig. Maar het College van Bestuur
moet naar óns luisteren, in plaats van wij naar
hen. Een gekozen College van Bestuur zou
dan ook een goede eerste stap zijn. yyy
Dylan Paauwe is student sociologie en lid van
studentenpartij Ons Kritisch Alternatief.

22,3 jaar
Het schijnt 22,3 jaar te duren voor een traumatische
gebeurtenis grappig wordt. Die decimalen klinken
exact genoeg om onderbouwd te zijn, maar ik zag
het van de week in South Park. Mijn moeder zat er
naast, ze was te logeren. Vlak na kerst stond ze voor
de deur, met een koffertje en al onze fotoalbums in
plastic tassen.
Na een tijdje begon ze zelfs de koelkast schoon te
maken, maar het moment dat ze zich zou gaan ver
velen kwam dichterbij. We maakten veel grapjes. Ik
schreef haar in bij Parship en Relatieplanet, waardoor
ze de hele dag schunnige mailtjes kreeg van korstige
autodealers (;):P). Vond ze grappig.
Volgens mijn psychiater is dat grapjes maken een
‘ontwijkend overlevingsmechanisme’. Volgens mijn
psychiater ‘doorvoel’ ik mijn emoties niet. Ik probeer
wel te zwelgen in verdriet (en voor me te zien hoe
deze bewogen momenten na mijn dood op Candle
in the Wind worden gemonteerd), maar het lukt niet.
Gezonde mensen huilen eerst heel veel en gaan in
die tijd veelvuldig naar de psychiater. 22,3 jaar lang.
Zo lang duurde het tot aids grappig werd. Het mag
nu. Voor 9/11 is het nog te vroeg. Dick Bruna vond
de plaatjes ‘Nijn Eleven’ en ‘Nijn Kampf’ niet grap
pig en wilde ze laten verbieden. Dat bevordert het
harsher in hindsight-effect: als iedereen vindt dat
we niet mogen lachen, beladen we het onderwerp
nog meer.
Mijn moeder doet dat niet. Hoe erger iets is, hoe
harder er grapjes over nodig zijn. Er bestaat volgens
mij geen logisch verband tussen verstreken tijd en
grapgeschiktheid.
Gister ging ze weg. Ze maakte me ’s ochtends wak
ker, net als vroeger. Met dit verschil, dat ik vroeger
dacht dat ze wist wat ze moest doen. Ineens moest ik
wel huilen, zo hard dat het snot in mijn mond liep.
Ik wacht wel tot het weer grappig wordt. In de tus
sentijd graag veel grappen over aids, de Holocaust en
9/11. yyy Emma Curvers

brieven

promoties
dinsdag 24/01

Eten en seks?

In zijn redactionele commentaar van Folia Magazine 17 gaat hoofdredacteur Jim Jansen in op
de beoordeling van Folia Magazine gedaan door
HvA-studenten.
Ik lees die seksstukjes nooit; de wetenschaps
rubriek wel. En wie niet van Robbert Dijkgraaf
heeft gehoord, zou zich moeten schamen. Ik
zie liever hem op de voorpagina staan dan een
stelletje lesbo's; dat artikel ging ook helemaal
nergens over. Ik snap wel dat seks verkoopt,
maar aangezien het universiteitsblaadje niet op
verkoopcijfers is gericht, zie ik geen reden om
Folia Magazine te degraderen tot een zinnelijk
blaadje over eten en seks. Misschien zou het
leuk zijn om meer recensies te plaatsen over
muziek/films/theatervoorstellingen/tentoonstel
lingen/concerten/boeken. Dat zal vast ook veel
mensen aanspreken en het heeft wat meer om
het lijf – een woordspeling inderdaad – dan die
eeuwige driften.
Kap in elk geval alsjeblieft niet met de weten
schappelijke rubrieken en de interviews met
mensen die wat te zeggen hebben! Ga ermee
door! yyy

12.00 uur: Dhr. K.J. Kan - Psychologie
The Nature of Nurture: The Role of Gene-environment
Interplay in the Development of Intelligence (Agnietenkapel)

bij wil horen. Maar denk alsjeblieft niet dat je
niet mee doet aan de ontwikkeling ervan, sim
pelweg omdat het je niets kan schelen. Daar zit
je verkeerd. Je draagt kleding, je bent onderdeel
van sociaalmaatschappelijke discussies, je maakt
geschiedenis. Hier en nu.
En het destilleren en vastleggen van schoon
heid uit precies dat soort momenten, dat is waar
mode om draait.
Wat je terloops om je lichaam slaat is misschien
een product aangeleverd in hapklare brokjes,
druipend in vluchtige entertainmentmarinade
zodat een zo groot mogelijke domme massa het
maar zal consumeren. Maar het is ooit begon
nen in de schoot van een ontwerper als reflectie
of antwoord op wat er nu in godsnaam aan de
gang is.
Er is een proces van vervlakking gaande in de
westerse wereld, daar ben ik het mee eens, maar
doe er zelf alsjeblieft niet aan mee. yyy
Linda Tran, International Fashion &
Management student, Amfi, HvA

14.00 uur: Dhr. J.M. Dapaah – Medische
antropologie

HIV/AIDS Treatment in Two Ghanaian Hospitals:
Experiences of Patients, Nurses and Doctors (Agnietenkapel)

woensdag 25/01

13.00 uur: Dhr. T.J. ten Anscher – Archeologie
Leven met de Vecht. Schokland-P14 en de Noordoostpolder in
het Neolithicum en de Bronstijd (Aula)

donderdag 26 januari

10.00 uur: Dhr. E.F. van der Poel - Natuurkunde
Muon Performance Studies in ATLAS Towards a Search for
the Standard Model Higgs Boson (Agnietenkapel)

14.00 uur: Mw. A.C. Soeter – Psychologie
Erasing Fear from Memory (Agnietenkapel)

vrijdag 27/01

10.00 uur: Mw. S. Gevers – Geneeskunde
Arterial Spin Labeling perfusion MRI: Reproducibility &
Clinical Applications (Agnietenkapel)

12.00 uur: Dhr. L. Piatkowski – Scheikunde
Water Interacting with Interfaces, Ions and Itself
(Agnietenkapel)

13.00 uur: Dhr. S. van der Stelt – Wiskunde
Rise and Fall of Periodic Patterns in a Generalized
Klausmeier-Gray-Scott System (Aula)

14.00 uur: Mw. G.E.T. Lautenbach –
Rechtsgeleerdheid

The Rule of Law Concept in the Case Law of the European
Court of Human Rights (Agnietenkapel)

Tonya Sudiono, student UvA

oraties

Reflectie

woensdag 25/01

Luchtig tikken mijn rode hakken door de impo
sante hal van het Amsterdamse mode-instituut,
een gedreven tak van de HvA. Een levendig
debat over mode na een publicatie (Folia Magazine 6) doet mij goed. Toch word ik verdrietig
als men denkt dat het bedrijven van mode niet
meer is dan kleding kopen (aldus Monique
Morhée in haar brief in Folia Magazine 10). Het
is toe te juichen om een andere mening te heb
ben, sterker nog, om een hele andere mening te
hebben. Maar wees alsjeblieft niet zo bekrom
pen om te denken dat de ene afdeling minder
waardig is. Mode lijkt misschien elitair door de
beeldschone tegenstelling waar mensen uniek
(proberen te) zijn en waar tegelijkertijd iedereen

16.00 uur: Dhr. prof. dr. J. de Mast, hoogleraar
industriële statistiek
Industriële statistiek als technologie voor het oplossen van
problemen (Aula)

donderdag 26/01

16.00 uur: Dhr. prof. dr. P.R. Klatser, hoogleraar
ontwikkeling en evaluatie van diagnostische
tests in ontwikkelingslanden
De diagnostische test gediagnosticeerd (Aula)

Vrijdag 27/01
De redactie verwelkomt ingezonden brieven en
opiniestukken. We behouden ons het recht voor
deze zo nodig in te korten. Vermeld altijd uw naam

16.00 uur: Dhr. prof. dr. J. de Lange, hoogleraar
mondziekten & kaakchirurgie
MKA-chirurgie in Amsterdam: Een uitdagend perspectief
(Aula)

en relatie tot de UvA/HvA; anonieme reacties worden
niet geplaatst. Mail naar redactie@folia.nl.

Voor uitgebreide informatie zie www.uva.nl/agenda.
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‘Het was alsof een
familiebedrijf werd ingelijfd’
Geruchten over diplomafraude, een angstcultuur binnen het domein en opleidingen die flink
onder de maat presteren; het rommelt binnen Domein Economie & Management van de HvA.
Velen wijten de problemen nog steeds aan de fusie met de Hogeschool voor Economische
Studies in 2004. Een reconstructie. tekst Jeff Pinkster en Clara van de Wiel / met medewerking van Floor Boon / illustratie Bas Kocken

D

ecember 2005. Het afscheid valt
hem zwaar. Geëmotioneerd spreekt
Peter van Kampen-Maij de massaal
toegestroomde studenten, oud-stu
denten en medewerkers toe in de centrale hal van
gebouw de Fraijlemaborg in Zuidoost. Meer dan
twintig jaar gaf hij met plezier les aan de HES,
maar de fusie met de HvA heeft het docentschap
voor hem verpest. ‘Vanuit de HvA wordt alles van
bovenaf bepaald. Docenten hebben niets meer te
vertellen. Ik ben blij dat ik weg mag. Alleen vind
ik het vreselijk voor de studenten, want daar doen
we het toch allemaal voor.’
December 2011. Een groot deel van de docen
ten met een HES-achtergrond aan het Domein
Economie & Management (DEM) van de HvA
pikt het niet langer. In een brandbrief aan het
bestuur laten ze weten dat hun vertrouwen in dat
bestuur ‘het nulpunt nadert’. Ze hekelen de snelle
wisseling van managers, de angstcultuur en de
manier waarop ze worden bestuurd: zonder over
leg, van bovenaf. De docenten vrezen daardoor
zelfs voor het voortbestaan van de internationale
tak van het domein. De chaos is compleet als De
Telegraaf later die maand bericht over vermeende
diplomafraude binnen DEM.
Het is niet de eerste keer dat het tot een botsing
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komt tussen docenten met een HES-verleden
en het bestuur van de HvA. Vanaf het moment
dat de school in 2004 opgaat in de HvA zijn er
verschillen van mening, voornamelijk over de
manier van lesgeven. ‘Wij geven intensief onder

‘Het merendeel van
het HES-personeel was
faliekant tegen de fusie’
wijs, soms wel dertig uur per week en intensieve
begeleiding. Dat gebeurt op de HvA niet, daar
is het onderwijs compleet anders,’ aldus Van
Kampen-Maij vlak voor zijn afscheid in 2005.
De aanloop
De eerste stappen voor een fusie worden al in 2002
gezet. De HvA kijkt met jaloezie naar de economi
sche opleidingen van de HES. De economische ho
geschool heeft een goede reputatie en op de HvA
ontbreekt het nog aan een volwaardige afdeling
economie. Ook de HES ziet voordelen. Wil het de
concurrentie met andere hogescholen en univer
siteiten overleven, dan moet de school samenwer
king zoeken met een sterke en grote partner.

Maar het overgrote merendeel van het HESpersoneel ziet die voordelen niet en is faliekant
tegen een fusie. ‘We werden gevraagd geblind
doekt in een zwembad te duiken zonder te
weten of er water in zat,’ zegt Arie Mollema,
oud-docent en destijds voorzitter van de me
dezeggenschapsraad (MR) van de HES. ‘In de
ogen van de MR heeft het altijd ontbroken aan
een duidelijke motivatie voor de fusie. Het is
voor heel veel medewerkers van de HES een erg
pijnlijke periode geweest.’
Volgens Henk van Kessel, voormalig collegevoor
zitter van de HES en verantwoordelijk voor de
fusie, liepen de gemoederen in die periode flink
op. ‘Ik vond dat ontzettend vervelend. Zelf was
ik immers ook docent geweest, en nu stond ik als
collegevoorzitter ineens tegenover het leraren
corps. Zij bleven dezelfde argumenten aanvoe
ren, namelijk dat de voordelen niet voldoende
waren aangetoond. Maar in mijn optiek was
het noodzakelijk om te fuseren. Als hogeschool
konden we niet klein blijven, dan moet je heel
gespecialiseerd onderwijs aanbieden, zoals een
hotelschool. Wij waren niet heel bijzonder.’
Naast een volwaardige en eigen sectie economie,
heeft de HvA in 2002 nog een belangrijk motief
om de HES op te zoeken. De samenwerking tussen

de HvA en de Universiteit van Amsterdam is dan
net opgestart. Met het inlijven van de HES zouden
de onderwijsinstellingen vorm kunnen geven
aan een lang gekoesterde wens: de oprichting van
de Amsterdam School of Economics and Business
(AmSEB). Een businessschool waar wetenschap
pelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs met
elkaar in aanraking komen. Een mogelijkheid
die plots ontstaat, dankzij de invoering van het
bachelor-mastersysteem, eveneens in 2002.
Het samengaan
Na een reeks bezwaarschriften en rechtszaken
geeft de rechter in 2004 groen licht voor de fusie.
Sneller dan verwacht, herinnert Ewout Cassee zich,
vanaf 2003 interim-manager bij het toenmalige
economisch instituut van de HvA. Samen met
collega Willemijn Maas krijgt hij na de fusie de
leiding over het nieuwe instituut HES aan de HvA.
‘Normaal verloopt een fusieproces heel anders. Nu
kwam op donderdag het vonnis, op vrijdag werd de
akte getekend en op maandag werd ik geïnstalleerd.’
‘Het was alsof een familiebedrijf werd ingelijfd
door een grote multinational,’ zegt docent Max
Kohnstamm, die vijfentwintig jaar geleden begon
op de HES en nog steeds doceert aan de HvA. ‘Op
de HES stond alles in dienst van het onderwijs, we
kenden nauwelijks ondersteunende afdelingen.
Na de overname kwam er een hele zwik manage
mentlagen bij en dat leidde tot problemen en
frustraties. Als de kopieermachine het niet doet,
dan moet je bellen naar een centrale afdeling en
uitleggen in welk gebouw je staat.’
Die ervaring had de inmiddels overleden HES-
docent Annemarie Oudemans ook binnen de
HvA. In het televisieprogramma Buitenhof laat ze
in september 2005 weten bezorgd te zijn over de
‘gigantische bureaucratie en managerscultuur’ in
het hbo. ‘Binnen het onderwijs moet je voor een
accreditatie alle processen beschrijven. En daarvoor
zijn managers aangenomen, onderwijsdeskundigen,
evaluatiedeskundigen. Dat groeit en groeit,’ zegt ze.
‘Vakinhoud en docenten worden gemarginaliseerd.’
AmSEB
De fusie is dan al een jaar onderweg, maar de
samenwerking met de UvA komt nog steeds niet
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(advertenties)

Folia maakt
radio
Folia Live geeft je iedere week
nieuws en informatie over het
hoger onderwijs in Amsterdam.
Luister iedere woensdag van
16:00 - 17:00 naar Folia Live
op Amsterdam FM (106.8 in
de ether en 103.3 op de kabel).

Daarna te beluisteren als podcast op www.foliaweb.nl.
Of: luister via een app op je
mobiel of je tablet.

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

KENNIS DELEN IN HET LEERCENTRUM
FLOOR AGENDA
KOHNSTAMMHUIS, WIBAUTSTRAAT 2-4

WO 18 JANUARI - WO 25 JANUARI
VOORLEESWEDSTRIJD

DEBAT: ZIN EN ONZIN VAN DE MR

Met Jan Paul Schutten (schrijver van o.a.
Kinderen van Amsterdam, winnaar van
de Gouden Griffel in 2008).

Heeft een Medezeggenschapsraad zin en
nut binnen een hogeschool? Of juist niet?
Met live muziek en een bekende stand up
comedian.

20 januari van 13.00-15.30, Arena

STUDENTS IN MOTION
27 januari, 12.00-18.00, Arena

2000 Studenten van media, fashion, interactieve
media en IT (DMCI) zetten Amsterdam een week
lang in beweging. Resultaat? 200 films die op
een bijzondere wijze worden vertoond.

FLOOR ONTMOET

2 februari van 18.00-19.30, Kohnstammzaal
Suzanna Jansen vertelt over haar boek
‘Het pauperparadijs’ en beantwoordt vragen.

CREATING TOMORROW

7 februari van 17.00-20.30, Kohnstammzaal

EHBO, EERSTE HULP BIJ ONDERZOEK
8 februari

Presentatie van het boek van Ewoud Sanders
met daarin tips voor onderzoekers (studenten
en medewerkers), debat over hoe je goed kan
onderzoeken met live muziek en presentaties.
Met o.a Jet Bussemaker.

Agenda en nieuws vind je op

FLOOR.HVA.NL

De Openbare Handelschool (OHS), opgericht in
1867, gaat over in de Hogere Economische School

1967

Het Jan Bommerhuis aan de Wibautstraat wordt in gebruik genomen

1989

Afscheid van het pand
aan het Raamplein

2003

Opening van het pand aan de
Fraijlemaborg

2004

van de grond. Het is voor de voormalige bestuurs
leden van de HES een vreemde gewaarwording.
Zij hebben uiteindelijk ingestemd met een fusie,
op voorwaarde dat er een sterke, internationaal ge
oriënteerde businessschool zou worden opgericht.
‘De UvA was één van de belangrijkste redenen
voor de HES om samen te gaan met de HvA,’ zegt
Van Kessel, die eraan toevoegt dat de gesprekken
over samenwerking met de UvA al in de jaren
negentig werden gevoerd. ‘De HES had een heel
goede naam. Maar in het buitenland was altijd de
vraag wat voor mogelijkheden er waren om een
wetenschappelijke mastertitel te verkrijgen. We
wilden graag samenwerken met een wetenschap
pelijk instituut.’ Dat benadrukt ook Cassee: ‘Het
vooruitzicht op samenwerking met de UvA in de
AmSEB speelde een grote rol bij de fusie.’
Waarom ging het dan mis? Cassee: ‘Het aca
demische milieu botste flink met dat van de
hogeschool. Op z’n zachtst gezegd: we stonden
niet automatisch aan dezelfde kant van de kar
te trekken over de te vormen AmSEB.’ Ook Van
Kessel, die in 2005 bij de HES vertrok, merkte
dat al. ‘Aan het einde van de rit kreeg ik wel
mijn bedenkingen over die AmSEB. Toen dacht
ik al: is dit het allemaal wel waard geweest? Bij
de economische faculteit van de UvA zaten flink
wat mensen met bedenkingen over nauwere
samenwerking met het hbo.’
Volgens voormalig medezeggenschapsraad
voorzitter Mollema was dat van het begin af aan
al duidelijk. De notulen van de medezeggen
schapsraad uit 2004, vlak voor de fusie, spreken
boekdelen: ‘Hendrik Kaptein, voorzitter van de
Centrale Ondernemingsraad [COR, red.] van
de UvA, deelt mij [Arie Mollema, red.] mede
dat zijn COR binnen afzienbare tijd geen groen

De Hogere Economische School wordt
de Hogeschool voor
Economische Studies

De HES betrekt het Weepserstaetegebouw aan het Weesperplein

1990

Fusie met de Hogeschool van Amsterdam

2004

1991

Oud-HES-docenten
uiten hun onvrede,
bestuur belooft verbeteringen

2007

licht zal geven voor de vorming van de AmSEB.’
Sterker nog, de medezeggenschapsraad van Mol
lema van de HES voorspelde in 2002 al wat er na
een fusie zou gebeuren, lezen we in de notulen:
‘De MR vreest het gevaar dat de HES bij een fusie
met de HvA volledig daar in zal opgaan en zal

‘Het academische milieu
botste met dat van de
Hogeschool’
verdwijnen voordat er een Amsterdam School
of Business (ABS) [of AmSEB, red.] is gereali
seerd. Een ABS zou wel eens kunnen afketsen op
bijvoorbeeld cultuurverschillen tussen de UvA
en de HvA, of zich wijzigende inzichten. En waar
is de HES dan?’
Stille dood
En waar is de HES nu? De prestigieuze AmSEB
is een stille dood gestorven. Na de overname
in 2004 groeit de economische afdeling van de
HvA, vanaf 2006 onder leiding van Ineke van
der Linden, snel uit tot een mega-instituut.
Tussen 2004 en 2012 is het aantal studenten aan
wat nu het Domein Economie & Management
heet met meer dan een kwart gestegen. Op het
moment van overname telde de HES tussen
de 4500 à 5000 studenten, het economische
instituut van de HvA telde er met de deeltijd- en
duale economieopleidingen ruim 4000. Inmid
dels gaat het om een kleine 15.000 studenten.
‘Die schaalvergroting heeft geleid tot bureaucra
tisering, nog meer managementlagen en te veel
overleg,’ zegt docent Kohnstamm. Hij gelooft

Tegenstanders
verliezen rechtszaak,
fusie met HvA is
definitief

2007

HvA en HES
verkennen fusie

2002

Oud-HES-docenten
sturen een brandbrief
aan het bestuur.

2011

dat de enorme groei de problemen verklaart die
in de brandbrief van de docenten uit 2011 wor
den aangekaart. ‘Als drie kleine melkfabrieken
besluiten samen te gaan, dan levert dat duide
lijke schaalvoordelen op. Maar in het onderwijs
gaat dat niet op. Het is een dienstverlenende
sector. Door de omvang voelen bepaalde docen
ten, zeker de oud-HES-docenten, zich aangetast
in hun vrijheid om onderwijs te verzorgen op
de manier die zij prettig vinden en ze proberen
daarom bewust of onbewust de toegenomen
bureaucratie te ondermijnen.’
Ontevredenheid en angst domineren de werk
vloer van de economen, verklaarden docenten
vlak voor de kerst tegenover FoliaWeb. ‘Zo’n
angstcultuur ontstaat door een combinatie van
factoren. We worden slecht geïnformeerd, voelen
ons onveilig door een groot verloop onder ma
nagers en we worden niet gehoord. Als het voort
bestaan van je instituut dan ook nog ter discussie
staat... Dat is een heel giftige cocktail.’
Peter van Kampen-Maij, die met zijn Vereniging
tot Behoud van de HES tot diep in 2007 bleef
strijden tegen de fusie, gelooft nog altijd dat de
cultuurverschillen tussen de HES en de HvA
onoverbrugbaar zijn. Max Kohnstamm moet
erom glimlachen. ‘De fusie is inmiddels een
gepasseerd station,’ zegt de docent. ‘Ik werk ook
nog maar een kwart van mijn tijd op de HvA.
Daarnaast doceer ik aan marketingopleidings
instituut SRM. Een kleine instelling, met heel
weinig managers. Daar staat alles nog in dienst
van het onderwijs.’ yyy
Voor de laatste ontwikkelingen binnen het Domein
Economie & Management zie www.foliaweb.nl/
dossier/crisis-domein-economie-management/.
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Huisvrouwen in de fifties
Even leek alle aandacht niet naar de flinter
dunne modellenmeisjes op de catwalk uit te
gaan, maar naar de mannelijke medestudent
die in een weinig verhullende string de jaar
lijkse Amfi Graduation Show bezocht. Dit jaar
zwoegden zes afstudeerders van de opleiding
Fashion & Design een halfjaar lang, zeven
dagen per week op hun finest pieces. Geno
digden kregen zeer persoonlijke collecties te
zien, met klinkende thema’s als ‘For Today I’m
a Boy’, met de nadruk op androgyne ontwer
pen, stukken gebaseerd op de Golden Ratio
of huisvrouwen in de fifties (foto, ontwerpster
Fleur Roossien). De afstudeershow vond voor
het eerst plaats in leercentrum Floor, in het
Kohnstammhuis. yyy Annemarie Vissers
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Ieder kind
een rotte kies
Acta-studenten geven tandenpoetsles aan arme kinderen in de
sloppenwijken van Rio de Janeiro. En zelf leren ze er ook van.
‘In Nederland komen studenten vrijwel alleen maar in aanraking met gezonde gebitten.’ tekst Floor Boon / foto’s Ricardo Moraes Castellar

‘Z

ie je dat je tanden helemaal rood
zijn? Dat betekent dat je ze niet
goed hebt gepoetst.’
De met plastic handschoenen
omhulde vingers van Khiem Ta Cam (20) du
wen zachtjes tegen de mondhoeken van de vijf
jarige Nathalie, zodat ook haar kiezen worden
ontbloot. Met grote ogen kijkt ze naar Mariana,
die Khiems woorden vertaalt in het Portugees.
‘Ik zal je zo uitleggen hoe je beter kunt poetsen,’
zegt Khiem bemoedigend. Het meisje lacht
verlegen en glipt terug naar haar stoel.
Met zijn kakikleurige broek, helblauwe T-shirt
en mondkapje ziet Khiem eruit als een serieuze
tandarts. Dat hij nog student is, in het laatste
jaar van zijn bachelor aan de Acta, doet niets
aan dat beeld af. Samen met medestudente Iris
Ohayon (21) is hij voor een onderzoeksstage
in Rio de Janeiro, Brazilië. Drie maanden lang
geven ze poetsinstructies aan kinderen op een
basisschool in de favela Vila Cruzeiro, een slop
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penwijk in het noorden van de stad.
De stage is onderdeel van het driejarige ba
chelorprogramma aan de Acta, de tandheelkun
dige faculteit waarin de UvA en de VU al jaren
samenwerken. Eigenlijk is een buitenlandstage
alleen voor masterstudenten, maar omdat het
mastertraject vorig jaar is uitgebreid van twee
naar drie jaar, waren er dit jaar geen stagekan
didaten. ‘Ik wilde al vanaf mijn eerste studiejaar

‘Alweer een mond vol
verrotte tanden’
naar het buitenland,’ glundert Khiem. ‘Deze
kans kon ik echt niet laten lopen.’
Tienermoeders en drugskoeriers
Na een maand van regelen, overleggen en wach
ten zijn Khiem en Iris vandaag voor het eerst
operationeel op een basisschool waar achthon

derd kinderen les krijgen. De dokterskamer, een
kleine kamer met gekleurde muren, is voor de
gelegenheid ingericht als tandartspraktijk. Er
staan een bureau, twee stoelen en een behan
deltafel. Daaronder een grote, kartonnen mond
waarmee de tandartsen in spe de kinderen
al eerder klassikaal aanwijzingen gaven over
het poetsen.
De volgende patiënt is Lisa. Ze is ook vijf jaar,
maar een stuk groter dan haar voorgangster
Nathalie. ‘Wil je Lisa vragen of ze wil gaan zit
ten met haar mond open?’ vraagt Iris aan tolk
Mariana. Iris inspecteert voorzichtig het kleine

Acta-studente Iris Ohayon aan het werk in Vila Cruzeiro

gebit en geeft voor iedere tand en kies een code
aan Khiem door, die die code noteert. ‘Alweer
een mond vol verrotte tanden,’ zucht Iris,
licht aangedaan. Zweetdruppels staan op haar
voorhoofd. De kleine ventilator draait op volle
kracht, maar kan de hitte niet verdrijven. Het is
zeker dertig graden en pas elf uur ’s ochtends.
Khiem en Iris zijn al drieënhalf uur non-stop
aan het werk.
Sinds oktober zijn Khiem en Iris in Rio de
Janeiro. Ze werken voor Ibiss, een Nederlandse
stichting die ruim zestig projecten draait in de
sloppenwijken van de grote Braziliaanse stad. Er

zijn projecten voor tienermoeders, onderwijsen zorgprojecten voor kinderen en mogelijk

‘Vaak komen patiënten
geen tweede keer terug’
heden voor drugskoeriers die hun leven willen
beteren. Daarvan zijn er zat in Rio. In veel van
de favela’s is nog steeds een bloedige drugsoor
log aan de gang.
De Nederlandse Anne van den Ouwelant (29) is
stafmedewerkster bij Ibiss. Samen met oprich

ter Nanko van Buuren, is zij verantwoordelijk
voor een aantal projecten en ontwikkelt ze een
training voor begeleiders om met getraumati
seerde kinderen te werken. Voor de gelegenheid
reist ze mee naar Vila Cruzeiro. Vanaf de metro
staan kleine busjes te wachten. ‘Ze kennen me
inmiddels,’ zegt Anne. ‘Het is een stuk veiliger
sinds vorig jaar. Daarvoor had ik hier echt niet
in mijn eentje kunnen komen.’
Vila Cruzeiro, de favela waar Khiem en Iris
werken, is in november 2010 gepacificeerd. In
aanloop naar het WK voetbal en de Olympische
Spelen die beide, respectievelijk in 2014 en in
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Ibiss
Ibiss staat voor Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social, ofwel
Braziliaans Instituut voor Innovatie in de Sociale Gezondheidszorg, en
werd in 1989 opgericht door de Groninger Nanko van Buuren. Met ruim
zestig projecten in de favela’s van Rio de Janeiro biedt de organisatie
zorg, onderwijs en ondersteuning in de gewelddadigste delen van
de stad. Van Buuren is er als een van de weinigen in geslaagd het
vertrouwen te winnen van de drie grote drugsbendes in Rio.

2016, in Rio de Janeiro worden gehouden, is
de overheid in de hele stad bezig de favela’s te
ontdoen van haar grootste drugsbazen. Enorme
aantallen politieagenten en militairen nemen
de gevaarlijke wijken over. In plaats van jonge
drugskoeriers met mitrailleurs staan er vanaf
dan militairen met mitrailleurs de straten
te beveiligen.
Wanneer Iris en Khiem door de favela lopen om
te lunchen of om een wandelingetje te maken
in de pauze, zien ze die militairen ook vaak
patrouilleren. ‘Ik voel me wel heel veilig hier,’
zegt Iris. ‘En hoe langer we hier zijn, hoe meer
mensen ons kennen.’ Steeds vaker worden de
studenten onderweg staande gehouden door
kinderen die trots vertellen dat ze hun tanden
zo goed gepoetst hebben die ochtend. Khiem:
‘En soms zie ik ook dat kinderen het tanden
poetsen elkaar aan het uitleggen zijn.’
Zwarte tanden
Terug naar de behandelkamer. Onder begelei
ding van Iris kijkt Lisa in de spiegel. Ook haar

‘Ik voel me wel
heel veilig hier’
hele mond is rood van de tandplakverklikker.
Per drie zitten de kinderen in de kamer en nadat
ze allemaal een zakje met een tandenborstel en
tandpasta hebben gekregen, verplaatsen ze zich
als een karavaan naar de wasbakken in de hal.
Iris en Khiem schrijden er als autoriteiten langs
en helpen de kinderen de rode vloeistof weg
te poetsen.
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bijschrift
Khiem Ta Cam inspecteerd het gebit van een kind uit de Favela. Op de achtergrond: Iris Ohayon

Vooraf was de bedoeling dat de studenten
driehonderd kinderen twee keer zouden
zien in de drie maanden dat ze in Rio zijn.
Maar dat is onhaalbaar gebleken. ‘We wilden
onderzoeken hoeveel invloed de poetsinstruc

ties hebben op het poetsgedrag van kinderen,’
vertelt Iris. ‘En hoewel we minder tijd per kind
kwijt zijn dan we dachten, is dat niet gelukt.’
Ook niet gelukt is het oorspronkelijke onder
zoek dat ze als opdracht vanuit Acta meekre

WK 2014 en Olympische Spelen 2016

In aanloop naar de twee grote sportevenementen die Rio de Janeiro zal hosten, is de overheid
begonnen met het ‘pacificeren’ van de favela’s. Daar waar drugsbendes heersen over de
sloppenwijken wordt met groots militair vertoon opgetreden. De traficantjes, drugsjongens,
worden vervangen door politie en leger. Hoewel de favela’s tijdelijk worden schoongeveegd,
bestaat er ook veel kritiek op het beleid. Men vreest dat de politie – waarbinnen veel corruptie
is – na de sportevenementen weer wegtrekt. Wat er dan gebeurt, is onzeker.

Iris Ohayon en Khiem Ta Cam

gen. Daarin zouden Khiem en Iris kijken naar
de effecten van een relatief nieuw product,
silver-diamine-fluoride. Dat is een middel te
gen cariës, tandbederf, dat op de tanden wordt
gesmeerd. In werking lijkt het op veel andere
producten, maar door andere bestanddelen
kleurt de zilvercomponent de tanden blijvend
zwart. Khiem: ‘Het idee was dat we daarmee
de achterkant van de melkgebitten van de
kinderen zouden behandelen, maar na intern
overleg op de school mocht dat niet.’
En dat is niet zo gek, zegt Anne. ‘In Nederland
zouden we onze kinderen ook niet willen
laten terugkomen van de tandarts met zwarte
tanden. Het moet er ook niet op lijken dat de
kinderen hier als proefkonijn worden ge
bruikt.’ Al hadden noch Acta, noch Khiem en
Iris dat vooraf bedacht, ze zijn het er wel mee
eens. Iris: ‘Er werd tegen ons gezegd: dit is het
plan, en zo gaan we het doen. Het middel is
ook getest en werkt beter dan andere produc

ten. Maar zelf zou ik het ook liever niet in mijn
mond hebben.’
Dus moesten Iris en Khiem improviseren. Er
moest een ander middel komen, duraphat,
om de cariës te bestrijden, maar daarvoor was
geen geld. ‘En die kleine tubetjes duraphat
kosten honderdvijftig euro per stuk,’ zegt Iris.
‘We hadden wel een voorschot gekregen, maar

‘In Brazilië leren studenten om te improviseren’
wisten niet of we extra kosten wel van Acta
zouden terugkrijgen. Uiteindelijk hadden we
maar één tube nodig.’ Khiem: ‘Het maken van
afspraken hier in Rio ging al traag en dit kwam
daar nog bovenop. We hadden wel gehoord
dat het hier anders zou verlopen dan verwacht,
maar ik had niet gedacht dat dingen zo moei
zaam zouden zijn.’

Leren improviseren
‘Precies daarom is zo’n stage in het buitenland
voor iedere student goed,’ meent Evert van
Amerongen, die jarenlang initiator en aan
spreekpunt was voor buitenlandprojecten van
de Acta. ‘Ze worden er volwassen van. In Ne
derland komen de studenten vrijwel alleen maar
in aanraking met gezonde gebitten, in situaties
waar alles al goed is geregeld en materiaal
aanwezig is. In bijvoorbeeld Brazilië moeten ze
leren om te improviseren. Daar worden studen
ten zelfredzaam van.’
Die lessen zijn minstens zo belangrijk als het
onderzoek zelf, meent Van Amerongen, die in
middels met pensioen is. De kwaliteit van het on
derzoek dat studenten in Rio de Janeiro afleveren,
is volgens hem meestal van mindere kwaliteit.
‘De mensen in de favela’s die ze behandelen, zijn
lastig om mee te werken. Vaak komen patiënten
geen tweede keer terug en dan is het moeilijk iets
te zeggen over het effect van een behandeling. Als
de doelen van het onderzoek niet kunnen worden
bereikt, zoals dat soms het geval is bij onderzoe
ken in Vila Cruzeiro, stellen we iets minder hoge
eisen aan de scripties. Als Acta dat blijft accepte
ren, gaan we daar gewoon mee door.’
Khiem en Iris hebben in elk geval het idee dat ze
veel geleerd hebben in Brazilië. ‘Niet alleen door
te behandelen, maar ook door te zien hoe de
gebitten van deze kinderen er aan toe zijn,’ zegt
Iris. ‘In Amsterdam had ik nog nooit een rotte
kies bij een kind gezien, hier had ieder kind er
minstens één.’ yyy
Dit verhaal is tot stand gekomen met financiële
steun van Stichting Lokaalmondiaal.
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Tabee, BG!
Crea, het cultureel studentencentrum van de UvA en de HvA is verhuisd, van het Binnengasthuisterrein naar het Roeterseiland. Van oude glorie naar moderne kilheid. ‘Waar eerst over werd
geklaagd, vinden mensen nu ineens charmant.’ tekst Lisa van der Velden / foto Bob Bronshoff

D

aniëlle Voeten (61) rommelt
driftig door een verhuisdoos op
de grond van haar kantoor. ‘Praat
maar gewoon door, ik ben goed in
multitasken,’ zegt ze, en begint aan een nieuwe
doos. ‘Keuken’, staat erop. Dan haalt ze een stapel
papieren tevoorschijn. ‘Gevonden,’ zegt ze blij, en
legt een vergeelde folder op tafel. ‘Visuele Kom
munikatie voor vrouwen: omgaan met discrimi
natie, aan de hand van het boek Männerphantasiën (door Klaus Theweleit)’, staat er in piepkleine
letters. De folder dateert van 1978. Voeten lacht.
‘Cursussen met politieke en maatschappijkri
tische componenten: dat is echt iets van toen.
Tegenwoordig kun je bij Crea gewoon gezellig
hiphoppen.’

Opnieuw opbouwen
Crea is het cultureel studentencentrum van de
UvA en de HvA. Sinds 1984 huisde het in twee
oude ziekenhuispanden op het Binnengast
huisterrein in het centrum van Amsterdam,
maar op 23 december sloten daar de deuren.
Crea verhuist naar de gerenoveerde Diamant
slijperij op het Roeterseiland, waar vroeger
diamanten uit Zuid-Afrika werden geslepen.
‘Sommige studenten zijn bang dat Crea er qua
sfeer op achteruitgaat,’ zegt Voeten, en ze trekt
haar zwarte trui even recht. ‘Het is een modern
gebouw, minder centraal gelegen. We moeten
straks veel opnieuw opbouwen.’
Daniëlle Voeten werkt sinds 1985 bij Crea op
het Binnengasthuisterrein. ‘Ik begon als thea
terdocent. Maar toen ik 54 was, merkte ik dat
de studenten 20 tot 25 jaar oud bleven,’ zegt ze
glimlachend. ‘Ik gunde ze iemand die dichter bij
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hun belevingswereld staat. Dus ik stopte, maar
bleef verantwoordelijk voor de cursussen. Mu
ziek, theater, dans, beeldende kunst, video, foto
grafie en literatuur,’ somt Voeten op.
‘Crea is eigenlijk een afspiegeling van de tijd
geest. Het aanbod blijft min of meer hetzelfde,
maar de invulling verandert met de tijd mee,’
aldus Voeten. ‘Studenten boetseren nog steeds,
maar omdat ze het leuk vinden. Niet meer in
het kader van de onderdrukking van de vrouw,’
grapt ze, intussen weer druk op zoek in een ver
huisdoos. ‘Waar is dat verdomde boekje, daar
staat alles in, ik formuleer het niet goed.’
Dan houdt Voeten eindelijk op met multitasken
en gaat zitten. ‘Er zijn veel bijzondere momen
ten geweest. Het lustrum bijvoorbeeld. We
deden met een pop-ensemble een musical op
de liedjes van Annie M. G. Schmidt. Of toen we
met honderdvijftig deelnemers de opera Don

‘Ik hoop dat mensen
ons weten te vinden’
Quichot opvoerden, op de NDSM-werf. Dat
soort evenementen was spectaculair.’
Voeten kijkt even door het raam naar buiten,
naar de gracht. ‘In het nieuwe pand op het
Roeterseiland zitten we straks in een kantoor
tuin. Vreselijk.’ Het is even stil. Dan, ineens
opgewekt: ‘Doordat we straks in een nieuwe
omgeving zitten, worden we gedwongen om te
overdenken welke functie we eigenlijk hebben.
Dat is natuurlijk goed. En de theaterzaal, die is
mooi: een podium van tien bij tien meter, en

honderdtwintig in plaats van tachtig zitplaatsen.
Natuurlijk ga ik deze locatie missen,’ zegt ze.
‘Maar goed, wat doe je eraan?’
Voeten staat op en loopt naar de donkere ge
meenschappelijke ruimte. Boven is iemand aan
het zingen. Er staat een grote houten tafel die,
net als elk ander oppervlak in het Crea-gebouw,
is bezaaid met tijdschriften en posters. Op het
aanrecht staat een koffiezetapparaat en een
magnetron. Twee medewerkers van Crea zetten
koffie en maken een praatje. Dan lopen ze het
kantoortje binnen dat grenst aan de gemeen
schappelijke ruimte. Daar zit Miriam van Oort
(33), te midden van een berg verhuisdozen. Ze
heeft donkerbruin halflang haar en draagt een
rok met een zwarte maillot.
Van Oort klopt op de gipsen muur die dwars door
haar kantoor loopt. ‘Zie je dit? Dat moest wel.
Omdat dit pand niet voor ons gebouwd is. Dat is
anders op het Roeterseiland.’ Ze staat op, doet een
rode leren jas aan en pakt haar tas. ‘Ik zal het laten
zien.’ Ze loopt naar buiten, langs de balie, waar in
afgebladderde letters ‘Goedemorgen, Goedemid
dag, Goedenavond’ op staat. ‘Ik ben even weg,’
zegt ze tegen de jongen achter de balie.
In een bouwput
Van Oort fietst snel door Amsterdam. ‘Het nieu
we gebouw is sterieler,’ waarschuwt ze, koersend
door het Amsterdamse verkeer. ‘Maar ook mooi
er, hoger en ruimtelijker.’ Nadat ze via een smal
bruggetje de Nieuwe Achtergracht is overgesto
ken, zet ze haar fiets vast naast de Diamantslij
perij. Het pand staat op een groot bouwterrein,
alle omringende gebouwen staan in de steigers.
Die worden de komende vijf jaar verbouwd,

Miriam van Oort (l) en Daniëlle Voeten (r) in het nieuwe gebouw

zodat de gehele Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen naar het Roeterseiland
kan worden verplaatst. ‘Crea staat voorlopig in
een bouwput. Ik hoop dat mensen ons weten te
vinden,’ zegt Van Oort ineens onzeker.
Van buitenaf lijkt het gebouw te bestaan uit
twee oude fabrieken, verbonden door een
modern gedeelte met een hoge glazen wand.
We lopen om het gebouw heen en stappen
door een grote deur naar binnen. Het ruikt
naar zaagsel. Van Oort staat in een centrale
ruimte, een atrium, en kijkt omhoog. Het
atrium is enorm, en strekt over de volledige
hoogte van het gebouw. Boven is iemand aan
het zagen. Een grote, moderne trap verbindt
alle bouwlagen met elkaar. Van Oort glimlacht
en wijst naar de trap. ‘Via die trap lopen straks
mensen heen en weer. Van de theaterzaal naar
het café, of naar een andere cursusruimte. Die
bedrijvigheid, daar verheug ik me op. Op het
Binnengasthuisterrein zie je daar niets van.
Daar gebeurt veel achter gesloten deuren.’
Op de moderne balie staat in felle neonletters
onder elkaar: ‘Goedemorgen, Goedemiddag,

Goedenavond’. ‘Zie je dat nieuwe lettertype?
Daar ben ik verliefd op,’ zegt Van Oort. Ze loopt
de trap op en opent met een pasje een aantal
deuren. ‘Hier dansen straks mensen,’ zegt ze over
een lege ruimte met een laag plafond. ‘En daar
staan straks allemaal ezels.’ Na een tiental deuren
is ze even verdwaald. ‘Waar ben ik? O ja, hier.

‘Hier heeft niemand
last van elkaar’
Hier komen alle studentenorganisaties te zitten,
zoals Asva Studentenunie, de Commissie Intree
week, en het International Student Network.’
Van Oort wijst op een klein keukentje op de
gang. ‘Studentenorganisaties zijn gewend dat
ze allemaal een eigen wasbak in hun kantoor
hebben, omdat het pand op het Binnengasthuis
terrein vroeger een ziekenhuis was. Dat is nu
anders. Hier, in deze keukentjes, gaan ze elkaar
tegenkomen. En dat is maar goed ook, want ze
zouden veel meer kunnen samenwerken dan

nu.’ Rustig loopt Van Oort weer naar beneden.
Ze wijst naar buiten, naar de binnenplaats.
‘Daar kan in de zomer een band spelen, of een
voorstelling worden opgevoerd.’ Van Oort heeft
haar favoriete plek tot het laatste bewaard. ‘Hier
word ik echt heel vrolijk van,’ zegt ze, en opent
een deur met haar pasje. De donkere zaal is
groot en hoog, en heeft houten vloeren. Een
professionele theaterzaal. Ze stapt naar binnen
en kijkt rond, alsof ze de ruimte nog niet hele
maal kan bevatten. ‘Moet je je voorstellen, wat
hier allemaal georganiseerd kan worden!’
Als we de theaterzaal na enige tijd verlaten wijst
Van Oort nog snel even op de geluiddichte
muren. ‘Zie je dat? Het oude Crea is zo gehorig,
je hoort precies welke cursussen bezig zijn. Hier
heeft niemand last van elkaar.’ Het is even stil.
‘Maar ja,’ zegt ze dan sip. ‘Waar eerst over werd
geklaagd, vinden mensen nu ineens charmant.’ yyy
Het nieuwe gebouw van Crea (Nieuwe
Achtergracht 170) wordt 15 maart officieel
geopend, met een avondvullend programma vol
muziek, theater en dj’s in de verschillende zalen.
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‘Wij trekken andere
studenten dan de UvA’
De UvA en de VU werken samen, op steeds meer vlakken. Maar de belangrijkste man van
de VU, collegevoorzitter René Smit, vindt het niet nuttig om over een fusie te dromen. ‘Ik
hou het praktisch: wat kunnen we vandaag doen om het morgen beter te krijgen?’
tekst Greta Riemersma / foto’s Fred van Diem

D

e Universiteit van Amsterdam en
de Vrije Universiteit kondigden
afgelopen september aan dat ze
gaan samenwerken, maar van een
fusie is geen sprake, benadrukten de wederzijdse
bestuurders. En toch blijft dat woord rondzin
gen – René Smit, collegevoorzitter van de VU,
moet erom glimlachen. Waarom, vraagt hij zich
af, kunnen veel mensen met betrekking tot deze
samenwerking alleen maar denken in termen
van concurrentie óf fusie? ‘Mekaar de hersens
intimmeren of in één bed met zijn allen?’
Er zijn zo veel mogelijkheden om samen te wer
ken, en de UvA en de VU verkennen nu wat en
hoe, vertelt hij in zijn kantoor in Amstelveen, op
VU-lokatie Uilenstede. Vergaande samenwer
king op het gebied van de bètawetenschappen
is het meest urgent, bij andere faculteiten wordt
nu gekeken naar samenwerking in graduate
schools. ‘Fusie, dat klinkt heel erg defensief en
organisatorisch; het betekent veel gedoe met
de financiering en het administratieve systeem.
Daar zit niet de aanleiding voor wat we aan het
doen zijn. We hebben een kwalitatieve agenda,
onze discussie gaat over de inhoud. Hoe krijgen
we de wetenschap beter, hoe krijgen we een
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aantrekkelijker aanbod van onderwijs?’ Hij legt
uit hoe belangrijk het is dat een universiteit vol
doende onderzoeksvolume heeft, alleen al voor
onderzoek dat plaatsvindt in grote consortia.
‘Een tweederangs universiteit wordt daar niet
voor uitgenodigd.’ UvA en VU richtten al een
gezamenlijke tandheelkundefaculteit en het
Amsterdam University College op, en die twee

‘De UvA is een
geweldige universiteit’
projecten wezen hun de weg voor de toekomst.
‘We hebben gezien dat deze twee dingen succes
vol zijn en dat alles wat we lichtjes oppakken en
niet in een eenduidige structuur hebben onder
gebracht, gauw verwarring geeft. Dan werken
we wel samen, maar het kost een hoop energie
en tijd. Daarom hebben we gezegd: we moeten
de goede relatie die we hebben systematischer
en steviger uitwerken.’
Een van de doelen is dat de kwaliteit van het on
derwijs verbetert. Dat zal ook wel moeten want

uit de Keuzegids bleek onlangs dat beide Amster
damse universiteiten op dit punt slecht scoren.
‘Waar we ons met de samenwerking op richten
is wetenschap, dus onderzoek, en op graduateonderwijs, ofwel master- en PhD-opleidingen.
Deze samenwerking zal ook de kwaliteit van het
onderwijs verbeteren, onder andere door meer
selectiviteit en aantrekkelijke vervolgopleidin
gen te creëren.’
Zou samenwerking in de bachelorfase
ook niet voor de hand liggen als je allebei op dit punt niet zo goed uit de bus
komt?
‘Als je ieder zevenhonderd eerstejaarsstudenten
rechten hebt, dan heb je er bij elkaar veertien
honderd. Wordt dan de kwaliteit beter? Nee,
die wordt niet beter. De UvA en de VU hebben
allebei los van elkaar programma’s ingezet om
de bachelorstudies te verbeteren en die zullen
hun effect de komende tijd laten zien.’
U bent wel geschrokken toch? De uitslag van die Keuzegids is niet leuk.
‘Nee, die is niet leuk, maar we zijn niet ge
schrokken want dit is al langer gaande. En het
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is ook niet zo dat de kwaliteit van ons onderwijs
dramatisch afwijkt van hoe de andere universi
teiten het doen.’
Van de 100 punten halen Nederlandse
universiteiten er gemiddeld 60 en de
UvA 52 en de VU 53.
‘Daar zitten ook aspecten als collegezalen en
computerfaciliteiten bij,’ benadrukt de woord
voerster die bij het gesprek zit.
Smit: ‘Ik ben het er zeer mee eens dat we een slag
hebben te maken. Het onderwijs is niet goed ge
noeg, maar het is niet zo dat je tegen je kinderen
moet zeggen: “Als je in Amsterdam gaat stude
ren, gaat het helemaal mis met je.” Studenten
waarderen het onderwijs ruim voldoende.’
Karel van der Toorn, de collegevoorzitter
van de UvA, is in juli plotseling afgetreden. Ik las dat hij te snel wilde met de
samenwerking, wat op weerstand stuitte
bij de decanen en de raad van toezicht.
Is dat zo?
‘Ik weet het niet. Ik werk niet bij de UvA. Maar
ik heb tot mijn afgrijzen vastgesteld dat hij is
afgetreden. Dat vond ik erg teleurstellend omdat
we een heel open relatie hebben weten te ontwik
kelen, weg van die ruggelingse verhoudingen.’
Jullie konden het ook persoonlijk goed
met elkaar vinden?
‘Ja, ja, ja.’
Heeft hij u niet geïnformeerd over de
reden van zijn terugtreden?
‘Ja, dat heeft hij wel gedaan.’
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van het samengaan van deze culturen?
‘Het gaat erom: ben je geïnspireerd om samen te
werken, ben je in staat over die verschillen heen
te stappen en van één en één drie te maken? Je
kunt de verschillen aanzetten, maar je kunt ook
zeggen: we zijn allebei universiteiten die in een
ingewikkelde internationale context moeten zien
te overleven. We zijn allemaal wetenschappers.’
Maar herkent u zich in deze verschillen?
Zijn ze er?
‘Natuurlijk zijn ze er. Wij trekken een ander
soort studenten dan de UvA aan. Je zei net:
de VU is gekleurder. Ik zou zeggen: we zijn
diverser. Dat slaat ook op kwaliteit. Diversity
breeds excellence.’
Veel mensen van de UvA vinden de VU
de universiteit van Buitenveldert.
‘Buiten in de velden, de weilanden. Weet je,
ik heb daar geen last van. Ik ben trots op wat
deze universiteit presteert. We zijn ongelooflijk
gegroeid, niet alleen qua studentenaantal
len [van 15.000 in 2002 naar 25.000 nu, GR.],
maar ook qua wetenschappelijke kwaliteit. In
de CWTS, een ranking waarin wordt gekeken
naar wat de impact is van wetenschappelijke
publicaties, staan wij ex aequo met de Erasmus
Universiteit als best presterende universiteit
van Nederland. Dat is een enorme wetenschap

‘We moeten de goede
relatie die we hebben
uitwerken’

Ging hij weg omdat anderen vonden dat
hij te snel wilde?
‘Dat moet je mij niet vragen, maar volgens mij
was dat niet de aanleiding.’

pelijke prestatie, en dat heeft zich de afgelopen
tien, vijftien jaar ontwikkeld. De UvA is een
geweldige universiteit, maar de VU vind ik ook
een geweldige universiteit.’

Er zijn cultuurverschillen tussen beide
universiteiten. Er wordt gezegd dat de
VU gekleurder en behoudender is dan
de UvA, de UvA is witter en beschouwt
zichzelf als gewichtiger. Wat verwacht u

Even over uw eigen carrière. U bent
havenwethouder in Rotterdam geweest,
daarna directeur-generaal openbare
orde en veiligheid bij het ministerie van
Binnenlandse Zaken, toen bestuursvoor-
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zitter van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht en in 2005 kreeg u uw
huidige baan. Wat is de overeenkomst
tussen al die functies?
‘Al die functies zitten op het snijvlak van publiek
en privaat. Het zijn private instellingen maar
overheidsgedomineerd. Dat intrigeert mij.’
Wat is daar intrigerend aan?
‘Dat het complex is. Er is niet één dominante
leer, zoals bij een bedrijf of bij een honderd
procent overheidsorganisatie. Het zijn hybride
organisaties en hoe krijg je die op het goede
spoor. Wat me verder intrigeert: ook al is de
overheid dominant, hoe zorgen we ervoor dat
we toch onze eigen lijn trekken?’
Maar wat is uw persoonlijke drijfveer?
Wat wilde u worden toen u klein was?
Wat waren uw dromen?
‘Mijn droom is om bij menselijke organisaties
te zitten, waarin mensen een positie hebben,
tellen. En een organisatie met een voorwaartse
oriëntatie. Ik hou niet van achteromkijken. In
die organisaties vraag ik me altijd af: hoe zorgen
we dat we stappen vooruit maken, dat we din
gen beter doen dan daarvoor?’
Toen u klein was, dacht u dit allemaal
vast niet.
‘Nee, nee. En toen ik een stuk groter was
ook niet.’
U bent er ingerold?
‘Ja.’
U bent econoom, wilde u niet iets in het
bedrijfsleven?
‘Nee, niet zo scherp.’
U bent een redelijk prominent CDA’er,
u heeft in 2006 meegeschreven aan het
verkiezingsprogramma van die partij.
Tijdens de opvolging van minister Donner werd uw naam genoemd. Ambieert u
nog een carrière in de politiek?
‘Ja, ik denk het wel. Je houdt politieke aspiraties

Wat we gaan doen is ingrijpend, maar het is
nodig. De universiteit is de afgelopen jaren
hard gegroeid, maar we hebben de struc
tuur nooit wezenlijk veranderd. Nu komt dat
punt dichtbij.’
Waarom zegt u: mijn soort functies? Van
uw functie is er aan de VU maar één.
‘Ik ben lid van een college van drie. We hebben
twaalf decanen en 23 directeuren. Dat zijn mijn
soort functies.’
En daarin zou gesneden kunnen worden.
‘Daar moet je naar kijken, dat kan niet anders.
Als je de efficiëntie wilt verbeteren en niet het
onderwijs mee wilt laten bloeden, dan zul je het
dáár moeten doen. En daar hoor ik de verant
woordelijkheid voor te nemen.’
Ook als u daardoor het stigma krijgt:
koele saneerder.
‘De afgelopen jaren hebben we niet gesaneerd.
Je zou misschien kunnen zeggen: we hadden er
eerder mee moeten beginnen.’
als je ooit in de politiek heb gezeten, dan zie je
hoe belangrijk het is.’
Wat is er leuk aan?
‘Leuk is niet het woord. Het is fascinerend in al
zijn complexiteit en fascinerend om te zien hoe
je verder komt. Politiek doet er zeer toe. Dus ik
heb altijd tegen mezelf gezegd: als de tijd daar is
en het is nodig, dan moet ik er beschikbaar voor
zijn. Maar het is niet zo dat politiek allesbepa
lend voor mij is. Een telefoontje uit Den Haag:
“René, nu moet je komen” – zo werkt het niet.
Ik heb mijn verantwoordelijkheid tegenover de
organisatie waarvoor ik nu werk.’
Is dat telefoontje onlangs gekomen?
‘Daar hoeven we nu niet over te spreken. Waar
het om gaat is dit: ik heb verantwoordelijkhe
den. Als je leider bent van een organisatie als
deze, kun je niet zomaar weglopen.’
U bent niet alleen druk met de samen-

werking met de UvA, u bent ook bezigmet een sanering. Bij de VU moet de
komende drie, vier jaar dertig miljoen
euro worden bezuinigd. Er worden vierhonderd fte opgeheven.

‘Ik vind de sociaal-economische agenda van het
kabinet niet geloofwaardig’
‘Ja, dat klopt. We hebben te maken met aanhou
dende bezuinigingen en de kosten lopen op. We
ontkomen er niet aan wat aan de huisvesting te
doen, waar de studenten in de Keuzegids over
klaagden. We hebben nu afgesproken dat we zo
min mogelijk bezuinigen op onderwijs en on
derzoek, we gaan snijden in de ondersteuning.’
Wat bedoelt u daarmee precies?
‘Administratieve functies, mijn soort functies.

Als er nooit gekeken is naar de structuur van de universiteit, dan is dat toch
bij uitstek een onderwerp om nu samen
met de UvA te bekijken?
‘Ja, dat is ook een belangrijk onderwerp. De
bètadecanen hebben dat ook als voorwaarde
voor hun samenwerking aangegeven: als we het
administratieve proces niet eenduidiger maken,
dan is het een hopeloos vermoeiende kwestie,
dat samenwerken.’
Er wordt dus wel degelijk gekeken naar
organisatorische samenwerking?
‘Zeker. We willen kijken wat de randvoorwaar
den zijn om inhoudelijke samenwerking te creë
ren. Maar het doel blijft kwaliteitsverbetering.’
Maar er zou dus kunnen blijken dat de
beste randvoorwaarde voor kwaliteitsverbetering is: beide organisaties in
elkaar schuiven.
‘Ik kan me dat niet voorstellen.’
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U weet niet hoe de situatie is over tien jaar.
‘Nee, dat weet ik niet.’
Misschien is het dan wel handiger, ook
voor het beeld naar buiten toe, dat er in
Amsterdam één universiteit komt.
‘Dat zou kunnen, maar ik vind het niet zo nuttig
om daarover te dromen. Ik hou het praktisch:
wat kunnen we vandaag doen om het morgen
beter te krijgen?’
Nog even over het CDA. Wat vindt u van
de weg die die partij bewandelt, nu er
met de PVV wordt samengewerkt?
‘Ik vind dat een moeilijke weg, omdat het CDA
daardoor in kampen opgesloten is en daar zijn
we nog niet overheen. We zitten elkaar de maat te
nemen, wie is voor, wie is tegen. Dat is een hele ake
lige manier om een partij te vormen. En de tweede
opmerking die ik wil maken: ik vind de sociaal-eco
nomische agenda van het kabinet niet geloofwaar
dig en niet erg bij het CDA en de VVD passen.’
Van wie is die agenda dan wel? De PVV?
‘De PVV heeft op een aantal punten bedongen
dat er geen maatregelen worden genomen. Het
kabinet vindt het belangrijk dat er stevig wordt
bezuinigd, maar het gebeurt op heel veel puntjes
tegelijk. Het echte verhaal, bijvoorbeeld een
grondige herziening van de sociale zekerheid,
waar Balkenende een begin mee heeft gemaakt,
dat komt niet van de grond.’
En wat vindt u van dat andere aspect van
de PVV? Heeft u gehoord dat PVV’ers
bij een herdenking van de doden van de
Arabische Lente zijn blijven zitten?
‘Nee, dat wist ik niet. Je kunt vaststellen dat de
sentimenten op dit punt aan het begin van deze
kabinetsperiode akelig waren. Maar ik vind wel:
de immigratie is een oorlog van de vorige periode,
want het beleid op dat gebied is in hoge mate uit
kristalliseerd en de opwinding zit daar niet meer.’
Die zit nu bij het sociaal-economisch
beleid.
‘En dan stel ik vast dat het kabinet met deze
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gedoogpartner een ongelukkige relatie heeft.
Europa: een hartstikke belangrijk thema, maar
de PVV doet niet mee. De sociaal-economische
agenda: de PVV doet in hoge mate niet mee.
Dáár moeten we over nadenken. Wat wordt
onze koers de crisis uit?’
U bent niet erg gelukkig met de samenwerking met de PVV.
‘Nee. Laat ik het anders zeggen: het is meer een
oproep aan het kabinet om daar het goede spoor
te pakken.’
U mag het wel iets steviger zeggen,
hoor.
‘Wat ik zeg is: de sociaal-economische agenda
moet stevig en geloofwaardig zijn.’
Daar hoort dan een andere gedoogpartner dan de PVV bij.
‘Daar ga ik niet over. Het kabinet heeft een ak
koord gesloten en op bepaalde punten moet dat
misschien anders.’

U werkt hard, hoe ontspant u zich?
Hoe laadt u de batterij weer op?
‘Door naar huis te rijden, te wandelen, naar
muziek te luisteren. Ik woon in het Westland,
in Monster, vlakbij de zee. Dat is erg prettig.
Mijn gezin vraagt andere dingen van mij dan
de universiteit. Bovendien ben ik voorzitter
van het Rotterdams Philharmonisch, daar
moet ik dus qualitate qua vaak heen en dat is
geen straf. Het is internationaal een toon
aangevend orkest, ik ben erg trots op wat het
heeft bereikt. Dus daar ontspan ik me mee.
Maar inderdaad, het is soms te veel, dat zeg
gen ze thuis ook: joh, een beetje vaker thuis,
mag wel.’ yyy

Wil je meer weten over de samenwerking tussen
de UvA en de VU? Kom dan op 25 januari naar
het grote Uva-VU-debat, met onder anderen Paul
Doop, Ewald Engelen en René Smit. Pakhuis de
Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam. Aanvang 19.00 uur.

foto Danny Schwarz

op de tong

De Culinaire Werkplaats
Fannius Scholtenstraat 10 (West)

N

adat hij zich heeft voorgesteld,
begeleidt Culinaire Werkplaatsini
tiator Eric Meursing ons naar een
grote houten tafel en schuift aan
om het concept van de Werkplaats uit te leggen.
Je krijgt hier namelijk een vast menu van vijf ge
rechtjes rond een thema, en aan het einde van de

avond bepaal je zelf wat je betaalt. Deze avond
is het thema ‘Spoons Full of Honesty’, vanwege
de fair trade restaurantweek. Bij de Werkplaats
zijn ze lekker pragmatisch: bestek pak je uit een
bak op tafel, je bord breng je zelf naar de afwas
en als je wijn wilt krijg je een fles en mag je zelf
bijhouden hoeveel glazen je daaruit drinkt. Een

glas ‘gewone wijn’ kost € 3,95, een fles € 19,50.
Er wordt ook ‘dure wijn’ (€ 5,75) en ‘super
dure wijn’ (€ 7,75) geserveerd. Het eten is altijd
vegetarisch en vaak veganistisch. De gerechtjes
hebben namen als ‘No Frills’ en ‘Coming Out’
en bestaan bijvoorbeeld uit witte bonen met
venkelgelei en sinaasappelschuim met daarop
een in tempura gefrituurd stukje schorseneer.
Daar doet het restaurant een beetje te veel zijn
best om iets speciaals te doen met het eten. Een
eenvoudig gerecht met aardpeer, wortel, ven
kelknol en knolselderij op een bedje van zwarte
aardappel komt veel beter uit de verf. Na soms
lang wachten op het volgende gerecht, zitten we
niet vol, maar hebben we wel een fantastische
‘eet-inspiratie’ gehad, zoals Marjolein en Eric
dat noemen. We vinden dat dat, exclusief drank,
€ 25 euro per persoon waard is. Eric is daar te
vreden mee: ‘Mensen betalen gemiddeld tussen
de € 27,50 en de € 35,-. De student die twintig
euro geeft, wordt weer gecompenseerd door de
advocate die vijftig euro neerlegt.’ yyy Eline Visser

Folia Magazine ontvangt graag je restaurantrecensie
en vergoedt tot € 50,-. Maximaal 300 woorden,
(suggesties voor de) kaders zijn welkom, maar niet
verplicht. Mail redactie@folia.nl.

Eet-inspiratie

Ons Genoegen

Film

De Culinaire Werkplaats
is alleen op vrijdag en
zaterdag als restau
rant open. De andere
dagen zijn initiators Eric
Meursing en Marjolein
Wintjes druk bezig op het snijvlak van kunst
en eten in hun ontwerpstudio, bijvoorbeeld
door na te denken over ‘het bord van de
toekomst’ of om ‘eet.inspiraties’ te ontwer
pen. Ook verrassen ze voedselproducenten
met vijf vernieuwende gerechtjes van hun
eigen product.

Aan de andere kant van
het Westerpark ligt de
gemoedelijke buurt
boerderij Ons Genoe
gen. Goedkoop, gezellig
en prachtig mooi gele
gen tussen weiland en (Spaarndammer-)dijk.
Op een zonnige dag is het er goed toeven
in de tuin. Regelmatig zijn er workshops en
livemuziek. Je vindt er tevens een weggeef
winkel met onder andere kleding. www.
buurtboerderij.nl

Een diner bij de Culi
naire Werkplaats is heel
goed te combineren
met een avondje naar
de film. Op minder dan
één kilometer afstand
vind je het Ketelhuis (Westergasterrein) en
The Movies (Haarlemmerdijk), bioscopen
met een vergelijkbare programmering van
cultfilms, afgewisseld met publiekstrekkers.
Zie www.cineville.nl voor de actuele pro
grammering.
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(advertentie)

zoekt stagiaires:
• PROGRAMMERING
• (WEB)REDACTIE
• COMMUNICATIE
• PRODUCTIE
mail naar: stage@dezwijger.nl
Pakhuis de Zwijger organiseert bijeenkomsten:
(boek)presentaties, talkshows, debat, portfolionights,
screenings, denktanks, ontwerpsessies e.a. over ondernemerschap
in en de (maatschappelijke) betekenis van de creatieve industrie
(design, architectuur, mode, muziek, gaming, film, fotografie en advertising)

illustratie Denise van Leeuwen

drift

‘Soms hoorde ik tien dagen niks’

N

ina, promovenda rechtsgeleerd
heid aan de UvA: ‘Mijn verliefd
heid begon op het moment dat hij
nog in een relatie zat. We reden
met een gezamenlijke vriendin naar Berlijn.
Zeven uur in de auto naast een leuke jongen, ik
voelde meteen een klik. Ik viel op zijn donkere
haren en ik hing aan zijn lippen als hij vertelde
over de films die hij had gezien. Het waren
precies die cultfilms waar ik ook zo van onder
de indruk was. In Berlijn liepen we samen door
de stad. Maar vanwege zijn vriendin gebeurde er
niks. Bij mij werkte dat juist als olie op het vuur;
ik moest mijn verlangens uitstellen.
Na een paar weken hoorde ik via via dat hij het
had uitgemaakt. Het duurde nog een tijdje – veel
te lang – voor ik van hem hoorde. In die weken
gaf ik mijn gedachtes over hem en ons samen
vrij baan. Uiteindelijk spraken we af. Al snel
ontstond er een affaire. Eén van zijn voorwaar
den was dat we bij mij thuis zouden afspreken,
niet bij hem. Hij woonde met mensen die zijn ex
kenden en dat zou lastig zijn.
Ergens vond ik zijn eis onacceptabel: je wilt het

liefst gewoon welkom zijn bij je nieuwe liefde.
Maar ik ging akkoord. Het had ook wel iets
mystieks, vond ik, en zo bleef er een plek waar ik
mijn fantasie kwijt kon. Ik zag helemaal voor me
hoe we samen vegetarische maaltijden zouden
koken, en zelfs dat we in één huis woonden.
De seks was al die maanden geweldig. Maar
wat wij verder hadden, viel steeds vaker tegen.

‘Ik zet hoog in,
ook in de liefde’
Als hij er niet was, was hij er ook radicaal niet.
Soms hoorde ik tien dagen niks van hem, later
zei hij dan: “Sorry, mijn telefoon was in de
wasbak gevallen.”
Na een paar maanden kreeg ik steeds grotere
twijfels. Met vriendinnen sprak ik veel over onze
verhouding. Daardoor zag ik die in een ander
daglicht. Ik weet nog dat ik wakker werd met de
gedachte: “Het is graag of niet.”
Net toen ik voor mijzelf definitief het besluit had
genomen te stoppen met deze wat-het-ook-was-

relatie, nodigde hij mij ineens bij hem thuis uit.
Hij had zelfs gekookt: pasta met aubergine, veel
te veel crème fraiche en tofu. Vreselijk. Ook zijn
kamer was ronduit smakeloos. Als het een neu
trale ontmoeting was geweest, hadden die dingen
me niet gestoord. Maar ik kwam binnen met een
idee over hoe het tussen ons moest zijn. Dat idee
werd de grond ingeboord; hij was in het echt niet
de utopische man die ik van hem had gemaakt.
Hoe zou hij dat ook kunnen zijn? Een profes
sor zei mij een keer: “Je moet je verwachtin
gen laag houden, dan ben je uiteindelijk veel
blijer met de situatie.” Maar voor mij heeft die
houding een soort cynisme dat niet bij mij past.
Ik zet met alles hoog in, waarom dan niet met
de liefde? Ik weet het niet. Wat nou als ik een
onhaalbaar ideaal nastreef? Toch denk ik dat
er altijd mensen zullen zijn die dichterbij mijn
ideaal komen dan deze jongen en zijn pasta met
tofu.’ yyy Roos Menkhorst
De naam van de geïnterviewde is op haar verzoek
gefingeerd. Wil je ook meedoen aan deze rubriek,
mail dan een korte motivatie naar redactie@folia.nl.
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Wil je graag geld verdienen en tegelijkertijd relevante werkervaring opdoen?
StudiJob biedt leuke bijbaantjes en interessante kennisbanen.

Luister naar
Radio AmsterdamFM:
De stem van de hoofdstad!

StudiJob nu ook op Facebook.

Van 07:00 tot 19:00 uur op 103.3 op de kabel,
106.8 in de ether.

Like it!

En 24 per dag op www.amsterdamfm.nl

En blijf op de hoogte van de laatste vacatures.
Als het in Amsterdam gebeurt, hoor je het hier!

folia-studijob 120112.indd 1

DE SER SCRIPTIESERVICE HELPT
JE OP WEG !

13-01-2012 09:37:59

SCRIPTIE
SERVICE

Radio AmsterdamFM:
De stem van de hoofdstad!

is de publieke radio van Amsterdam. Nieuws,
kunst en cultuur en politiek: als het in Amsterdam
gebeurt hoor je het op AmsterdamFM.

Studeer je aan de universiteit,
of aan het hbo ?

Kijk voor meer informatie op www.amsterdamfm.nl

Gaat je scriptie over een
sociaal-economisch
onderwerp ?
Kijk dan voor handige
literatuurlijsten en
schrijftips op de SER-site.

Kijk voor meer informatie op www.amsterdamfm.nl

WWW.SER.N L

*Alleen voor UvA studenten

3600 studenten
25 evenementen
1 week

Graduate School of Communication

Regel jij het?

We invite you to the Graduate School
of Communication in Amsterdam
WWW.GRADUATESCHOOLOFCOMMUNICATION.UVA.NL

Our 2-year Research Master programme Communication Science offers
you the chance to:
■
■
■
■

Become part of a world-renowned communication science institute
Participate in cutting-edge communication and media research
Become an expert in political, persuasive, youth, or corporate
communication research
Enjoy the vibrant city of Amsterdam













Word commissielid en
organiseer Intreeweek 2012! *
Kom naar een van onze infoavonden voor meer informatie over
het leven als commissielid bij Commissie Intree
Datum: 18, 19, 20 januari
Locatie: Nieuwe Achtergracht 170
REC-I kamer 2.17
Tijd:
20.00 uur

illustratie Pascal Tieman

de adviesdienst

Hufterige
collega

N

a mijn promotie ben ik sinds enkele jaren docent aan de UvA. Hoewel
ik vooralsnog alleen weinig betekenende werkgroepen mocht leiden,
vind ik het lesgeven ontzettend leuk en geniet ik van het contact met de
studenten. Recent werd ik door een bekend hoogleraar gevraagd samen
met hem een werkcollege te verzorgen. Een grote eer en bovendien een belangrijke
carrièrekans. Hij gedraagt zich tijdens die lessen ten opzichte van studenten echter als
een ontzettende zak, kleineert hen en zorgt bepaald niet voor een open discussiesfeer.
Ik erger me hier ontzettend aan, maar durf hem als hogergeplaatste hier niet op aan te
spreken. Moet ik zijn gedrag slikken? Anonieme UvA-docent

Bewijsmateriaal
Absoluut aankaarten, maar pas
wanneer je voldoende ‘bewijsma
teriaal’ verzameld hebt. Dan heb
je iets om op te staan, en is het
voor de hoogleraar makkelijker te
ontvangen. Zoiets horen is voor ie
mand die al langer in het onderwijs
werkt natuurlijk niet erg plezierig.
Hierin zou trouwens het verschil
in positie binnen de UvA eigenlijk
geen rol mogen spelen.

Ella de Rijke (student kunstgeschiedenis, UvA)

Ondergeschikt
Ik zou je toch aanraden niet te veel
te klagen. Het is duidelijk dat dit
een grote kans voor je is om verder
te komen. Bovendien blijft het ge
woon zo dat jij zijn ondergeschikte
bent. Je kunt eens bij collega’s
polsen wat zij van hem vinden,
maar in ieder geval hem niet direct

aanvallen. Maak er de rest van het
college gewoon het beste van: jouw
tijd komt nog wel.
Lisanne (UvA-promovenda)

ten moeten deze docent aanspre
ken op zijn gedrag. Dat is een taak
van iedereen.
Jeffrey Bokma (UvA)

Taak

Carrière

Jammer dat iemand op zo’n positie
geen zelfreflectie heeft. Hij moet
daar absoluut op worden aange
sproken: als ik les zou krijgen van
zo'n docent zou ik dat ook doen.
Zowel collega-docenten als studen

Zit je daar voor beter onderwijs?
Dan ja. Zit je daar voor je carrière?
Dan nee.
Jerke van der Woerdt (Projectleider,
HvA)

volgende week: vies vriendje
Ik heb sinds een half jaar een heel leuke vriend. In principe vind ik het
fijn om bij hem te slapen, bovendien is zijn huis een stuk groter dan mijn
kleine kamertje. Het is er alleen echt één grote puinzooi. Overal staan
blikjes bier en ligt vuile was, en ook etensresten ontbreken niet. Ik heb al
wel eens laten vallen dat ik dat niet zo fijn vind, maar het lijkt hem weinig
te deren. Ik vind het onzin om steeds in mijn minihokje te gaan zitten,

maar echt op m’n gemak voel ik me daar ook niet. Moet ik eisen dat hij
opruimt? Stephanie (23)
Mail je advies voor Stephanie, of een eigen kwestie waarin je geadviseerd wilt
worden, aan redactie@folia. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen
in te korten.
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lezingenladder

het cultureel
studentencentrum
van de
UvA & HvA

CREA verhuiSt naar
RoeterSeiland !

Voor eenieder die geïnteresseerd is in lezingen en debatten is er de Folia Magazine-lezingenladder. Wij
streven ernaar hierin de meest interessante lezingen en debatten in Amsterdam op één plek te verzamelen.

Burgerschap in een wereld on the
move
Academische Club
DO 19/01, 18.00 uur
Ernst Hirsch Ballin over de relatie tussen bur
gerschap en integratie, becommentariëerd door
onder anderen Arnoud Boot.

The Art of Fielding
Aula UvA DO 19/01, 20.00 uur
Auteur Chad Harbach gaat in gesprek met Jan
Donkers over zijn succesvolle debuutroman
The Art of Fielding, door The New York Times
uitgeroepen tot een van de beste tien boeken
van 2011.

De Salon #1

geïnteresseerd zijn in sociaal ondernemerschap,
met vanavond drie concrete lessen in talent.

Openbare redactievergadering
Spui25 DO 19/01, 17.00 uur
NRC Handelsblad komt met een nieuwe bijlage:
MENS&, over ‘mens-zijn’ in al z’n facetten.
Iedereen is welkom om mee te komen denken
over de inhoud van de bijlage.

Pecha Kucha #20
Trouw Amsterdam
WO 18/01, 21.00 uur
Verwacht nieuwe ideeën, fascinerende verhalen
en doses inspiratie van twaalf verlichte geesten,
in twintig dia’s x twintig seconden.

Felix Meritis ZO 22/01, 15.00 uur

Wij in 2030

De Salon biedt duiding in hectische tijden.
Diepgaande gesprekken met schrijvers Joke
Hermsen, Jan Terlouw en Thierry Baudet,
onder leiding van schrijver Daan Heerma van
Voss.

VU Agorazaal WO 18/01, 15.00 uur
Debat met als leidraad de vraag ‘Wat worden
de belangrijkste kwesties op het gebied van
samenleven in 2030?’

Cursussen, CREA Café, CREA Debat,
verhuur van studio’s,
CREA Cultuur, studentenorganisaties:
alles verhuist mee!

voorjaarScurSuSSen
vanaf februari
Schrijf je in!

In februari starten nieuwe cursussen fotografie, muziek, dans, beeldend, theater, literatuur & film, radio en digitale media. Kijk
op de website voor het volledige aanbod.

**preview februari**
movie
mo 13/2 20.00 hr

Dutch Movie for Beginners:
Zwartboek
With English subtitles and introduction.

LeZing & Muziek
di 14/2 20.00 uur

De liefde in drie bedrijven:
klassiek, economisch en
fysiologisch!
Hoe ziet de liefde er binnen het lichaam
uit? Wat levert het ons op? En dachten de
klassieken er anders over?

Van krastekening naar eigen
beeldtaal

ThEATER & Muziek

OBA WO 18/01, 20.00 uur
Tijdens deze avond spreekt cultuurpedagoge
Sabine Plamper over krastekeningen en de ont
wikkeling van een eigen beeldtaal bij kinderen
vanaf anderhalf jaar.

do 16/2 20.30 uur

Op de tractor naar de Zuidpool

cabaret

Open Podium

Een afwisselende avond met singer songwriters, stand up comedians, theatermakers en cabaretiers.

OBA DO 19/01, 20.00 uur

vr 17 en za 18/2 20.30 uur

Lezing van Manon Ossevoort die op een
tractor vanuit Nederland richting de Zuid
pool reisde en onderweg dromen van mensen
verzamelde.

Goedkoop Cabaret

Met o.a. Sander van Opzeeland, Yora
Rienstra en Kees van Amstel.

lecture & MuSic
Th 23/2 20.00 hr

Socionext
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Open vanaf 23 januari
Adres: Nieuwe Achtergracht 170

Pakhuis de Zwijger
WO 18/01, 20.00 uur

U organiseert een lezing of debat en wilt daarmee

Een internationaal georiënteerd programma
voor studenten van verschillende disciplines die

naar harmen@folia.nl onder vermelding van ‘Aanmel-
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graag op deze pagina staan? Stuur tijdig een mailtje
ding lezingenladder’.

Nerd Nite V

Presentations, drinks and a bunch of nerds
in the awkward act of socializing.

WWW.CREA.UVA.NL

overigens

In deze rubriek reflecteren wetenschappers op een actuele stelling.

Het versoepelen van de eisen, zoals de TU Delft heeft gedaan,
is een goede manier om studenten sneller te laten afstuderen.
Ad de Jongh
hoogleraar angst- en
gedragsstoornissen in de
tandheelkundige praktijk

Peter Sloot
hoogleraar
computational science

Rick Kwekkeboom
lector community care

Ad de Jongh:
‘Het woord “versoepelen” suggereert iets onfris,
namelijk dat de kwaliteit van het onderwijs in
het geding zou zijn. Daar ben ik het natuurlijk
mee oneens: het is onze plicht studenten van
een goede opleiding te voorzien. Maar als ver
soepelen betekent dat er kritisch naar de inhoud
van afzonderlijke vakken en een hele oplei
ding wordt gekeken, dan zeg ik: “doen!” Een
voorbeeld. Toen ik zelf studeerde voor tandarts,
moest ik twee jaar verplicht het vak gynaeco
logie volgen. Een heel zwaar vak waarvan je
je kunt afvragen of kennis van de vrouwelijke
geslachtsorganen noodzakelijk is om een goede
tandarts te zijn. De wereld verandert in hoog
tempo en onderwijsinstellingen zouden zich
daarop moeten aanpassen door steeds opnieuw
te beoordelen of een curriculum nog wel aan de
eisen van het beroep voldoet. Nu ligt de macht
over de inhoud van vakken vaak bij docenten,
zonder een objectieve vaststelling of die inhoud
nog wel up to date, passend en betekenisvol is.
Kortom: versoepeling is niet erg, als het maar
weldoordacht is en leidt tot een beter resultaat.’

Rick Kwekkeboom:
‘Van dit nieuws ben ik flink geschrokken. Het is
goed om studenten te ondersteunen in het tijdig
afstuderen, maar het niveau van opleidingen
verlagen is de laatste methode die daar geschikt
voor is. Omwille van langstudeerdersboetes
of het mislopen van geld voor een diploma
studenten weg laten komen met een makkelijke
studie, maakt mij niet blij. Als lector ben ik aan
getrokken om bij te dragen aan de kwaliteit van
het hoger beroepsonderwijs en hetzelfde geldt
voor hoogleraren aan universiteiten. De meeste
bèta-opleidingen zijn vastgesteld op vijf jaar. Dat
kunnen studenten prima halen als ze een beetje
doorwerken. Ik heb zelf ook een bèta-opleiding
gedaan, dus ik spreek uit ervaring. Als een
student vertraging oploopt om een goede reden,
zoals het volgen van extra vakken of een stage,
dan moet daar ruimte voor zijn. Als er andere
redenen zijn voor vertraging, dan moet een
opleiding in gesprek met de student, achterhalen
waar het probleem zit. Maar tornen aan het ni
veau is zagen aan de eigen stoelpoten. Dan is wat
het hoger onderwijs betreft het einde echt zoek.’

Peter Sloot:
‘Nee, het veranderen van eisen om doorstroom
te bevorderen is nooit goed, zeker niet als het
verkrijgen van meer geld daarvoor de reden is.
Zo komt de prikkel om studenten sneller te laten
studeren bij universiteiten te liggen, terwijl het
primair de student is die verantwoordelijk is
voor het afronden van een opleiding. Dat neemt
niet weg dat ik vind dat vijf jaar studeren het
maximum is. Daarin is voldoende ruimte voor
studenten om drie jaar fundamentele kennis op
te doen en twee jaar te worden klaargestoomd
voor wetenschappelijk onderzoek of bedrijfsleven.
Nieuwe kennis en technologie worden tegenwoor
dig zo snel ontwikkeld dat we studenten moeten
opleiden voor banen die er nu nog niet eens zijn;
banen waarvoor technologieën nodig zijn die nog
uitgevonden moeten worden om problemen op
te lossen waarvan we nu nog niet eens weten dat
het problemen worden. Vijf jaar is wat mij betreft
dus de max, omdat er anders een ontkoppeling
plaatsvindt van toepasbare kennis en de actuali
teit. Dat die kennis wel aan goede kwaliteitseisen
moet voldoen, is evident.’ yyy Floor Boon
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prikbord HvA
DMR Europahuislunch

DEM Overlegeconomie

Ute Kötter van de Hochschule München geeft don
derdag 23 februari om 12.00 uur een gastcollege in het
Europahuis. Medewerkers kunnen tijdens de lunch het
nuttige met het aangename verenigigen. Kötter gaat
in op uiteenlopende onderwerpen zoals arbeidsrecht,
sociaal zekerheidsrecht en de juridische grondslagen
van vrijwilligerswerk. Ook is er ruimte om in te gaan op het Nederlandse
en Duitse onderwijssysteem. De voertaal is Nederlands. Nadere informa
tie over lokaal en aanmelden volgt nog op het intranet.

Roland Zwiers, econoom bij de Sociaal Economische
Raad, geeft 31 januari een presentatie over de Ne
derlandse overlegeconomie in relatie tot de Europa
2020-strategie. Hoe verhoudt Nederland zich sociaal
economisch gezien tot de rest van de EU-landen? Wat
zijn de Nederlandse ambities met de Europa 2020-stra
tegie? Studenten en medewerkers worden door alumnivereniging Hou’
en Trouw van harte uitgenodigd om deze lunchbijeenkomst bij te wonen.
Vanaf 12.45 uur in zaal 0.012 op de Fraijlemaborg.

DBSV Turnles

DT Aviation

Turning Spirit IJburg is op zoek naar studenten die aan
de ALO studeren of de opleiding hebben afgerond en
les willen geven aan meisjes van vijf tot en met acht
jaar. De lessen worden iedere vrijdagmiddag gegeven
van 16.00 tot 19.00 uur op Ed Pelsterpark 8 op IJburg.
De reiskosten en vergoeding worden na overleg beslo
ten. Kijk voor meer informatie op het intranet van het Domein Bewegen,
Sport & Voeding.

De studenten en docenten van de minor Aviation Se
curity & Technology nodigen geïnteresseerden uit voor
de themadag Airport & Aviation Security. Deze dag
wordt in samenwerking met de Dutch Aviation Group
georganiseerd en wordt gehouden op woensdag 25 ja
nuari 2012 in het auditorium van gebouw de Leeuwen
burg. De toegang is gratis voor HvA-studenten én -docenten (dresscode:
Business Formal). Wil je deze themadag bijwonen? Stuur dan een e-mail
naar themadagsecurity@gmail.com. Vermeld in de mail je volledige naam
en studiejaar.

DOO Laptop

DMCI Foto-expositie

Veel studenten weten het niet, maar bij de servicebalie
is het voor studenten mogelijk voor maximaal één
dag een laptop te lenen. Studenten hebben hiervoor
een geldige studentenkaart nodig, die dient ingele
verd te worden als borg. De laptop moet dezelfde dag
weer worden ingeleverd. Als je zeker wilt zijn van een
laptop, reserveer dan minimaal 24 uur van tevoren bij de Servicebalie of
reserveer online via klantenservice.hva.nl.

Het AMFI opent 28 januari een foto-expositie van
twintig studenten in de Sugar Factory Amsterdam. Het
fotowerk komt voort uit het Fashion & Visual Culture
programma waarin studenten geprobeerd hebben
vernieuwende modebeelden te creëren, geïnspireerd
op hun favoriete ontwerper. De studenten maakten
ook een reeks films, die zijn geïnspireerd op vijf jonge Nederlandse
ontwerpers. Deze films worden eerder al vertoond, tijdens de Amsterdam
Fashion Week op donderdag 24 januari in het Ketelhuis op het Westergas
fabriekterrein.

USC Gratis

HvA Fruit.nu

inschrijven

Januari is de maand van de goede voornemens. Eén
van de meest voorkomende is om meer te gaan spor
ten. Het USC, de sportorganisatie van HvA en UvA,
helpt hierbij door in de week van 15 t/m 21 januari
geen inschrijfgeld te rekenen. Je krijgt bij inschrijving
ook een paar fietslampjes cadeau: veilig en zonder boe
tes door Amsterdam. Alle USC-locaties doen mee en iedereen is welkom:
studenten en niet-studenten. Kijk welke USC locatie voor jou geschikt is
en schrijf je in.
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Met hun cateringbedrijf voor fruit wisten HvA-stu
denten Boy en Guy Lokhoff vorig jaar een omzet van
ruim een ton te halen en een plek te bemachtigen in de
finale van de Amsterdamse Student Ondernemersprijs.
Nu doen ze de succesvolle start-up alweer van de hand.
Het bedrijf is verkocht aan fruitbezorger Vitamine &
Zo. De zestig klanten van Fruit.nu zijn afgelopen week geïnformeerd over
de overname. Met de verkoop zetten de broers een punt achter een bedrijf
dat veertien maanden heeft bestaan en voortkwam uit een studieopdracht.

prikbord UvA

ideëen voor deze rubriek: redactie@folia.nl

FGw Ganzenveer

FGw Verfilmd

UvA-alumna, schrijfster en historica Annejet van der
Zijl heeft de Gouden Ganzenveer 2012 gewonnen. De
culturele prijs wordt jaarlijks door de Academie De
Gouden Ganzenveer toegekend aan een persoon of
instituut vanwege zijn of haar grote betekenis voor het
geschreven en gedrukte woord in Nederland. Van der
Zijl promoveerde in 2010 aan de UvA op een biografie van prins Bern
hard. Haar boeken zijn buitengewoon succesvol en meerdere ervan zijn
verfilmd. De uitreiking van de Gouden Ganzenveer vindt plaats op 5 april
in hotel The Grand in Amsterdam.

De roman Boven is het stil van UvA-alumnus neerlan
distiek Gerbrand Bakker wordt verfilmd. Eind februari
beginnen de opnames. In Boven is het stil speelt acteur
Jeroen Willems de hoofdrol. Hij verbant zijn oude
vader, gespeeld door de Belgische acteur Henri Garcin,
‘naar boven’ en wacht tot deze doodgaat. In de maan
den voor de dood van de bejaarde man groeien de twee naar elkaar toe.
Ook zijn er rollen voor Lies Visschedijk en Martijn Lakemeier. De opna
mes van de film beginnen eind februari. De film draait naar verwachting
begin 2013 in de bioscoop.

Lustrum Duizend

USC Fietslampjes

Ter gelegenheid van het 380-jarig bestaan van de UvA
heeft de lustrumcommissie het plan om een bijzonder
boekje te ontwikkelen rond het lustrumthema ‘nieuws
gierigheid’. Wetenschappers, alumni, studenten en me
dewerkers kunnen een bijdrage leveren aan het boekje
door in maximaal duizend woorden een inspirerend,
populairwetenschappelijk antwoord te formuleren op de vraag ‘waardoor
brand jij van nieuwsgierigheid?’ Het boekje zal door de UvA als relatiege
schenk worden gebruikt. Meer informatie is te krijgen bij Henriëtte van
Oosterzee: h.c.a.vanoosterzee@uva.nl.

Januari is de maand van de goede voornemens.
Een van de meest voorkomende is om meer te gaan
sporten. En daar maakt het USC handig gebruik van
met een lucratief aanbod. Wie deze week voor het
eerst wil gaan sporten bij het USC hoeft tot en met 21
januari geen inschrijfgeld te betalen. Omdat het USC
op het Science Park ligt en het daar ’s avonds vaak aardedonker is, krijgen
inschrijvers een paar gratis fietslampjes cadeau bij inschrijving. Overigens
doen alle USC-locaties mee en staat inschrijving open voor iedereen:
studenten en niet-studenten.

Acta Erelid

UvA Océ

Acta-docent Ad van Andel heeft het erelidmaatschap
gekregen van de Nederlandse Vereniging voor Gero
dontologie (NVGd). De vereniging reikte het erelid
maatschap uit op 16 december ter gelegenheid van
haar 25-jarig bestaan. Van Andel ontving het erelid
maatschap vanwege zijn verdiensten voor de mond
zorg bij ouderen in het algemeen en voor de vereniging in het bijzonder.
De NVGd heeft tot doel het bevorderen van de mondzorg van kwetsbare
en zorgafhankelijke ouderen. Dat doet zij door middel van onderzoeksen voorlichtingsprojecten.

Sinds 1 januari is Océ de nieuwe reprodienstverlener.
Hieronder valt de post, transport en reproductieop
drachten. Als gevolg daarvan zijn de postrondes en
boekentransporttijden gewijzigd (voor de gewijzigde
tijden zie de medewerkersportals). De reproservice
punten op het Science Park, het Roeterseiland en de
Oudemanhuispoort blijven bestaan, dat in het P.C.Hoofthuis vervalt. Océ
is voor UvA-medewerkers bereikbaar via de speciale portal www.uva.
oce-bs.nl. Er is ook een webshop ingericht voor studenten om readers te
bestellen: www.uva.oce.live.ism.nl.

UB Zoekmachine

Bijzondere Collecties

De UB heeft een nieuwe zoekmachine, die als pilot nu
beschikbaar is. De definitieve lancering is half april. De
zoekmachine komt in de plaats van de huidige Digitale
Bibliotheek die sinds 2002 in gebruik is geweest. Volgens
de UB is het systeem veel sneller, heeft het een groter
gebruiksgemak en levert het zoeken in veel vakgebieden
een groter resultaat op. Door binnen de nieuwe zoekmachine op de ‘survey’knop te klikken kunnen gebruikers hun mening geven. Via de knop ‘ask a
question’ kun je vragen stellen. Zie ook: http://cf.uba.uva.nl/nl/.

Wat is het belang van culturele noodhulp voor erfgoed?
Op 19 januari vindt daarover een paneldiscussie plaats
rond het boek Cultural Emergency in Conflict and Disaster, het eerste handboek voor culturele noodhulp, uitgege
ven in het kader van het Cultural Emergency Responseprogramma (CER). Erfgoedspecialisten, hulpverleners en
politici bespreken het belang van de bescherming van door oorlog en rampen
bedreigd cultureel erfgoed. In het panel Marieke Sanders-ten Holte, Irma
Boom en Els van der Plas. Aanvang: 17.00 uur. Adres: Oude Turfmarkt 129.

Boekensalon
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wasdom
In alle groepjes
de architect
Nanne de Ru
Leeftijd: 35 (geboren op 18 augustus 1976)
Beroep: Architect, mede-oprichter en
eigenaar van architectenbureau Powerhouse
Company
Studie: Bachelor Architectural Engineering
aan de HvA en master architectuur aan het
Berlage Instituut in Rotterdam
Afgestudeerd: 2002
Docent: ‘Peter Boekwijt, mijn docent handvaardigheid op de middelbare school. Hij liet
mij zien hoe ik mijn talenten kon inzetten. Ik
wilde eigenlijk meubelmaker worden, maar hij
liet mij verder kijken.’
Locatie: ‘In het eerste jaar kreeg ik les op de
Wiltzanghlaan, in een modernistisch pand,
waar je binnen mocht roken. Nu doe ik dat
niet meer, maar ik zie mezelf daar nog rokend
achter de tekentafel staan. ’
Café: ‘Ik had geen stamkroeg, maar in de
zomer ging ik vaak ‘s avonds naar het Vondelpark met vrienden.’
Afknapper: ‘De verhuizing naar de Leeuwenburg, daar was het ontzettend bedompt en
klimatologisch gezien een kleine nachtmerrie.’
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stage
Hij studeerde Architectural Engineering en architectuur
en werd, weinig verrassend, architect: Nanne de Ru.
tekst Julie de Graaf / foto Bob Bronshoff

‘I

k was al op jonge leeftijd geïn
teresseerd in kunst en cultuur.
Op de basisschool hield ik een
spreekbeurt over de Nachtwacht
en de Guernica, terwijl mijn klasgenootjes
daar nog nooit van hadden gehoord. Op de
middelbareschool kwam ik in een omgeving
waar die interesses werden gestimuleerd.
Mijn leraar handvaardigheid liet mij ken
nismaken met architectuur en nadat ik
mijn eindexamen had gehaald, koos ik voor
bouwkunde aan de hogeschool om vooral
veel te leren over de praktijk. Op de HvA
kwam ik in een ambitieuze groep studenten
terecht waarvan iedereen geïnteresseerd was
in de architectuurkant van bouwkunde. In
die groep zat bijvoorbeeld Marc Koehler,
nu een jonge architect die stevig aan de weg
timmert, maar ook Odette Olde Wolbers die
haar eigen bureau heeft en Wim Sjerps, die
lang bij Rem Koolhaas werkte. We leerden
elkaar kennen tijdens de introductiedagen
en de rest van onze studietijd vormde onze
gedeelde ambitie een belangrijke drive. Wij
waren de eerste generatie studenten die
projectgestuurd onderwijs volgde en tevens
de eerste generatie die een bachelordiploma
ontving. Al die vernieuwingen gaven ons het
idee dat wij zelf ook invloed konden uitoe
fenen op de invulling van de studie, dus we
bemoeiden ons er flink tegenaan. Gelukkig
konden onze docenten dat wel waarderen.
Ik herinner mij dat ik me de eerste twee jaar
van mijn studie door vakken heen ploegde
waarvan ik het idee had dat ik er later niets
aan zou hebben. Maar van een vak als bouw
plaatsinrichting, dat me toen onzinnig leek,
heb ik nu het meeste profijt.
Ik heb altijd het idee gehad om mijn eigen
architectenbureau te beginnen. Op mijn

opleiding hadden we vier projectgroepen
per jaar, waarin we de werkelijkheid simu
leerden met bijbehorende rolverdeling. De
een moest architect zijn, de ander construc
teur, installatie-adviseur of bouwkundig
uitwerker. Ik was altijd in alle groepjes de
architect en heb daar veel van geleerd. Als
ik een onuitvoerbaar project bedacht, of lui
was en mijn ideeën te laat aanleverde, dan
kreeg ik klachten van mijn groep of zag ik
dat zij niet verder konden werken zonder
mijn ontwerpen. Dat waren waardevolle
lessen, want in de praktijk gaat het er precies
hetzelfde aan toe.
Mijn keuze voor de hogeschool was heel
bewust. Als je aan de universiteit bouw
kunde studeert, word je opgeleid tot een
solo-ontwerper. Dat is prima, maar ik ken
geen enkel bureau waar je in je eentje werkt.
Architectuur draait om samenwerken, ofwel
in het ontwerp, ofwel in de uitvoering van
een project. Op de universiteit leer je dat niet
en daar studeren veel mensen af die denken
dat zij in hun eentje een heel vet gebouw
gaan maken. Dat is een misvatting. Op de
hogeschool leerde ik niet alleen om samen te
werken, maar ook om in mijn ontwerpen te
letten op de kosten en de maakbaarheid. Op
de universiteit krijgen studenten te horen
dat ze daar “nu nog niet over na hoeven te
denken”. Een volstrekt idiote redenering,
want het ontwerpen van gebouwen gaat te
genwoordig alleen maar over kosten. Als de
HvA ambitieus is, dan kan ze een opleiding
maken die een veel interessanter proﬁel
biedt dan de technische universiteiten. Daar
bij moet worden ingezet op goede techniek
en goede technici, die kunnen ontwerpen en
detailleren. Daar is namelijk een waanzin
nige markt voor.’ yyy

Aletta Hop (22)
Studie Communicatiewetenschappen (UvA)
Stage Dokters van de Wereld
Verdiensten geen
Beoordeling JJJJJ
‘Mijn huisgenoot was in Afrika geweest met mijn
huidige begeleider bij Dokters van de Wereld.
Toen we een keer samen aten, vertelde ze dat die
organisatie een stagiair zocht, en ik spitste mijn
oren. Ik wist dat het op vrijwillige basis zou zijn.
Ik heb er wel goed over nagedacht, maar toen
toch contact gezocht. Dokters van de Wereld is
een internationale hulporganisatie voor men
sen in kwetsbare posities. De organisatie heeft
weinig naamsbekendheid, omdat ze al jaren
geen campagne hebben gevoerd. Ik ben niet
met de medische kant bezig, maar vanuit mijn
achtergrond als communicatiewetenschapper is
het een interessant project. Er lagen ideeën klaar
om uitgewerkt te worden, daar kon ik mee aan
de slag. Ik heb campagne gevoerd voor Operatie
Glimlach. Daarbij willen we geld inzamelen om
reconstructieve chirurgie mogelijk te maken voor
kinderen in ontwikkelingslanden met een afwij
king, zoals een hazenlip, of brandwonden. Het
startsein voor de campagne is een lachsessie in
Paradiso. Met een lachcoach, Geert van de Vijver,
gaan we mediteren en lachen. We hopen op een
grote opkomst, omdat we ook het wereldrecord
voor de meeste aanwezigen bij een lachsessie pro
beren te verbreken. Ik heb bij deze stage vooral
aan de uitvoering meegewerkt. Ik heb wel een
klein onderzoek gedaan naar het effect van soci
ale media bij campagnes, maar dat had ik bij een
vorige stage uitgebreider onderzocht. Hoewel de
stage niet zo lang duurt, ben ik heel blij dat ik nu
even de praktijk in kan. Hierna ga ik weer meer
met onderzoek aan de slag.’ yyy Bob van Toor
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Afscheidscollege ‘Back to the future’ door Gerd Junne
Vrijdag 13 januari, 15.00 uur, Aula tekst Bob van Toor / foto’s Danny Schwarz
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Gemiddelde leeftijd: 40
Mannen in jasje-dasje: 9 op 10
Studenten: 1 op 100
Scrabblewoorden: mondiale arbeidsdeling,
polemologie, langegolftheorie

A

ls de eerste slide een cartoon is, weet je
dat er geen beginner voor de zaal staat.
Maar dat is deze spreker dan ook niet: na
dertig jaar neemt Gerd Junne afscheid
als hoogleraar internationale betrekkingen (IB), met
een college over mondiale arbeidsdeling. Als tweede
verschijnt er een grafiek over de langegolftheorie, met
op de achtergrond een bewegende, rollende branding.
Met zo veel afleiding vergeet je gemakkelijk te luisteren
naar wat de theorie inhoudt, en al na enkele seconden
verschijnt schokkend en haperend de volgende slide.
Zo krakkemikkig als de apparatuur is, zo vloeiend ont
vouwt zich Junne’s verhaal. Zijn Duitse tongval is hij in
dertig jaar niet kwijtgeraakt. Eigenlijk is het wel prettig
luisteren naar zijn verhaal over ‘arbaidsintensieve in
doestrieprodukten’, al vormt het soms een uitdaging. Of
een ‘rasante stijging’ groot of klein is, is niet duidelijk;
en als Junne een auteur noemt is het soms gissen naar
de spelling van diens naam. Ondertussen blijken de
lange golven zo lang nog niet: elke dertig jaar verandert
de wereld op een manier die geen IB’er had voorspeld.
Daar doet Junne zelfs een schepje bovenop: elke vijf
jaar is het bonje. De val van de Muur, Japan marktleider
en toen weer in crisis, 11 september: je zou er moede
loos van worden. Maar in dit college maakt Junne de
wereld anderhalf uur lang overzichtelijk. Zijn discipline
is ingrijpend veranderd: polemologie, de studie van
oorlog en vrede, werd conflictstudies. Dat draait niet
om grote oorlogen, maar om kleinere conflicten – ook
op de werkvloer onmisbaar, grapt Junne. Maar IB tracht
nog altijd voorspellingen te doen. Noteer: ‘Als interne
conflicten de Taliban in Pakistan verzwakken, zullen de
warlords van Afghanistan zich gaan toeleggen op paar
denfokkerij en grottochten.’ Over vijf jaar controleren
we of het uitkomt.

Paul van Eeten

(28, trainee bij de Gemeente Amsterdam)
‘Als één van de allerlaatsten
mocht ik nog mijn scriptie bij
Gerd doen. Vanaf mijn schakel
jaar internationale betrekkingen
heb ik een goede band met hem
gehad; hij kwam zelfs op mijn
afstuderen. Hij geeft college zoals
hij is: toegankelijk. En met een goede powerpoint. Hij blijft
toch een IT-mannetje, hè?’

Havana (1996).
Redactieadres Prins
Hendrikkade 189b, 1011 TD
Amsterdam, telefoon 020-5253981,
e-mail: redactie@folia.nl
Hoofdredacteur Jim Jansen
Chef redactie Mirna van Dijk
Art director Pascal Tieman
Redactie (print/web) Floor Boon,
Luuk Heezen, Wim de Jong, Jeff
Pinkster, Eva Rooijers, Gijs van
der Sanden, Danny Schwarz, Youri
Straver, Bob van Toor, Annemarie
Vissers, Clara van de Wiel, Dirk

Abubakarr Bangura
(34, ondernemer)

‘Ik werk met Gerd samen, maar
ik had hem nog nooit voor zo’n
groot publiek zien spreken. Dat
verhaal over de onvoorspelbare
veranderingen die elke twintig
jaar plaatsvinden was boeiend.
Het bevestigt hoe moeilijk het is
om in de toekomst te kijken, en hoe belangrijk het is om
daarbij out of the box te denken. Dat doen we onder meer
in een project voor Afrikaanse ondernemers in Brabant.’

Wolthekker
Aan dit nummer werkten mee
Asis Aynan, Henny Boogert, Bob
Bronshoff, Emma Curvers, Fred
van Diem, Cynthia van Elk, Julie
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Opmaak Hannah Weis,

Mei Li Vos

(41, schrijver en politicus)
‘Ik heb helaas als student net geen
college van Gerd kunnen volgen,
maar als student-assistent heb ik
hem wel meegemaakt als collega.
Hij weet erg veel en vertelt zijn
verhaal in duidelijke stappen: dit
college was voor mij echt een op
friscursus internationale betrekkingen. Ik had college van
Kees van der Pijl, die kon totaal niet uitleggen; Gerd kan
dat wel. Als ik les van hem had gehad, had ik misschien
meer interesse gehad in dit vakgebied.’ yyy
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Simon Dikker Hupkes, Ilse Duijn,
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zandvoort@bureauvanvliet.nl
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deining
‘Ik koop nooit supermarktwijnen, maar nu ben ik
om!’ TV-presentator Astrid Joosten laat
zich op een wijnbeurs van haar meest diploma
tieke kant zien, in Het Parool.
‘Ik had het idee dat mannen van een andere planeet kwamen, maar dat bleek erg mee te vallen.’
Groene-hoofdredacteur Xandra Schutte
vond de overgang van een relatie met een vrouw
naar een relatie met een man niet zo groot, in
Volkskrant Magazine.
‘Verzin eens iets nieuws, dan werk ik graag mee.’
DWDD-eindredacteur Dieuwke Wynia
heeft geen zin het weer over het lage aantal vrou
wen in talkshows te hebben, in de Volkskrant.
‘De wereld staat in de fik, maar hier krijg je taartjes van Lanvin, thee uit een Paul Smithkopje,
gebakjes van Jil Sander en schoenschuimpjes van
Louboutin.’ Yves Gijrath, oprichter van de
Miljonair Fair, roemt het high tea’en in Londen,
in Het Parool.
‘Dan koos ik eerst een sukkel die nooit gekozen
werd, waardoor we verloren.’ Dit was het nieuwspresentator Harm Edens had vroeger met
gymles al het beste voor met de wereld, in de
Volkskrant.
‘Als ik reis wil ik me veilig voelen; ik ben niet
zo’n type dat op zoek gaat naar getto’s.’ Mode-
ontwerper Mart Visser houdt het op
vakantie graag gezellig, in de Volkskrant.
‘Niks jaloers, ze kwam gewoon niet op voor vrouwen.’ Eerste Kamerlid van de PvdA EstherMirjam Sent wil de bejubeling van
Margaret Thatcher graag een beetje temperen,
in de Volkskrant.

Opvallende quotes uit de afgelopen week van
(voormalig) HvA’ers en UvA’ers. Iets leuks gezien,

de lezer

In de rubriek ‘de lezer’ blikt wekelijks iemand terug op het vorige nummer.
Wil jij diegene een keer zijn? Meld je dan aan via redactie@folia.nl.

Kelly Hartmann (18),
literatuurwetenschappen, UvA
‘Het blad had ik weleens doorgescand, maar dit was de eerste
keer dat ik het echt heb gelezen. Ik vond het zwaar meevallen.
Ik had verwacht dat er heel veel standaard en flauwe stukken in
zouden staan op het op te vullen, bijvoorbeeld tien tips om beter
te studeren of zo. Maar dit was eigenlijk gewoon leuk om te
lezen. De opinie over het herdenken op het toilet vond ik
heel verrassend. Ook het stuk over de reis naar Berlijn
sprak me aan. Daar ben ik zelf nog nooit geweest, maar
het deed me heel erg denken aan mijn Rome-reis op
de middelbare school. Ik kreeg echt weer zin om in
groepsverband te gaan reizen. Naar de boekverkopers
was ik altijd al wel nieuwsgierig. Eigenlijk moet ik daar
ook eens een keer een boek gaan kopen. Bij het stuk
over het virtueel daten had de situatie waarin zoiets
plaatsvindt wel iets concreter geschetst kunnen worden.
Omdat er ook geen foto’s van de setting bij stonden, werd me
dat niet helemaal duidelijk. De columns vind ik leuk, maar ik
zou ze meer in het begin van het blad zetten. Dat zijn toch de
stukken die je uitnodigen een tijdschrift te gaan lezen.’ yyy
tekst Clara van de Wiel / foto Danny Schwarz

volgende week
Wie is
Frank van Vree?

Met Giel Beelen
de nacht in

Een interview met de nieuwe decaan van de
Faculteit der Geesteswetenschappen.

Student Nederlandse taal & cultuur
Dieuwertje Valentijn werkt als regisseur bij
het radioprogramma van Giel Beelen.

Gezocht:
collegevoorzitter

De eerste
B van BKB

Wat staat er in het profiel voor de nieuwe
CvB-voorzitter, en welke namen passen
daarbij?

Een van de oprichters van campagnebureau
BKB, Lennart Booij, in de rubriek ‘Wasdom’.

mail het naar redactie@folia.nl.
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