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Versterk jij onze A-selectie!

Teamspelers die willen scoren!

Voor onze A-selectie zoeken wij per direct versterking.
Ben je transfervrij en wil jij betrokken zijn bij de
verkeersactiviteiten in het ArenAgebied, dan kom jij in
aanmerking. Ben je servicegericht, flexibel en heb je
minimaal een afgeronde MBO-opleiding dan nodigen
we je graag uit bij één van onze scouts voor een
kennismakingsgesprek. Je krijgt een professionele

50x per jaar werken als verkeersregelaar bij de
Amsterdam ArenA en zo vaak als je wilt bij grote top
evenementen.
Mystery Land, Pinkpop, Dance Valley, Marathon Amsterdam,
Koninginnedag in Amsterdam, Awakenings, evenementen in
GelreDome, Concert at Sea, Loveland, Defqon.1, Zomercarnaval,
Parkpop, Lowlands, Libelle Zomerweek, Latin Village, Races op
Circuit Park Zandvoort, Royal Beach Concert en nog veel meer
andere grote festivals en evenementen.

Werkzaamheden:
• het regelen van verkeer;

uitrusting, een erkende opleiding tot verkeersregelaar

• VIP’s begeleiden bij het parkeren;

en je kunt als je wilt veel uren maken. Ook in de

• het parkeren van bezoekers;

zomerperiode en tijdens de vakanties hebben we
volop werk.

• toegangscontrole parkeerplaatsen.
Meer info of direct solliciteren, kijk op:
www.machtigmooiwerk.nl.

Sinds 1995

Meer informatie over onze club kun je vinden op:
www.trafficsupport.nl.

Al 15 jaar vakmensen in verkeer

Traffic Support Events B.V.
Telefoon 038 - 425 6740

www.trafficsupport.nl

inhoud

‘Whatever, ik weet wel beter’ 10
Onlangs hield UvA-studente Naoual in de rechtszaal haar betoog tegen de
uitlatingen van Wilders. HvA-studenten snappen haar punt, maar voelen
zich niet aangesproken door de blonde leider van de PVV.

Stijf van de stress 12
Studeren een makkie? Niet voor iedereen. Steeds meer studenten worden
genekt door prestatiedruk. ‘De lat ligt hoog, het kan altijd beter.’

Bijverdienen met een big blind 14
Voor Joris (22 student SM&O) geen gezwoeg als vakkenvuller of barman.
Joris maakte van zijn hobby pokeren zijn bijbaan. Uiterst lucratief, maar
niet zonder risico.

Primeur in beton gegoten 17
Een afstudeeropdracht die niet ligt te verstoffen op een plank: twee oudHvA’ers ontwierpen betonnen sluisdeuren. Een wereldprimeur.

Engels, en niets anders dan Engels 18
De internationale lerarenopleiding IDEE leverde onlangs haar vijftiende
groep afstudeerders af. Tijd voor een reünie. Bijkletsen in het Engels, en
niets anders dan Engels.

Angst essen Seele auf
Ik heb een voorliefde voor uitdrukkingen met de kracht van een paukenslag. Ik bedoel lekkere combinaties van woorden die je recht in je hart raken en met enige regelmaat door je gedachtewereld blijven marcheren. Voor
mij is Angst essen Seele auf zo’n uitdrukking. Het is de titel van een film van
Fassbinder, maar daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. Het gaat mij
er meer om dat die vier woorden onmiddellijk duidelijk maken dat angst
een slechte raadgever is en dat het voor je eigen zielenheil beter is om angst
achter je te laten. Prachtig, maar wat heeft dit met de HvA te maken? Ik heb
hier al eerder geschreven dat ik steeds meer het idee krijg dat er op de HvA
een angstcultuur aan het groeien is. Ik heb het over de angst om beslissingen
te nemen, de angst iets te ondernemen zonder dat er uitgewerkte businessplannen zijn, de angst om zonder routekaart door een onbekend landschap
te reizen. Natuurlijk, ik snap ook wel dat we de Amstelcampus niet kunnen
ontwikkelen op basis van een projectplannetje dat op een bierviltje past.
Ik begrijp ook dat het onverstandig is om een nieuw studenteninformatiesysteem te implementeren op basis van laissez faire. Als we dat doen dan
is het immers gauw afgelopen met de HvA. Toch weet ik ook zeker dat het
van kracht getuigt als je het aandurft om leuke ideeën en gewaagde initiatieven niet meteen af te schieten of ze kalt te stellen door uitgebreide business
cases met uitputtende risicoanalyses te eisen. De mentaliteit van ‘leuk idee,
doe maar en we zien wel waar het schip strandt’, was in mijn ogen altijd
een van de peilers van de HvA. Met het vertrek van mensen als Scheerens,
Knigge, Van Gorsel en Vervoorn lijkt de durfcultuur van de HvA fletser te
worden. Overigens kwam die durfcultuur niet voort uit onverschilligheid
maar uit oprechte betrokkenheid en uit het idee dat een organisatie sterker
wordt als je van de gebaande paden durft te gaan en dat ook stimuleert. In
plaats daarvan zie ik dat de dominantie van de business case groeit en dat
het hiërarchisch denken obese vormen aanneemt. Ik zie ook andere verschijnselen die bijdragen aan het verdunnen van de durfcultuur. Zo heb ik
dagelijks te maken met de cc-cultuur bij het mailen en het niet meer on the
record durven praten met de pers. Ik vind die verdunning eigenlijk net zo
verontrustend als de Theo-route bij Inholland. Is er iemand die mij duidelijk
kan maken dat ik het helemaal verkeerd zie, dat ik last heb van tunnelvisie
en dat ik vooral mijn angst achter mij moet laten?
Paul van de Water
Hoofdredacteur

Trouwen voor een kamer? 19

Paniek na berichtgeving over het al dan niet verbieden van woongroepen.
Is de vrees voor gewongen uitzettingen terecht?
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Ook afstudeertrajecten HvA nader
onderzocht
De HvA is een van de 41 onderwijsinstellingen waarvan
alternatieve afstudeertrajecten
de komende maanden verder
worden onderzocht door de
Onderwijsinspectie.
Sinds 2005 hebben 430 zogenaamde langstudeerders een
studie afgerond via een alternatief
afstudeertraject. De afgelopen
maanden is onderzoek gedaan bij
alle hogescholen die zo’n traject
aanbieden. Dit gebeurde nadat

uitkwam dat ruim honderd studenten
bij Hogeschool Inholland te makkelijk
aan een diploma konden komen. De
Onderwijsinspectie maakte vorige
week al bekend 34 hogescholen
nader te zullen onderzoeken. Dit
blijken er nu dus 41 te zijn, bijna
evenveel als het totale aantal door
de overheid bekostigde hogescholen
in Nederland.
Arjan Trommel, secretaris van het
College van Bestuur, is binnen de
HvA het aanspreekpunt voor de Onderwijsinspectie. Hij heeft al contact

gehad met de dienst. Trommel: ‘Het
onderzoek bestaat vooralsnog uit het
geven van aanvullende antwoorden
op vragen die ons tijdens het eerste
onderzoek zijn gesteld. Ook heeft
de Onderwijsinspectie klachten
ontvangen over de alternatieve
afstudeertrajecten binnen een aantal
onderwijsinstellingen, waaronder de
HvA. Deze zijn door hen gescreend,
een paar worden aan ons voorgelegd ter wederhoor.’ Het onderzoek
van de Onderwijsinspectie moet in
april 2011 zijn afgerond. (CvD)

Te veel studenten journalistiek
Nederland heeft te veel hboopleidingen die geen erkende
school voor journalistiek zijn,
maar studenten wel opleiden
voor de journalistiek.
Dat stelt de Nederlandse Vereniging
van Journalisten (NVJ).Een verkwisting van gemeenschapsgeld en
jong talent, noemt Huub Elzerman,
voorzitter van NVJ, het in de Volkskrant van 28 oktober. De voormalig
directeur van de School voor Journalistiek in Utrecht luidt de noodklok
in de krant: in Nederland worden
meer journalisten opgeleid dan de
arbeidsmarkt aankan. Daarom wil de
oud-voorman van de NVJ een einde
maken aan de wildgroei van journalistieke opleidingen.
Elzerman hekelt vooral de zogeheten
‘semi-opleidingen’: hbo-opleidingen
die geen erkende school voor journalistiek zijn, maar studenten wel opleiden voor de journalistieke arbeidsmarkt. Volgens Elzerman schieten de
opleidingen als paddenstoelen uit de
grond. Daardoor wordt de arbeidsmarkt overspoeld met studenten
journalistiek. Tegelijkertijd schort het
aan fatsoenlijke stageplekken, zegt de
NVJ-voorman in de Volkskrant.
De klassieke opleidingen journalistiek in Utrecht, Zwolle, Tilburg en Ede

zeggen juist een streng toelatingsbeleid te voeren. Daarmee reguleren
ze de werkgelegenheid en het aantal
stageplaatsen. Studenten die aan die
opleidingen geweigerd worden kunnen nu gewoon overstappen naar de
niet-erkende opleidingen journalistiek,
zoals media, informatie & communicatie (mic) aan de HvA. Door zich
anders te noemen onttrekken deze
opleidingen zich aan de numerus fixus
en de discussie over de toekomst van
het vakgebied, vindt Peter de Vries,
directeur SvJ Utrecht.
Emely Nobis, profielmanager van de
afstudeerrichting nieuws & media van
de opleiding mic, beaamt dat de numerus fixus omzeild kan worden, maar
kan zich niet vinden in de kritiek. ‘Wij
zijn geen semi-opleiding. Wij leiden
volwaardige journalisten op. Bij ons
hebben studenten een hele brede
propedeuse. Ze maken kennis met
veel meer facetten van het mediabedrijf. Als je journalist wordt is dat juist
een groot voordeel.’
De afstudeerrichting nieuws & media
bestaat nu vijf jaar. De eerste lichting
is in juni 2009 afgestudeerd. Een
aantal studenten doet inmiddels een
vervolgstudie, maar de meesten werken volgens Nobis in de journalistiek.
Het aantal studenten is de afgelopen
jaren gestegen. In de eerste twee jaar

trok nieuws & media twintig respectievelijk 35 studenten, de laatste drie
jaar schommelt de instroom rond de
tachtig
In een arbeidsmarkt die aan het
verschuiven is, hebben studenten
juist baat bij een brede opleiding
meent Nobis. ‘Bij ons hebben ze
uiteindelijk wat minder ervaring met
één specifiek medium, maar ze zijn
wel van alle markten thuis. Crossmediaal leren werken zie ik echt als een
voordeel omdat het werk verandert.
Er verdwijnen wel banen, maar er
komen ook veel banen bij. Denk
aan webmedia en sociale media. En
zoveel studenten gaan er vanuit ons
profiel de arbeidsmarkt niet op als
je het vergelijkt met de School voor
Journalistiek in Utrecht, daar beginnen elk jaar zo’n 360 studenten aan
de opleiding.’
De kritiek dat de opleiding mic zich
zou onttrekken aan de discussie
over de toekomst van het vakgebied
verwijst Nobis ook naar het rijk der
fabelen. ‘Binnen de HBO-raad voeren wij overleg met elkaar. Onlangs
waren we nog op een conferentie,
om te onderzoeken waar het vak over
vijf jaar moet zijn. Als je naar onze
opleiding kijkt, denk ik juist dat we
de tijdsgeest vijf jaar geleden goed
hebben aangevoeld.’ (JP)

‘Verbinding met de buurt’
De komst van de Amstelcampus
is door de opleiding culturele &
maatschappelijke vorming (cmv)
aangegrepen voor een nieuw
initiatief: HvA CityLab.
CityLab moet ‘de spin in een web
van verbindingen tussen de buurt
en HvA’ worden. Initiator Albert Jan
Bloemendal, docent en teamleider bij
cmv: ‘Bureau Nieuwbouw probeert
de buurt al actief te betrekken bij de
4
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Amstelcampus, maar vooral vanuit
een bouwperspectief. Wij willen
verder gaan dan de drempel van de
HvA-gebouwen: de wijk rondom de
Wibautstraat verandert onder onze
ogen van arbeidersbuurt tot yuppenbuurt. Er zijn veel interessante ontwikkelingen die de buurt een uitstekende
casus voor ons onderwijs maken.
Misschien kan er op den duur zelfs
een minor omheen worden gebouwd.’
Bloemendal hoopt dat de HvA via

het CityLab duurzame relaties met
buurtbewoners aangaat. ‘Met vragen
van hen of vanuit het stadsdeel
gaan wij aan de slag. Ook willen we
onderzoeken welke sociale, culturele
en economische gevolgen de komst
van Amstelcampus voor de buurt
heeft.’ Bloemendal is nog op zoek
naar medewerkers; zelf zal hij een
dag per week leiding geven. Het is
de bedoeling dat het HvA CityLab in
december of januari start. (CvD)

?
Vraag/Antwoord
‘Cadeaus in de juiste
zakken’
Altijd al eens Sinterklaas willen spelen? Studentendesk
Amsterdam zoekt nog vrijwilligers. Zwarte Pieten zijn
helaas niet nodig. Havana belde met Elyse Conijn, prmedewerker.
De studenten kunnen hun mijter en tabberd uit de mottenballen halen?
‘Als het goed is wel. Sinterklaas wordt gespeeld door studenten.
Het feest is voor kinderen in Amsterdam Zuidoost, die het thuis
vaak minder hebben. We mogen geen Zwarte Pieten gebruiken
omdat Piet namelijk beledigend zou zijn voor bepaalde groepen.’
O, je bedoelt donkere mensen?
‘Dat wilde de stichting waarmee we samenwerken niet vertellen.
Maar je kunt het misschien wel zelf bedenken. Vooral de ouders
maken er een issue van. De vrijwilligers lopen die dag zonder pietenpakje rond om de kinderen een fijne dag te bezorgen.’
Vinden jullie dat niet jammer dan?
‘Voor ons is Zwarte Piet onderdeel van het sinterklaasfeest, maar
we begrijpen het ook als bepaalde groepen er moeite mee hebben.’
Maar een feest organiseren hoort toch helemaal niet bij
het lesprogramma?
‘Dat klopt, het is vrijwilligerswerk. We gaan trouwens op 27 november inpakken. Dat is best wat werk, want de cadeaus moeten
in de juiste zakken zitten.’
Waarom vrijwillig? Studenten willen toch geld zien?
‘Dat valt nog mee. Ik ben zelf ook student én vrijwilliger en het geeft
mij een goed gevoel om kinderen te helpen. Bovendien staat het
goed op je cv. Je kan er zo veel tijd in stoppen als je zelf wilt.’ (NM)

CvB boven
balkenendenorm
De drie leden van het College van Bestuur van de HvA-UvA
zaten vorig jaar met hun salaris boven de balkenendenorm van 188 duizend euro. Dat is becijferd door het
Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb).
Afgelopen jaar streek Karel van der Toorn, voorzitter van het College van Bestuur (CvB), 240.000 euro op. Vicevoorzitter Paul Doop
verdiende 215.822 euro en rector magnificus Dymph van den
Boom zag 209.100 euro bijgeschreven worden op haar rekening.
In totaal hebben zestig bestuurders de zogeheten publicatienorm
voor topinkomens overschreden. Het gaat om 34 bestuurders van
universiteiten, negentien van hogescholen, zes bij regionale opleidingscentra en een bestuurder van een gecombineerd bestuur
voor onder meer speciaal onderwijs, gehandicapten- en revalidatiezorg en arbeidsreïntegratie.
Met een inkomen van bijna 353.000 euro verdiende bestuurslid
René van Elderen van Fontys Hogescholen het meest in 2009.
AOb-voorzitter Walter Dresscher: ‘De crisis is kennelijk niet bij alle
bestuurders even goed doorgedrongen. We moeten ervoor zorgen
dat er zo veel mogelijk geld op de plek terechtkomt waar leerlingen en studenten er wat aan hebben.’ ASVA-voorzitter Lodewijk
Berkhout vraagt studenten op zijn Facebook-pagina te reageren
op de bedragen. ‘Het college van bestuur van de UvA/HvA ontving
in 2009 664.922 aan pensioenpremie en salaris. De UvA en de
HvA zijn de grootste in hun soort. Vergeleken met hun collega’s is
dit bedrag niet buitenproportioneel. Maar stel dat ze een deel van
hun salaris investeren waar onderwijs of onderzoek dat hard kan
gebruiken, heb je suggesties?’ (JP)

nieuws

Nieuwe generatie, nieuwe
wensen
Bijna vier op de tien jongeren onder de 25 komt
in de nabije toekomst moeilijk aan een baan.
Daar staat een grote groep zelfverzekerde, hoger
opgeleide jongeren tegenover die wel makkelijk
aansluiting vindt bij de prestatiemaatschappij
waarin hij leeft.

Programma steelt
inloggegevens
Het nieuwe programma Firesheep maakt het kinderlijk
eenvoudig om de gegevens van medegebruikers van een
open draadloos netwerk te stelen. Sites als Facebook en
Twitter zijn een makkelijk doelwit.
De extensie voor internetbrowser Firefox werd afgelopen zondag
onthuld door ontwikkelaar Eric Butler. Binnen een dag stond de
teller op zo’n 130.000 downloads. Het programma registreert alle
aangesloten gebruikers op een openbaar wifi-netwerk. Met een klik
op de naam van de gebruiker die getoond wordt met naam en foto,
kan de inbreker alles doen wat de gebruiker ook kan.
Grote websites als Facebook en Twitter zijn nauwelijks gewapend
tegen de scan, waardoor allerlei privégegevens op straat komen
te liggen. Butler zegt de aandacht te willen vestigen op het gevaar
van het bezoeken van niet versleutelde sites via wifi-hotspots.
Volgens de maker hebben de sites de verantwoordelijkheid om hun
gebruikers te beschermen veel te lang genegeerd.
Hoewel het heel gebruikelijk is dat wachtwoorden bij het inloggen
worden beschermd, is het volgens Butler heel ongebruikelijk voor
deze websites om de overige data te beschermen. Dat maakt de
gebruiker kwetsbaar en het stelen van gegevens eenvoudig, zegt
Butler op zijn website.
Op de HvA zal het probleem zich niet zo snel voordoen, meent
Simon Bos, unit manager van IT Services. ‘Er moet ingelogd
worden op ons wireless netwerk. Alle data is versleuteld en dus
niet toegankelijk voor tools die onbeveiligde data onderscheppen
zoals Firesheep.’
Volgens Bos zijn de diensten van de HvA bovendien beschermd
met een zogeheten https-verbinding. ‘Als HvA-diensten bekeken
worden vanaf een onbeveiligd wireless netwerk dan wordt de
sessie met de HvA-dienst versleuteld. Daar kan Firesheep geen
informatie uit halen.’ Het advies van een beveiligingsexpert is dan
ook om geen sites te bezoeken zonder https over een onbeveiligd
wireless netwerk.’
Naast Facebook en Twitter zijn de websites van onder meer Amazon,
Dropbox en Flickr gemakkelijk ‘af te luisteren’ met Firesheep. (JP)

Dat blijkt uit onderzoek van uitzendorganisatie Manpower
en onderzoeksbureau Motivaction. In het onderzoek, dat
vorige week werd gepresenteerd, staat de vraag centraal
hoe jongeren onder de 25 aankijken tegen werk. De onderzoekers constateren een tweedeling: de zelfredzamen
en de structuurzoekers. ‘Wat voor de ene jongere een
luilekkerland aan keuzemogelijkheden is, is voor de ander
een draaikolk zonder enige vorm van houvast,’ schrijven ze
in het rapport.
De meest kwetsbare jongeren dreigen af te glijden naar
een ‘onzeker bestaan’. Haiko van der Pol, directeur marketing en communicatie bij Manpower: ‘De structuurzoekers
zijn meer naar binnen gekeerd, voelen zich vaak buitengesloten en zullen veel meer moeite hebben om zich een
positie op de arbeidsmarkt te verwerven.’ Veel jongeren
missen de kwalificaties voor een baan, doordat ze geen
diploma hebben of als gevolg van onder meer schulden en
privéproblemen. Leerwerktrajecten, bedrijfsscholen of een
vorm van mentorschap kunnen hen op weg helpen.
Toch blijkt een groter deel (43 procent) van de zogehe-

ten grenzeloze generatie, jongeren geboren vanaf 1986,
zelfverzekerder dan ooit. Wars van hiërarchie zijn het hoog
opgeleide kinderen van hun tijd die graag willen werken
in het buitenland. Ze dichten zichzelf vaker dan ouderen
leidinggevende capaciteiten toe, zijn geneigd zichzelf centraal te stellen en zoeken vaker een podium. Bijna zeventig
procent van de ondervraagde jongeren ziet zichzelf als
‘een heel bijzonder persoon’.
Het werk dat zij zoeken moet daar op aansluiten; een
leuke werkkring die ruimte biedt om ervaringen en contacten op te doen. Populair zijn de ‘extraverte banen’, zoals
marketing, pr, en verkoop, minder populair zijn de dienende beroepen. Uit het onderzoek van Motivaction blijkt
dat jongeren tegenwoordig minder maatschappijkritisch
en plichtsgetrouw zijn. Slechts van drie procent wordt het
karakter nog omschreven als plichtsgetrouw en van vijftien
procent als verantwoordelijk.
De banen in de zorg en het onderwijs hebben daar
het zwaarst onder te lijden, terwijl juist in die sector de
komende jaren een groot tekort aan banen ontstaat door
de toenemende vergrijzing. Op een krappe arbeidsmarkt
worden jongeren steeds belangrijker. Daarom menen de
onderzoekers dat werkgevers hun manier van werven
moeten gaan aanpassen. De traditionele personeelsadvertentie is minder belangrijk dan het werven via sociale
media. Bovendien moet je volgens Van der Pol laten zien
dat het werk niet zozeer nuttig is, maar leuk. (JP)

Grenzeloze generatie
De waarden van jongeren verschuiven, blijkt uit langjarig onderzoek van Motivaction. Na de patatgeneratie is het nu
de beurt aan de grenzeloze generatie. ‘Deze generatie, waarvan de oudste jongeren geboren zijn in 1986, zit nog in
haar vormende periode. Deze kinderen van de no-nonsense-generatie groeien op in een kennisintensieve samenleving
waarin alle grenzen lijken te vervagen.’
Dat er nauwelijks grenzen zijn typeert hun wereld: internet heeft van de wereld een global village gemaakt. ‘De jongeren
zijn in luxe opgegroeid. Alles is mogelijk, voor bijna alle plannen die je slim presenteert is ook geld te vinden.’ Deze
generatie is gemiddeld hoger opgeleid dan oudere generaties. Dat versterkt ook hun internationale oriëntatie.
De keerzijde is dat veel jongeren buiten de boot dreigen te vallen, omdat het voor hen moeilijker wordt zich staande te
houden in ‘de steeds complexer wordende samenleving’. (JP)

HvA wil inzage strafdossier Amstelcampus
De hogeschool brak begin vorig jaar met de in opspraak
geraakte projectontwikkelaar. Maar het bedrijf weigert
zich daarbij neer te leggen en eist een schadevergoeding.
Om aan te tonen dat Trimp & van Tartwijk niet meer aan
de verplichtingen kan voldoen, wil de hogeschool daarom
uit het strafdossier en de jaarrekening inzien. Zo wil de
onderwijsinstelling haar rechtspositie versterken.
Tijdens de zitting eiste de advocaat van de HvA-UvA
bovendien dat de projectontwikkelaar aantoont of er
naast de van fraude verdachte directeuren nog iemand in
dienst is. De advocaat van de hogeschool sprak het vermoeden uit dat Trimp & van Tartwijk een lege huls zonder
onderneming is. De advocaat van de projectontwikkelaar

wijst alle eisen af: het strafdossier is privacygevoelig en
voor de jaarrekening is pas dertien maanden na dato een
deponering verplicht.
Met het buiten de deur zetten van de projectontwikkelaar
heeft de Amstelcampus flinke vertraging opgelopen, zo
geeft vicevoorzitter van het College van Bestuur Paul
Doop voor het eerst toe in de krant. De projectontwikkelaar zou hebben gelogen over het bestaan van strafrechtelijke verdenkingen tijdens het werk aan de Amstelcampus.
De eis van de HvA-UvA is een afgeleide van de hoofdzaak waarin Trimp & van Tartwijk een onbekende schadevergoeding eist van de onderwijsinstelling wegens
contractbreuk. Tegen theaterproducent Joop van den
Ende en de gemeente Amsterdam lopen soortgelijke
rechtszaken. Ook zij verbraken de banden met Trimp &
van Tartwijk.
De rechter verwacht 17 november uitspraak te doen over
de eis van de HvA-UvA. (JP)

Beeld Fred van Diem

De HvA-UvA wil inzage in het strafdossier van de
voormalige projectontwikkelaar van de Amstelcampus, het van fraude verdachte bedrijf Trimp &
van Tartwijk. Dat meldt het Financieele Dagblad.
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Persoonlijkheid bepalend
voor studiesucces
Minder intelligente studenten kunnen op karakter even goede resultaten behalen als hun slimmere studiegenoten.
Dat blijkt uit promotieonderzoek van psycholoog Anita de Vries, waarvan de Vrije
Universiteit vorige week de resultaten presenteerde. Volgens De Vries heerst
ten onrechte het beeld dat slimmere studenten altijd de beste resultaten halen.
Uit het onderzoek blijkt juist dat studenten die stipt en hard werken vaker afstuderen en hogere cijfers halen dan studenten die deze eigenschappen in mindere
mate bezitten. Studenten met doorzettingsvermogen, integriteit en nauwgezetheid blijken bovendien minder te spieken en te sjoemelen met opdrachten.
Voor het onderzoek werden 1200 eerstejaars studenten van een hogeschool
aan het begin van het studiejaar onderworpen aan allerlei onderzoekjes.
‘Van intelligentietesten tot persoonlijkheidstesten,’ legt De Vries uit. ‘Aan het
einde van het jaar hebben we die resultaten naast de studievoortgang, het
studiesucces en de uitval gelegd. Toen is gebleken dat persoonlijkheid een
belangrijke rol speelt.’
De onderzoekster plaatst wel een kanttekening bij haar onderzoek. Volgens
haar is het niet zo dat alle doorzetters hun studie succesvol afronden. ‘Dat is
wel heel kort door de bocht, alleen al omdat er natuurlijk veel meer factoren
een rol spelen bij een succesvol studieverloop.’ De onderzoekster hoopt dat
onderwijsinstellingen het belang van persoonlijkheid gaan inzien, zodat ze er
ook aandacht aan kunnen besteden bij de inrichting van de studiebegeleiding.
De psychologe gaat nu ook onderzoeken of de persoonlijkheidstrekken die
een rol spelen bij een succesvol studieverloop ook helpen een waardevol of
succesvol werknemer te zijn. Begin volgend jaar verwacht zij de eerste resultaten te presenteren. (JP)

Daily Show-manifestatie
in de Lax
De van The Daily Show bekende Jon Stewart
organiseerde dit weekend een manifestatie
in Washington om ‘het gezonde verstand’ te
herstellen. In Amsterdam organiseerde Robert
Geurts de Rally to Restore Sanity in de Lax.
‘Zelf had ik de bijeenkomst in Washington graag
bijgewoond,’ zegt student aviation en Daily Showfan Robert Geurts (25). ‘Dat kon helaas niet, maar
in Nederland werd ook niets georganiseerd. Daarom
besloot ik het vorige week maar zelf te doen.’
ASVL-voorzitter Michael Bosscha stond welwillend
tegenover het plan en zo kreeg de Rally to Restore
Sanity vorm in de Lax. ‘Daar hebben we de show
zaterdagavond live gekeken, met zo’n zeventig man.
Overwegend Amerikanen.’

‘Wel degelijk druk op
docenten Inholland’

De oorspronkelijke bijeenkomst bracht zaterdagmiddag tienduizenden mensen op de been in de Amerikaanse hoofdstad. Stuk voor stuk pleitten ze voor
de terugkeer van redelijkheid in de politiek. Volgens
Jon Stewart, presentator van het satirische nieuwsprogramma The Daily Show, bestaat tachtig procent
van de Verenigde Staten uit redelijke mensen, maar
bepaalt de overige twintig procent het debat. De actie
moest de meerderheid een stem geven.
‘De rally zelf is een reactie op de rally die populistisch
Amerika onlangs organiseerde en waarin gepleit
werd voor de terugkeer naar God,’ zegt Robert. ‘Jon
Stewart was het zat dat alleen maar de extremen in
het nieuws komen. De gematigden komen eigenlijk
nooit aan bod. Het merendeel van de mensen die
wel gewoon compromissen willen sluiten. In de show
werd dat met humor behandeld.’
Volgens Robert was de avond een behoorlijk succes.
‘Ik had nauwelijks tijd de rally te promoten. Het heeft
denk ik wel geholpen dat ik contact heb gezocht
met het officiële platform in Amerika. Daardoor
waren behoorlijk wat Amerikanen op de hoogte. De
Amsterdamse rally was daar bekender dan hier.’ De
actie leidde tot behoorlijk wat aandacht: ‘De NOS,
RTL, Radio 1, ze kwamen allemaal langs. Ik ben zelfs
uitgenodigd voor een feestje van de Democraten,
komende dinsdag op het Leidseplein.’ (JP)

Docenten van de opleiding Media en Entertainment Management
van Inholland zijn wel degelijk onder druk gezet om het grote aantal
langstudeerders aan de hogeschool weg te werken. Dat blijkt uit
gesprekken die de Volkskrant heeft gevoerd.
Het management heeft docenten herhaaldelijk verzocht mee te werken aan het
wegwerken van het stuwmeer aan langstudeerders. Eerder dit jaar concludeerde de commissie-Leers nog dat het management geen onoorbare druk heeft
uitgeoefend op medewerkers om studenten makkelijker te laten afstuderen.
Uit de gesprekken die de krant voerde blijkt dat docenten juist gewezen werden
op het financiële belang dat de school heeft bij het verstrekken van diploma’s.
Zij moesten langstudeerders vervangende opdrachten of mondelinge tentamens geven, ook al druiste dit in tegen de examenreglementen. De commissie
die onder leiding stond van de huidige minister van Immigratie en Integratie
concludeerde dat Inholland diploma’s onterecht heeft verstrekt. Leers hield het
diplomatraject van de opleiding op verzoek van de school zelf tegen het licht.
Alle aanbevelingen uit het rapport zijn door Inholland overgenomen.
De onderwijsinspectie onderzoekt ondertussen ook de alternatieve afstudeerprojecten van andere hogescholen. Uit een tussenrapportage bleek onlangs
dat studenten op meerdere hogescholen via een dergelijk traject zijn afgestudeerd. De HvA is een van de 41 onderwijsinstellingen waar de alternatieve
afstudeertrajecten verder onder de loep worden genomen. (JP)

Lokaal voor dyslectische
studenten
Studenten met dyslexie van het domein Bewegen, Sport & Voeding
krijgen een apart lokaal om tentamens in te maken.
Afgelopen collegejaar heeft de Opleidingscommissie Voeding een enquête
onder studenten met dyslexie gehouden, waaruit bleek dat er onder deze
groep leerlingen de behoefte bestond om tentamens niet te midden van de
andere studenten te maken.
Aan de hand van deze uitkomst en met behulp van de Domeinraad wordt nu er
een apart lokaal geregeld voor studenten met dyslexie tijdens de tentamens.
‘We hopen dat de studenten zich zo beter kunnen concentreren en uiteindelijk
ook betere resultaten kunnen halen,’ zegt initiatiefneemster, studente Voeding
en domeinraadslid Annefleur Klunder. (RS)
6
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Dara Faizi wint Groninger Studenten
Cabaret Festival
Het Groninger Studenten Cabaret Festival is
afgelopen vrijdag gewonnen door Dara Faizi
(22). De student uit Amsterdam won zowel de
Publieksprijs als de Juryprijs.
Dara heerst volgens de jury over het podium, ‘als confronteur en publieksmenner’. De student, die studeert
aan de Vrije Universiteit, bracht verder een ‘persoonlijk verhaal, met ingehouden drama en relativerende
zelfspot, met humor en ernst. De andere finalisten,
Maartje & Kine en het trio Malt, vielen buiten de prij-

zen. De enige resterende prijs ging naar halvefinalist
Bart Melief, hij won de Karakterprijs.
De finalisten van het festival gaan de komende
maanden op tournee langs theaters in onder meer
Maastricht, Den Haag en Enschede. 18 en 19 februari
2001 treden ze op in het Comedy Theater in Amsterdam. Het Groninger Studenten Cabaret Festival is één
van de vier grootste cabaretfestivals van Nederland.
Eerdere winnaars waren onder anderen Theo Maassen, Johan Goossens en Jochem Myjer. (JP)

nieuws

Beeld Fred van Diem

In de rij voor griepprik

Het griepseizoen is weer begonnen. De HvA-UvA is daarom gestart met het inenten van medewerkers die daar behoefte aan hebben. De prik beschermt in het merendeel van de gevallen tegen
het virus. Volgens verpleegkundige Patty Boers van Arbodienst AMC zijn de eerste twee ochtenden waarop medewerkers een prik konden krijgen goed bezocht. Tot nog toe zijn er ongeveer
150 medewerkers van de HvA en UvA ingeënt. (JP)
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ingezonden
brieven
Onbetrouwbare
ranking
In de laatste Elsevier-ranking, gepubliceerd op 9 oktober, staat de HvA op de
veertiende en laatste plaats. In de ranking
worden alle instellingen met elkaar
vergeleken, dus niet alleen de brede, grote
hogescholen in de Randstedelijke omgeving. Van deze laatste hogescholen scoren
er drie (de drie laatste) vergelijkbaar.
Rotterdam doet het iets beter, Den Haag
springt er bovenuit. De ranking is gebaseerd op een selectie van de gegevens van
de Nationale Studentenenquête (NSE).
Zo zijn alleen de opleidingen geselecteerd
die door veel studenten gekozen worden.
In de door de Elsevier gepubliceerde
gegevens krijgen de onderzochte opleidingen een relatief slechte waardering van de
studenten. Deze resultaten komen overeen met de resultaten van de Studenten
Tevredenheidsmonitor HvA 2010 (STM).
Uit de analyse van de STM en NSE 2010
blijkt dat de studenten bij de domeinen
Economie & Management en Techniek
op veel thema’s waarderingen geven die
onder het HvA-gemiddelde liggen. De
domeinen die door de studenten in de
STM een positievere beoordeling krijgen
zijn Onderwijs & Opvoeding, Gezondheid en Sport, Bewegen & Voeding. Deze
domeinen zijn slecht vertegenwoordigd
in de Elsevier-ranking. Bij de onderzochte
opleidingen zijn de domeinen Economie
& Management en Techniek het sterkst
vertegenwoordigd met respectievelijk
46 en 15 procent. Het domein Bewegen,
Sport & Voeding is niet vertegenwoordigd. Op het moment van de uitvoering
van de enquête telde de HvA 40.467
studenten. Er zijn 27.021 studenten bij
de betrokken opleidingen ingeschreven.
Daarvan hebben 6982 studenten hun
oordeel gegeven over hun opleiding. De
ranking is door de lage respons – uitzonderingen daargelaten – niet gebaseerd
op significante verschillen waardoor de
betrouwbaarheid van de ranking gering
is. De uitspraken over de opleidingen zijn
gedaan door een kleine, niet-representatieve, groep.
Olof Wiegert, O2/Kwaliteit en Accreditatie – onderzoekshuis
Dit is een ingekorte versie van een memo
dat aan het College van Bestuur is
aangeboden.

Vraag van de week
Harry Mulisch, volgens velen een van de grootste Nederlandse schrijvers, is zaterdag
overleden. Was hij een meester in zijn vak of is Mulisch vullis?

Lizzy von Wolzagen Kühr (20)
Derdejaars media, informatie & communicatie
‘Mijn vader is docent Nederlands. Dankzij hem
maakte ik kennis met het werk van deze schrijver. Ik
heb de verfilming van De aanslag gezien, die was erg
mooi. Op de middelbare school zag ik een boekpresentatie over De ontdekking van de hemel. Dat was
best grappig, want ik zat op de Europese school in
Brussel. Mulisch is volgens mij toch wel een van de
grootste schrijvers die ons land gekend heeft. Zijn
verhalen zijn bijzonder voor me, omdat hij veel schreef
over de oorlog, iets waar mijn opa niet over praatte.’

Sebastien Brachel (22)
Tweedejaars bouwkunde
‘Ik heb alleen De aanslag gelezen, in de brugklas. Het
stond toen op de literatuurlijst en ik koos er zelf voor
om het te lezen. Veel weet ik er niet meer van, want
ik had er niet zo veel zin in. Wat ik over de schrijver
hoorde weerhield me ervan om meer boeken van
hem te lezen. Hij kwam arrogant over in interviews.
Hij had nogal grote uitspraken over zijn werk. Een
schrijver mag wat mij betreft wel bescheiden over zijn
werk zijn.’

Boris Senator (19)
Eerstejaars sportmarketing
‘Wie is die Mulisch? Ik heb echt nog nooit werk van
hem gelezen en weet bij god niet wat hij schreef.
Ik las boeken van Carry Slee, die waren toen ik op
de havo zat heel populair. Stiekem schreef ik mijn
verslagen over van scholieren.com. In mijn hele leven
heb ik misschien drie boeken gelezen, ik sport liever.
Maar als hij een groot schrijver was, is de mediaaandacht voor hem wel terecht. Dat hou je toch wel
bij bekende mensen.’

Willem Jansen (23)
Derdejaars interactieve media
‘Het karakter en de air van Mulisch zijn mooi. Hij had
trouwens ook een rollende r, een hele eigen manier
van praten. Ik heb ooit eens De aanslag gelezen,
maar ik kan me er niets van herinneren. Mulisch was
een hele authentieke man, zo is hij geboren. Je kon
hem daaraan herkennen. Hij leek wel altijd nors te
kijken, alleen al door zijn manier van spreken en
bewegen. Zijn werk was goed, maar je moet er wel
van houden. Het is langdradig, net als hij.’

Esther Hagen (34)
Eerstejaars pedagogiek deeltijd
‘Hij was voor mij zeker een meester in zijn vak. De
ontdekking van de hemel vond ik vroeger moeilijk om
te lezen. Het verhaal kan ik me niet meer herinneren,
ik heb het boek dan ook niet uitgelezen. Nu zou ik
er misschien meer geduld voor hebben. Ik vind het
wel terecht dat Mulisch trots was op zijn werk. Dat
hoorde bij hem, terwijl een ander dat juist niet zou
moeten doen. Hij was een markante persoonlijkheid.
Tegenwoordig lees ik boeken over mindfulness.’
(NM)

Fen
Eet zuurkool
Later als ik groot ben is nu, en al reflecterend op mijn zogenaamde volwassen leven
kan ik niet anders dan concluderen dat ik
toch een wat jammerlijk aftreksel ben geworden van wat ik graag had willen zijn.
Dat ‘lang en lenig’ is bijvoorbeeld nauwelijks gelukt. Dat ‘evenwichtig’ ook niet echt.
Ik loop nog altijd allesbehalve elegant en
ik kan nog steeds niet kapitaliseren op een
carrière als popster. Ik ben nog niet gepromoveerd en mijn relatie is dan misschien wel
ontzettend onverwoestbaar, doch vooral ook
zeer woest.
Getuige het verbale bombardement dat ik
ook vandaag weer uitstort over mijn eega
en zijn gebrekkige organisatietalent. Mijn
eega heeft trouwens ook vandaag weer niet
zo veel op met mijn verbale braakpartij en
kiest er dus ook vandaag weer voor zijn
tandenborstel demonstratief in zijn binnenzak te steken alvorens de deur dicht te
slaan op weg naar een nog nader te bepalen
bestemming. Superwoest, en superhandig
ook, vooral omdat vriendin Mijtje elk moment voor de deur kan staan om ons mee te
nemen naar haar vaders graf.
En ik schaam me als we op de begraafplaats
staan. Want ik herinner me de middag
waarop we afscheid namen van Mijtjes
vader. Dat hij vertelde hoeveel spijt hij had
van alles wat hij niet had gedaan. Spijt van
alles wat hij niet was geworden. Van wat
er niet was geweest. Spijt van hoe hij had
gekozen. En ik herinner me dat ik op dat
moment bezwoer: ik ga precies dat worden
wat ik wil. Later, als ik groot ben. En op de
begraafplaats fluister ik tegen mijn eega dat
ik nooit meer woest zal worden en dat ik
heel veel van hem hou.
Hoe stuurbaar het leven is, blijkt wel als we
weer thuis zijn. Want als mijn eega en ik samen koken en hij bekent dat hij is vergeten
de zuurkool te kopen (we eten zuurkool),
ontsteek ik – alle voornemens ten spijt –
toch weer even in een noeste zeikpartij.
Pfff. Later als ik groot ben.
Zeker dat ik dan nog scheld. En schommel
op mijn hakken. Zeker dat ik dan nog steeds
niet ben wat ik wil zijn. Want je krijgt maar
zoveel kansen en je hebt maar zoveel tijd.
Wat er is, is wat ik nu ben.
Een slap aftreksel maar zonder spijt.
n Fen Verstappen is freelance filosoof
& tekstschrijver
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Beeld Bram Belloni

‘Wilders raakt
mij niet’

Burhan Turapoglu (19, eerstejaars toegepaste psychologie)

Zullal Agha (19, eerstejaars management, economie & recht)

‘Je kunt van geen enkel geloof zeggen dat het agressie veroorzaakt, ook niet van de islam.
Dat Wilders dit wel doet, zegt meer over hem dan over het geloof. Hij knipt stukjes tekst uit
de Koran en plaatst ze in een andere, verkeerde context. ‘Fitna’ vond ik om die reden ook totaal niet interessant. Nee, ik voel me niet aangesproken door de uitlatingen van Wilders. Zelf
weet ik precies wat wel en wat niet in de Koran staat. En dat terroristen geen echte moslims
zijn. Veel gevaarlijker dan Wilders zelf vind ik al die mensen die zijn gedachtegoed delen. Hij
zegt wat velen denken. Soms zit daar trouwens ook wel iets in. Met de kritiek dat sommige
moslims te veel gericht zijn op hun eigen subcultuur ben ik het bijvoorbeeld wel eens.
Ik heb niet het gevoel dat ik als moslim in Nederland tegenwoordig anders behandeld word.
Als ik een club niet in zou komen, heeft dat te maken met hoe ik me gedraag. Niet met mijn
geloof of huidskleur. Dat meisje dat voor de rechtbank een betoog hield over de last die ze
als moslim van Wilders en zijn uitlatingen heeft, moet niet zeggen dat ze voor alle moslims
spreekt. Iedereen is verschillend. Eigenlijk vraag ik me af hoe zinvol dat hele proces is. Het is
wel duidelijk dat Wilders niet veroordeeld gaat worden voor discriminatie of aanzetten tot
haat. Maar ondertussen staat hij weer maandenlang volop in de aandacht. Aan publiciteit
geen gebrek.’

‘Het is vermoeiend om steeds uit te leggen dat ik me niet verbonden voel met moslims die
terreur plegen. Ik zie die mensen niet eens als echte moslims. Maar door Geert Wilders blijven mensen dat idee houden. Een voorbeeld hiervan is ‘Fitna’, het ‘copy paste filmpje’ dat
hij maakte over de islam. Veel mensen refereren daar aan, sommige moslims hebben daar
echt last van. Mij raakt het niet zo. Waar ik vooral een probleem mee heb, is dat Wilders
altijd zegt dat iets zo ís, nooit dat hij iets zo víndt. Toch heb ik een dubbel gevoel bij de
rechtszaak tegen hem. Eigenlijk moet hij kunnen zeggen wat hij wil. Het zou beter zijn als
hij zijn uitspraken vrijwillig terugneemt. Dat hij sommige dingen via de politiek waar kan
maken, vind ik wel eng. Het recht om een boerka te dragen is vrouwen al afgenomen. Over
keppeltjes of een kettinkje met een kruisje hoor ik niemand. Wat is het verschil? De Koran is
een oud boek, net als de Bijbel. Vroeger mochten christenen hun kinderen volgens de Bijbel
niet laten inenten tegen ziektes. Er zijn intussen andere opvattingen, maar dat geldt net zo
goed voor moslims.
Aanhangers van Wilders kom ik wel eens tegen. Ik woon op IJburg en werk daar ook bij Albert
Heijn. Een van de klanten heeft posters van Wilders en de PVV voor haar raam hangen. Laatst
riep ze rare dingen over moslims in de winkel. Daar trek ik me niets van aan, ik sta er boven.’
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Tijdens het inmiddels stilgelegde proces tegen Geert

beschuldigt hem ervan moslims het leven in Nederland

Wilders kregen verschillende mensen die aangifte

zuur te maken. In hoeverre Naoual voor alle moslims

tegen hem deden het woord. Een van hen is de half-

spreekt, is de vraag. Vier moslims die aan de HvA stu-

Marokkaanse UvA-student Naoual Abaida. In haar

deren, begrijpen haar punt wel. Maar ze vinden ook dat

zeven minuten durende betoog vroeg ze de overheid

de invloed van Wilders op het leven van moslims niet

om bescherming tegen Wilders en diens aanzetten tot

overdreven moet worden. ‘Bij veel dingen die hij zegt,

haat en discriminatie. Naoual voelt zich als moslim in

denk ik bij mezelf: whatever, ik weet wel beter.’

diskrediet gebracht door de uitlatingen van Wilders en

Carlijn van Donselaar

Zainab Bouchallikht (20, eerstejaars management, economie & recht)

Razia Hausil (20, eerstejaars HES)

‘“Kijk, daar heb je er weer eentje,” hoor ik wel eens op straat. Ze wijzen dan naar mijn hoofddoek. Anderen kijken me alleen vreemd aan. En laatst pakte een oud vrouwtje in de bus haar tas
extra stevig vast toen ze mij zag. Dat is niet leuk, nee. Jammer dat sommige mensen alle moslims
over één kam scheren. Maar ik zou overdrijven als ik zeg dat dit mijn leven in Nederland zwaarder maakt. Ik doe nog steeds dezelfde dingen als vroeger, toen Wilders nog niet zo groot was:
studeren en werken. En de tandarts en dokter zijn nog altijd even aardig tegen me. Ik ben hier
geboren en getogen, mij maken ze niks. Wilders beïnvloedt volgens mij vooral Nederlanders die
zelf geen moslims kennen, bijvoorbeeld op het platteland. Hun beeld wordt gevormd door zijn
uitlatingen, maar ook door de media. Delen van de Koran worden bewust fout vertaald, zodat
mensen de islam als een gevaar zien. Soms vraag ik me af waarom Wilders dit doet. Misschien
heeft hij vroeger ruzie gehad met een moslim. Mijn Nederlandse vrienden staan open voor
mijn geloof, ze stellen wel eens vragen over bidden of het Suikerfeest. Die nieuwsgierigheid
vind ik alleen maar leuk. Ook tijdens mijn stage had niemand problemen met mij of mijn
hoofddoek. Vroeger wilde ik advocaat worden. Dat zou in de toekomst nog wel eens lastig
kunnen worden met een hoofddoek. Zelf hoef ik niet tegenover Wilders in de rechtszaal te
staan. Ik steek mijn energie liever in mensen die het debat niet uit de weg gaan.’

‘Dat veel mensen in Nederland een slecht beeld van moslims hebben, merk ik natuurlijk wel.
Mij raakt dat niet zo. Bij veel dingen die Geert Wilders zegt, denk ik bij mezelf: whatever, ik
weet wel beter dan hij hoe mijn geloof in elkaar zit. Ik leid mijn leven zoals ik dat wil. Dat
anderen last hebben van de uitspraken van Wilders begrijp ik wel. Zijn invloed is groot, dat
zie je aan de dingen die mensen opeens hardop durven te zeggen. Al het geweld in de wereld
is opeens de schuld van de islam. Wilders zet moslims bewust neer als mensen die het slecht
doen. Hij zegt nooit dat veel van hen succesvol zijn, bijvoorbeeld als advocaat of als voetballer. Het is goed dat hij terechtstaat voor alle onterechte dingen hij zegt. Wat ik hem kwalijk
neem? Dat hij anderen kwetst. Hij houdt geen rekening met hoe zijn boodschap op moslims
overkomt. Ik leg mijn krantje opzij en ga verder, maar niet iedereen kan dat zo makkelijk.
In mijn omgeving hoor ik weinig negatieve reacties op mijn geloof. Misschien komt dat ook
doordat ik er niet echt uitzie als een moslim. Ik ben Hindoestaan, heb geen hoofddoek en
draag soms korte rokjes. Maar ik verberg mijn geloof niet, vaak vertel ik al snel dat ik moslim ben. Veel mensen zijn nieuwsgierig, bijvoorbeeld naar waarom ik geen hoofddoek draag.
Eigenlijk is dat nog wel goed aan Wilders: alle aandacht die hij op de islam vestigt, biedt mij
de kans mensen te vertellen hoe het echt zit.’
havana

11

prestatiedruk

Beeld JeRoen Murré

Opgebrand

12

havana

prestatiedruk

door stress
Het hoger onderwijs staat de laatste tijd vooral om de
lage eisen in de belangstelling. Toch vinden niet alle
studenten het een makkie. Steeds meer hbo’ers hebben namelijk last van prestatiedruk en studiestress.
Liza Titawano

Slapeloze nachten, een misselijk gevoel en
geen trek in eten omdat je eerst je huiswerk
af wilt maken. Lisanne Dercksen (17) kent
het allemaal. Al op de middelbare school
was ze zo perfectionistisch dat ze zich altijd
zorgen maakte over wat ze allemaal nog
moest doen. ‘Ik leerde alles tot in detail, had
enorm veel stress en uiteindelijk haalde ik
niet eens een goed cijfer.’ Lisanne, eerstejaars personeel & arbeid, ging daarom
destijds naar de psycholoog. Nu weet ze
beter wat ze moet doen om de stress om
haar studie onder controle te houden. Alleen het perfectionisme, daar komt ze maar
moeilijk vanaf. ‘Afgelopen blok nam ik de
verantwoordelijkheid van de projectgroep
op me omdat ik bang was dat er anders
niks gebeurde. Ik wil het gewoon heel goed
doen. Het is alleen niet vol te houden – toen
een ander half werk leverde zat ik tot diep
in de nacht nog te verbeteren.’
Studenten zijn steeds perfectionistischer en
lopen hierdoor sneller vast tijdens de studie.
Dit concluderen studentenpsychologen
Jeanette van Rees en Ton Boekhorst van
het Nederlands Instituut van Psychologen
(NIP). ‘We zien dat de afgelopen jaren meer
studenten die alles heel goed willen doen,’
zegt Van Rees, zelf studentenpsycholoog
aan de Universiteit Utrecht. ‘Door dit
perfectionisme worden studenten faalangstig en gaan ze verkrampt studeren. Ze zijn
bang om elk detail te missen.’ Volgens Van
Rees is er een duidelijke toename waar-

Een overvloed aan studierichtingen en het
aanscherpen van studie-eisen zijn volgens
de psychologen oorzaak van het probleem.
‘Er zijn inmiddels zo veel richtingen dat het
moeilijk is direct de goede te kiezen,’ zegt
Van Rees. ‘En studies hebben steeds vaker
een bindend studieadvies in het eerste jaar.
Als je dan niet laat zien wat je in huis hebt,
dan houdt ’t vóór het tweede jaar al op.’
Volgens Van Rees levert dat veel keuzestress
op bij het kiezen van een richting en als de
studie eenmaal gekozen is, dan voelen veel
studenten de druk om te presteren sterk.
Vooral verschillende angsten over de studie
zijn voor studenten van de HvA reden om
hulp te zoeken. Bij het Bureau Studentenpsychologen (BSP), een instelling van
zowel de HvA als van de Universiteit van
Amsterdam en andere hbo’s in de hoofdstad, zijn faalangst en angst om te presteren veel gehoorde klachten. Volgens Peter
Dekker, psycholoog bij het BSP, hebben
vooral vrouwen dan de neiging om keihard
te gaan werken en overwerken ze zichzelf
dan. ‘En dan krijg je juist slechte resultaten.
Jongens hebben daarentegen juist de neiging om dingen uit te stellen, dat is ook een
vorm van angst. Zij raken dan pas op het
laatste moment – vaak een te laat moment
– in de stress.’

Angstverschijnselen
Demy Panhorst (19, tweedejaars media,
informatie & communicatie) is naar eigen

Vooral vrouwen hebben de neiging
om zichzelf te overwerken
neembaar in het aantal aanmeldingen van
studenten met studiestress bij de verschillende studentenpsychologen in Nederland.
Dat geldt zowel voor de studenten van
hogescholen als van universiteiten.

zeggen niet het hele jaar door aan het ‘stuiteren’, maar door de projectgroepen heeft
ze zeker niet alleen tijdens de tentamenweek
stress. ‘Ik leg de lat altijd hoger voor mezelf,
het kan altijd beter. Als anderen iets niet

goed maken, dan neem ik vaak werk over.
Ik maak het liever zelf goed af dan dat ik
het laat gaan.’ Demy is dit jaar wat rustiger
dan in het eerste studiejaar, maar mocht ze
tijdens de tentamenweek een zes halen dan
denkt ze er toch over om voor de herkansing te gaan. ‘Ik ben bang dat het geen
7-plussen zijn en ik houd er juist van om
goed te scoren. Het is een soort bevestiging
aan jezelf dat je het allemaal wel kunt.’
Volgens psycholoog Dekker zijn de stressen angstverschijnselen bij het BSP niet per
se toegenomen, het zijn klachten die klinken door de jaren heen. Klachten die horen
bij de leeftijd die studenten hebben. ‘Het is
de fase tussen kind en volwassen worden
in. Je moet steeds meer dingen zelf, maar
tegelijk stel je met je studie het volwassen
leven nog even uit. Je gaat op jezelf wonen,
maakt nieuwe vrienden en vormt stapje
voor stapje steeds meer je eigen identiteit.’

Wat kun je ertegen doen?
■■ Stapje minder
Hoewel het een mooie eigenschap is, kan
perfectionisme toch een flinke handicap zijn.
Het advies van studentenpsycholoog Peter
Dekker luidt in dit geval: ‘Mag het een stapje
minder zijn? Wees ook eens tevreden met
een 8 of een 9 in plaats van altijd maar die
10.’ Het Bureau Studentenpsychologen (BSP)
in Amsterdam geeft trainingen voor mensen
met studiestress en faalangst. Daar leer je
door minder te doen beter te presteren.
■■ Leuke dingen
Kees Kleijwegt, ook studentenpsycholoog
van het BSP, geeft les tijdens de cursus
Omgaan met studiestress. Tijdens de cursus
onderzoekt hij per student wat de problemen
zijn en wat de stress en spanning rondom de

‘Ik leg de lat altijd hoger voor mezelf,
het kan altijd beter’
Volgens psycholoog Van Rees zijn de drang
en stress om of je het allemaal wel goed
doet juist echt iets van deze tijd. Deze drang
ontstaat steeds vroeger. Bij de GGD’s komen meer en meer ouders voor advies over
de beste opvoeding voor hun kind, zegt Van
Rees. ‘Ze gaan voor het perfecte kind. Al op
de lagere school krijgen kinderen daardoor
nauwelijks de mogelijkheid om het fout te
doen.’ Van Rees verwijst naar de onlangs
uitgezonden documentaire Alles wat we
wilden van Sarah Domogala. De regisseuse
volgde vier getalenteerde, ambitieuze jongeren die ondanks hun succes toch worden
genekt door de druk van het presteren.
Zo zegt illustrator en regisseur Emiel (29)
over welke banen hij allemaal zou kunnen
kiezen: ‘Er zijn nog nooit zo veel mogelijkheden geweest, we hebben nog nooit zo
veel gekund. Modeontwerpster Niki (28)
vult dit aan: ‘Er is geen kader, alle mogelijkheden zijn er, dus waarom zou je iets niet
kunnen?’ Wat de jongeren gemeen hebben
is de angst voor mislukking, dat het je niet
lukt succesvol te worden in wat je doet. ‘De
hoeveelheid aan keuzes maakt dat jongeren
denken dat je bijna niks fout kunt doen,’
zegt psycholoog Van Rees. ‘Een avondje op
de bank hangen voelt al als falen, dat je niet
alles aanpakt om er iets van te maken. Door
zo’n instelling word je overspannen.’ n

studie aanwakkert. ‘De manier van denken
is van groot belang,’ zegt Kleijwegt. ‘Heb je
het gevoel dat je van alles moet, dan raak je
gestrest en word je minder efficiënt. Terwijl
wanneer je een gebalanceerd leven hebt
met sociale contacten en genoeg rust, dan
loopt je studie beter. Het is belangrijk om
ook leuke dingen te doen, juist dan kun je
ontspannen.’ Niet negatief over jezelf denken
als je dan een keertje niet studeert, is volgens
Kleijwegt belangrijk maar makkelijker gezegd dan gedaan. ‘Dat moet je echt leren, dat
doe je niet zo snel uit jezelf.’
■■ Helikopterview
Net zoals het niet telkens streven naar die
10 moet je volgens Jeanette van Rees van het
NIP kunnen ontspannen om niet zo krampachtig te studeren. ‘Loslaten de boel en leer
hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden. Sommige studenten proberen alle details
van de betreffende stof erin te stampen, maar
vaak hoeft dat helemaal niet. Het is bij veel
studies belangrijker om het complete plaatje
te kennen, je moet een soort helikopterview
hebben.’ Daarnaast raadt Van Rees aan goed
na te gaan wat je precies wilt met je studie en
op welke manier. Je hoeft niet te wachten op
die burn-out, grijp op tijd in als je denkt dat
je niet goed bezig bent. Want, zo stelt Van
Rees: ‘Nee zeggen mag ook best een keer.’
havana
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Bluffen
als bijbaan
De big blind inzetten om je studie te bekostigen? Joris
doet niet anders. Marieke van Bommel
Dat we van alleen stufi op zijn zachtst
gezegd niet rijk worden is bekend. De meeste
studenten hebben om hun armlastige zakken te vullen en brood op de Ikea-plank te
krijgen dan ook een bijbaantje. Nu de gratis
stufi afgeschaft dreigt te worden door onze
nieuwe regering gaan er zelfs hardnekkige
geruchten over studenten die een tweede
bijbaan moeten nemen. Men tobt en zwoegt
naast de studie om aan het romantische
beeld van ‘mijn studententijd was de beste
tijd van mijn leven’ te kunnen voldoen. Er
worden enorme aantallen decafé koffie verkeerds met sojamelk bereid, de schappen van
de Appie worden gespiegeld tot men scheel
ziet en onschuldige voorbijgangers worden
aan de lopende band aangesproken over
zielige kindertjes in Afrika. Joris (22, student
sport, management & ondernemen) doet
dat anders. Voor hem geen vaste werktijden,
saaie collega’s of een armzalig loontje, hij
heeft sinds vier jaar van zijn hobby een lucratieve bijbaan gemaakt. Joris pokert voor
geld op internet.
We ontmoeten elkaar in een vol CREA Café.
Een hippe, sympathiek ogende jongen met
een mooie computer op schoot en dito vriendin ernaast. Wanneer we verhuizen naar een
iets rustiger plekje herhaalt hij direct en met
klem wat hij mij zei toen ik hem voor het
eerst opbelde met de vraag of hij wilde praten over zijn pokerkunsten. ‘Ik wil best met
je praten maar ik wil niet herkend worden,

je speelt maar ik merkte ook dat er langzamerhand steeds meer geld op mijn rekening
kwam. Soms verdiende ik op een dag tien
dollar en soms vijftig dollar maar ik merkte
dat ik op een gegeven moment 700 dollar
had. Dan denk je ineens van hé! En echt
niet dat ik nou per se zo heel goed was – dat
denk ik nog steeds niet – maar het is meer
dat de anderen zó slecht zijn.’

Grote klappers
Pokeren is hot. Kostbare zendtijd wordt
besteed aan een neutraal kijkende Fatima
Moreira de Melo en bezonnebrilde Lange
Frans die hun tafelgenoten proberen te misleiden. Sites als partypoker.com schieten als
paddenstoelen uit de grond. Ook studenten
pokeren massaal, velen gewoon met vrienden als hobby, maar een groot aantal ook
voor geld. Vorig jaar is er zelfs een groots
studentenpokertoernooi georganiseerd. Dit
toernooi en de bijbehorende website hadden
nogal wat voeten in de aarde waaronder
een boze minster en bezwaren van mensen
die vonden dat dit soort toernooien gokverslavingen in de hand werken. Dit alles
weerhoudt Joris er niet van om langzaam
maar zeker succesvol te worden en maandelijks ver boven de door DUO (voorheen IB
Groep) gestelde grens te verdienen.
‘Wat ik verdien per keer of per maand is
echt heel erg verschillend en afhankelijk van
welk soort spel ik speel. Bij bijvoorbeeld

‘Mochten ze erachter komen wat ik
verdien, ja dan ben ik wel de lul ja’
dat zou me behoorlijk in de shit kunnen
brengen met de Belastingdienst.’ Welkom in
de grijze zone van de pokeraars!
Na de plechtige belofte dat dit niet het geval
zou zijn begint hij gepassioneerd te vertellen:
‘Ik houd eigenlijk al mijn hele leven van
kaartspelletjes. Toen kennissen vroegen of ik
een keer mee wilde doen vond ik dat wel vet
en ook spannend, ook al ging het toen nog
maar om één euro. Na die keer ben ik het
ook op internet gaan proberen. Eerst denk
je helemaal niet aan dat geld. Het is leuk,
14

havana

een cash game kan je gewoon spelen en
wanneer je wilt opstappen. Als je verliest
kan je meteen stoppen en als je wint kan je
ook meteen stoppen. Bij de toernooien, de
zogenaamde sit & go’s is dat weer anders. Je
kunt met grote aantallen spelen, van negen
man maar ook wel met honderden. Als je
een dergelijk toernooi wint krijg je vijftig
procent van de totale inzet, ben je tweede
dan vang je dertig procent enzovoort. Zo
heb ik regelmatig vier- à vijfhonderd dollar
per dag verdiend maar je kan er ook echte

klappers mee maken. Het meeste wat ik ooit
heb verdiend is denk ik tienduizend dollar.’
Wanneer de mond van de auteur openvalt
van verbazing (en jaloezie) voegt Joris er
twijfelend aan toe: ‘Ja, en ook wel eens een
van zeven (duizend!) of zes maar dan ben je
ook wel zeventien uur aan het spelen, zet je
tweehonderd dollar in en dan moet je zien te
winnen van drie-, vierhonderd man.’
Nadat ik met klapperende oren naar de
bedragen heb geluisterd die Joris opsomt
en bedenk wat voor een ultiem ontspannen
studententijd ik had kunnen hebben reageer
ik: duidelijk, ik ga ook pokeren! Maar dat is
te simpel gedacht volgens hem. ‘Dat denken
veel mensen. “O Joris die wint veel geld dus
ik kan dat ook.” Maar zo werkt het niet. Je
moet het doen omdat jij het leuk vindt en

Ik ken jongens die de ene dag winnen en
denken dat ze heel goed zijn maar dan
verliezen ze het de volgende dag omdat ze
veel te hoog inzetten. Dat is net zoiets als
bij voetbal. Je speelt in het derde van Ajax,
je maakt één supermooie goal en dan denk
je gelijk dat je in het eerste van Ajax kan
spelen. Zo werkt het dus niet. Ze zijn dan
uiteindelijk alleen maar aan het verliezen en
dat kan oplopen.’

Vakantie of belasting?
Over de risico’s van verliezen en gokverslaving maakt Joris zich niet heel druk. ‘Ik heb
in al die jaren maar één verliesmaand gehad
en misschien één of twee waarin ik quitte
heb gespeeld.’ Toch zou Joris de details over
zijn inkomsten niet graag delen met de af-

‘Ik heb regelmatig vier- à vijfhonderd
dollar per dag verdiend’
niet wanneer je er alleen veel geld mee hoopt
te verdienen. Het is echt oefening, ook al
heb je veel talent, dan moet je alsnog heel
veel spelen om echt goed te worden dat is
echt heel belangrijk. Ze zeggen wel eens: It
takes a minute to learn but it takes a lifetime
to master. Dat is misschien wel een mooie
quote voor boven je artikel, haha!’

Winnaars en verliezers
Een kleine illusie armer vraag ik Joris naar
de struikelblokken en de nadelen van pokeren. Er zijn wettelijke regels over hoe veel
iemand mag verdienen met kansspelen en
over deze eventuele winst moet de bekende
belasting betaald worden. Bovendien is het
aanbieden van kansspelen op het internet in
strijd met de wetgeving en dan is daar nog
altijd de onvermurwbare DUO die een grens
stelt aan de hoogte van de bijverdiensten
van studenten. Naast deze risico’s moet het
geld dat Joris verdient – en naar eigen zeggen behoort hij nog lang niet bij de grootste
verdieners – bij iemand anders uit zijn zak
geklopt zijn die dan een grote verliezer is.
‘Tja, sommige mensen zijn gewoon echt
superslecht. Het is mijn strategie om van die
mensen te winnen. Die mensen denken dat
ze gewoon even pech hebben maar ze beseffen niet dat ze gewoon heel slecht zijn in het
spel. Strategie en inschatten van kansen is
erg belangrijk maar ook de discipline tijdens
het spelen en daar ontbreekt het velen aan.

zenders van de rode en blauwe enveloppen.
Pokeren heeft hem veel gebracht en ervoor
gezorgd dat hij tot de dag van vandaag
ontspannen kan studeren (enige studievertraging neemt hij voor lief). Voelt hij dan
nooit de angst om betrapt te worden? ‘Ik
kan er goed van leven, ik kan er mijn huur
van betalen ik kan ervan op vakantie maar
het is niet zo dat ik een auto heb, iedere
maand op vakantie ga of onwijs dure dingen
heb. Ik ben gewoon heel erg standaard en
daarom val ik ook helemaal niet op voor
de Belastingdienst.’ Om de kans op boetes
en belasting te minimaliseren schoof hij zijn
winst eerst van rekening naar rekening maar
naarmate hij meer ging verdienen moest hij
het anders aanpakken. ‘Nu laat ik het geld
storten op een buitenlandse creditcard en
daar betaal ik gewoon alles mee. De website
zet het op die kaart en Nederland heeft daar
niets mee te maken. Ze weten het niet en ze
kunnen er niet bij, simpel. Mochten ze er via
de internetsites achter komen wat ik verdien,
ja dan ben ik wel de lul ja. Maar als ik een
toernooi win en ik kan daar een half jaar
van op wereldreis, tja… het is een moeilijke
manier om makkelijk geld te verdienen.’ n
Omdat Joris niet graag door de Belastingdienst in zijn pokerkraag gevat wil worden
en de auteur van dit stuk dit niet op haar
geweten willen hebben is zijn naam en opleiding gefingeerd.

Beeld Bas Kocken
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deze maand:

Snel een tijdelijke
studentenwoning?
www.ymere.nl

pagkkl

Op Sterk Water
Comedy Explosion
Javier Guzman
Open Podium
Maz Jobrani
Lazy Sunday Sessions
www.comedytheater.nl
Veldhuis & Kemper

11 t/m 20 feb 2011

-IN A GR OE G
:ROOD DREES

op]npanoskjejcajej
=iopan`]i
`ena_p^ao_deg^]]n

sss*aecajd]]n`*jh
Locatie: Saint Francois Longchamp
Vervoer: Luxe touringcar
Incl.
Food / drinks
7,5 dag skipas
Euries: 479,- ALL IN

ASVL
snowb-ski-feest
Kom naar de inschrijfdagen 11, 16 en 18 nov
in S.S.A de LAX
vlak bij het amstelstation

(exculsief skies of snowboard)

Inschrijven doe je op www.ASVL.nl/wintersport
SMS ‘asvl wintersport’ naar 1008 en ontvang GRATIS! alle
wintersport 2011 info op je mobiel of kijk op asvl.nl
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Beeld Jan van Breda

Beeld Jan-Maarten Hupkes

Wereldprimeur

Wat een geluk als een afstudeeropdracht, waar uren
van tijd en moeite is ingestoken, niet verstoft op een
boekenplank. Twee oud-HvA’ers zagen hun afstudeerproject gegoten worden in twee betonnen sluisdeuren
en zijn daarmee de ontwerpers van een wereldprimeur.
‘Ingenieurs zitten blijkbaar vast in een bepaald stramien.’
Claire van der Hall

Chris Hattink (26) en André de Moor (27),
allebei oud-student civiele techniek, begonnen in 2006 met het afstuderen. Ze kregen
via een docent een tip van een oud-student
die vertelde dat Ingenieursbureau Amsterdam (IBA), het ingenieursbureau van de
gemeente, bij wijze van experiment wilde
onderzoeken of betonnen sluisdeuren mogelijk waren. ‘We zaten al jaren samen in de
klas en om het blok deden we een opdracht
samen. We wisten wat we aan elkaar hadden,’ zegt André. Samen solliciteerden ze bij
het IBA voor de opdracht en gingen ze aan
het werk. Snel bleken betonnen sluisdeuren
een reële optie te zijn. ‘We waren verbaasd
dat niemand eerder sluisdeuren van beton
was gaan maken,’ zegt Chris. André vult
aan: ‘We hadden allemaal beren op de weg
verwacht, maar dat viel best mee.’
Het maken van het afstudeerproject was niet
gemakkelijk. IBA trok de opdracht steeds

breder. Chris: ‘In eerste instantie ging het
alleen om het ontwerpen van een betonnen
deur met dezelfde afmetingen en gewicht
als stalen deuren. Maar al snel bleek dat de
kennis bij IBA en onszelf onvoldoende was
en dat eerst meer informatie nodig was. We
hebben twee varianten onderzocht en er één
gekozen om verder uit te werken. We hadden
nog tijd over, dus konden we een vergelijking
maken met het bestaande stalen ontwerp op
het gebied van kosten en onderhoud. Daaruit
bleek dat de betonnen deuren ongeveer
twintig procent goedkoper waren in aanschaf
en nauwelijks onderhoud nodig hebben. Het
bewees dat met beton een beter ontwerp
gemaakt kan worden dan met staal.’
Een duidelijke rolverdeling hielp het duo:
André bleek een productioneel talent te hebben en Chris dook de cijfers in. Het duurde
niet lang voordat ze wisten dat ze goud in
handen hadden. IBA bood hun een baan aan

toen ze nog bezig waren met het project.
Ze werken er allebei nog, hoewel André
gedetacheerd is bij Dienst Infrastructuur
Verkeer en Vervoer een andere afdeling van
Gemeente Amsterdam.

Volop in de media
Naast de gemakkelijke binnenkomer op de
arbeidsmarkt werden ze ook tweede bij de
Studenten Betonprijs. Wat ze daaraan hebben gehad voor hun studie, verschilt. Als André vertelt dat hij er geen extra studiepunten
voor heeft ontvangen, zegt Chris smalend
dat hij wel punten bijgeschreven kreeg voor
het invullen van het papierwerk.
Wie denkt dat het uitvinden van een innovatie als betonnen sluisdeuren betekent dat je

aan de sluisdeuren. ‘Ik bleef bij IBA dus ik
was het aanspreekpunt voor de sluisdeuren,
terwijl André naar DIVV ging.’
Beiden studeerden na het verlaten van de
HvA door. Chris rondde deze zomer een
post-hbo master af voor staalconstructeur
en André behaalde eind oktober zijn bachelor economie & bedrijfskunde aan de UvA
en is ondertussen aan een master business
studies begonnen.

Oude mannen
De sluisdeuren van beton zijn geplaatst op
IJburg, de sluis wordt tegen het einde van
het jaar in gebruik genomen. Het blijft een
raadsel voor ze waarom de betonnen sluisdeuren, met zo veel voordelen boven stalen,

‘Beton wordt al eeuwen gebruikt’
rijk wordt, heeft het mis. Er verandert niet
veel voor de heren, behalve dan dat ze de
trots hebben om aan een dergelijke primeur
te hebben gewerkt. Tijdens het plaatsen van
de deuren op 15 oktober waren AT5, RTV
N-H, Cobouw en Het Parool aanwezig en
stond Chris volop in de media. Waar was
André? ‘Na het afstuderen ben ik mij bezig
gaan houden met een project dat voortkwam uit het onderzoek dat we hebben
gedaan naar de betonnen sluisdeuren. Dat is
de Wolthuissingelbrug in Purmerend,’ zegt
André. Chris ging door met berekeningen

nog niet eerder zijn toegepast. André: ‘Beton
wordt al eeuwen gebruikt bij waterkeringen
en ook deze betonsoort is in een of andere
vorm al dertig jaar in gebruik.’ ‘Het lijkt
erop dat ingenieurs oude mannen zijn die
niet graag van techniek veranderen. We
verwachten van de studenten die nu civiele
techniek studeren dat ze innovaties meenemen op het werkterrein,’ aldus Chris. n
Meer willen weten over de betonnen sluisdeuren? Lees dan in de mediatheek Cement
van november, nummer 2010 / 7 p.28 – 31.
havana
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Reizen
én studeren
De internationale lerarenopleiding Engels van the University of Wolverhampton en de Hogeschool van Amsterdam bestaat bijna twintig jaar. Dit jaar studeerde
de vijftiende groep studenten af. Afgelopen vrijdag was
er een kleine reünie. Jeff Pinkster
‘Als ik een Nederlands boek wil lezen, koop
ik de Engelse vertaling,’ zegt Irma Eijgenhuijsen (27). ‘Class of 2006’ prijkt er op een
sticker op haar shirt. Ze is een van de 365
oud-studenten van de opleiding International
Degree in English and Education (IDEE). Ze
zijn bij elkaar gekomen omdat de opleiding
alweer vijftien groepen internationaal georiënteerde leraren Engels heeft opgeleid.
Anders dan bij de reguliere lerarenopleiding
Engels spreken de IDEE-studenten niet anders
dan Engels. Dat moet ook wel, want de Nederlandse studenten worden vergezeld door
Britten. Maar er is nog een belangrijk verschil: de studenten studeren het ene semester
in Engeland en het andere in Nederland. Na
vier jaar studeren hebben de studenten een
wetenschappelijke graad en zijn ze bevoegd
om les te geven in het buitenland.
‘Engels heeft altijd al mijn interesse gehad,’
vertelt Irma. Ieder half jaar een andere omgeving leek haar bovendien wel wat. Van de
studie heeft ze geen moment spijt gehad. ‘Het
leven en studeren in een ander land is echt geweldig. Normaal ga je naar Wolverhampton,
ik kon toevallig kiezen voor Glasgow, een
18
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geweldige stad voor studenten. Een vriendinnetje van me miste het leven daar zelfs zo dat
ze er onlangs maar is gaan wonen.’

West Midlands
Zoals gezegd trekken de studenten doorgaans naar Wolverhampton, de thuisbasis
van de Engelse universiteit. Bijna twintig jaar
geleden, in 1992, werd de samenwerking
opgezet door de toenmalige Hogeschool
Holland. ‘Naast een professionele opleiding
wordt het vakgebied ook theoretisch uitgediept,’ zegt Liz Savage, opleidingsmanager
van IDEE. ‘In Engeland krijgen de studenten
een gedegen basis in onderwijskunde. Daarnaast kunnen ze de taal en literatuur in Engeland zelf bestuderen. Na vier jaar beschikken
ze zowel over een wetenschappelijke bachelor van de University of Wolverhampton als
een leraarsbevoegdheid van de HvA.’
Tegenover het vakinhoudelijke onderwijs
in Wolverhampton staat het praktijkonderwijs in Amsterdam. Zowel de Britse als de
Nederlandse studenten volgen hun stages in
Nederland. Savage: ‘Voor de Britse studenten
is dat een grote uitdaging. Wolverhampton

ligt in de West Midlands, de bakermat van
de industriële revolutie en nu een achtergebleven gebied. Onze studenten zijn vaak
de eerste in hun familie die studeren en
überhaupt naar het buitenland gaan. Dat ze
dat doen is dus van enorme invloed op hun
omgeving.’ Sian Cooper (‘echt geen leeftijd
noemen!’) is een van die studenten. In de
class of 2001 was ze een van de vier Britten.
‘Professioneel heeft de studie me enorm veel
opgeleverd. Na acht jaar lesgeven wil ik verder in de accountancy. Ik ben nog steeds blij
dat ik deze opleiding op mijn cv kan zetten,
vooral het internationale karakter van de

Nederland en Vlaanderen waarborgt.’
Net als Cooper roemt ook Yara Gomperts
(27) uit de class of 2005 het internationale
karakter van de opleiding. ‘Na de middelbare
school had ik de keuze. Of werken, of reizen,
of studeren. De eerste twee vielen af, maar
eigenlijk had ik ook niet zo’n zin in studeren.
Dat ik naar het buitenland kon trok me dan
weer wel.’ En zo geschiedde. ‘In Wolverhampton was het echt heel leuk. Ik deed daar
meer met het Engels dan het lesgeven, want
ik wilde absoluut geen docent worden.’
Toch bleek de lerarenopleiding een gouden zet. Na een opleiding pedagogiek en

‘Vooral het internationale karakter van de
opleiding doet het goed bij werkgevers’
opleiding doet het goed bij werkgevers.’ Wat
Amsterdam haar verder nog heeft gebracht?
Lachend zegt ze: ‘Heineken. Definitely.’

Excellent
De internationaal georiënteerde lerarenopleiding kwam in 1997 onder de vlag van
de HvA. Max Carbaat, tutor en docent,
benadrukt het belang van de opleiding. ‘Van
de drie lerarenopleidingen die begin jaren
negentig een samenwerkingsverband zijn
aangegaan met een Engelse universiteit zijn
wij de enige opleiding die is overgebleven.
Ook hebben wij als enige lerarenopleiding in
Nederland vorig jaar de kwalificatie “excellent” gekregen van de NVAO, het orgaan
dat de kwaliteit van het hoger onderwijs in

verschillende baantjes begon het toch te
kriebelen. ‘Inmiddels werk ik op een school
voor kinderen met psychiatrische problemen
en gedragsstoornissen.’ Lachend zegt ze: ‘Dat
wil ik mijn docenten zo eigenlijk nog wel
even vertellen, tijdens mijn afstuderen kreeg
ik te horen dat ik het onderwijs nog maar
even niet in moest gaan.’
Maar hoe goed de lerarenopleiding ook is,
het docentschap blijft een vak apart. Irma
Eijgenhuijsen: ‘Uiteindelijk heb ik twee weken voor de klas gestaan. Ik ben hartstikke
blij met mijn opleiding, maar doceren is niets
voor mij.’ Lachend voegt ze eraan toe: ‘Al
werk ik nu wel voor een onderwijsinstelling,
Nyenrode. Maar in een hele andere functie.
Misschien ga ik later weer eens lesgeven.’ n

Beeld Bas Uterwijk

reünie idee

7 domme vragen over…

Beeld Pascal Tieman

Trouwen

voor een kamer?
Het onzalige plan om woongroepen – waaronder
studentenhuizen met meer dan twee studenten – te
verbieden kon menig student niet bekoren. Voor wie
vreest voor gedwongen uitzettingen: Havana legt het
je haarfijn uit. Annemarie Vissers
1 Ik lees ‘gedwongen uitzettingen’. Moet
ik mijn huis uit?!
Sit back and relax. Voorlopig hoef je je
inboedel nog niet op Marktplaats te zetten,
kunnen de verhuisdozen nog even in de
kast blijven staan en hoef je niet in zo’n
zelfde doos onder een brug te slapen. Dat
de gemeente Amsterdam zo zoetjesaan
morrelt aan het hoofdstedelijke woonbeleid en studentenhuisvesting in de stad,
wordt door deze voorgenomen maatregel
enigszins helder.
2 Wat heeft de ambtenarij nu weer verzonnen dan?
Neem een glaasje water en ga er maar eens
rustig voor zitten: twee weken geleden
kwam de Krant van Wakker Nederland met
het bericht dat studentenwoningen in onze
hoofdstad illegaal zijn en woongroepen verboden worden. Even leek het erop dat er een
eind ging komen aan het concept studentenhuizen. Dat wil zeggen: aan huizen waar
meerdere mensen samenwonen zonder dat
ze een relatie met elkaar hebben. Het beleid
van Amsterdam is het gevolg van de Uitvoe-

ringsinstructie van de Dienst Wonen Zorg
en Samenleven van de hoofdstad. Als de
gemeente het plan doorzet, dan mogen drie
personen of meer tussen wie geen duurzaam
samenlevingsverband of familierechtelijke
relatie bestaat, dus geen woning meer delen.
3 Maar het contact met mijn huisgenoten
is uiterst duurzaam.
Dat geloven we graag, maar de gemeente
Amsterdam hanteert een andere definitie
bij het bepalen of een relatie al dan niet
duurzaam is. Dat jij samen met je huisgenoten lief, leed én de wc deelt, valt buiten die
wettelijke definitie. Onder een duurzame
relatie verstaat de gemeente dat je ook
daadwerkelijk sámenwoont: ‘Een duurzame
gemeenschappelijke huishouding voeren of
willen gaan voeren.’ Geen sprake van een
huishouden is er als ‘twee of meer personen
niet de intentie hebben om bestendiging
en voor onbepaalde tijd met een gezinsverband vergelijkbaar samenlevingsverband
aan te gaan,’ zoals dat dan zo mooi heet.
Kamerbewonend Amsterdam ging volgens
dagblad De Telegraaf zware tijden tegemoet

op deze manier. Als concreet voorbeeld gaf
de krant de situatie van drie samenwonende
studenten aan de Ceintuurbaan. Het drietal
huurt één woning, met drie slaapkamers,
een woonkamer, keuken en badkamer. Ze
vormen een huishouden en zijn alle drie
hoofdelijk aansprakelijk voor de huur. De
Telegraaf meldt in hetzelfde nieuwsbericht
dat de gemeente zich opmaakt voor de strijd
om het drietal het pand uit te krijgen.
4 Dus toch?!
Niet te snel conclusies trekken, want volgens de woordvoerder van verantwoordelijk
wethouder Ossel zit de Wakkere Krant er
compleet naast met haar informatie. Volgens
de beste man wordt het studenten namelijk helemaal niet verboden een huis te delen en ook
woongroepen mogen gewoon blijven bestaan.
5 You’ve lost me. Mag ik nu wel of niet
niet-duurzaam samenwonen?
We snappen dat je bijna verzuipt in deze zee
van verhuurverwarring. Je kunt je inderhaast aangevraagde samenlevingscontract
echter weer met een gerust hart verscheuren.
Volgens de woordvoerder van de wethouder
Wonen komt dat vooral doordat alle nuance
in de berichtgeving over de aangescherpte
maatregel mist. Hoe zit het dan wel: na lang
spindoctoren waren de heren op het stadhuis
het erover eens dat de definitie ‘woongroep’
geschrapt diende te worden. En nu allemaal
even goed opletten: het begrip, dus niet de
concrete woonvorm.
6 Wat is het probleem dan wel?
Nou, het begrip ‘woongroep’ nodigt huis-

jesmelkers uit tot grootscheepse fraude,
blijkt in de dagelijkse praktijk. Door het
begrip uit de woonverordening te schrappen, tracht de gemeente het de pandjesbazen onmogelijk te maken tien matrassen in
een pand neer te leggen die per stuk voor
honderden euro’s worden verhuurd onder
het mom van ‘woongroep’! Maar wacht
even met het ontkurken van de champagne. Normaal gesproken kom je als arme
student in aanmerking voor een sociale
huurwoning, aangezien het bedrag onder de
streep op je maandelijkse bankrekening niet
boven de inkomensgrens voor een sociale
huurwoning uitkomt. Als het schrappen
en aanscherpen echter doorgaat, dan telt
elke vierkante meter: wie met meer dan
twee personen een oppervlakte van zestig
vierkante meter huurt, voor 548 euro per
maand, kan alsnog nat gaan. Daar mogen
namelijk alleen grote gezinnen hun intrek
nemen. Volgen we het nog? Voorlopig is de
discussie echter opgeborgen in een ambtelijke la. De geplande vergadering waarin
de gemeente een besluit zou nemen over de
aangescherpte regels, is uitgesteld.
7 Wat een gedoe. Kan mijn pa niet beter
een huis kopen?
Ja, dat kan. Als pa het breed heeft, mag hij
het breed laten hangen op de particuliere
vastgoedmarkt. Maar als pa ook de pandjesbaas uit gaat hangen en jouw vrinden
onderdak biedt in de vorm van onderhuur,
heeft het niet zo veel zin. Dan hebben de
heren en dames op de gemeentelijke burelen
het over ‘kamergewijze verhuur’. En wat
denk je? Ook verboden. n
havana
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Chernobyl
A Tragic, Vicious Cycle
Belarus, July 2010. We are slightly
nervous when we enter the overcrowded bus on its way to the tiny village of
Vetka in the south-east of the country.
Businessmen and officials, students
and farmers are to spend the weekend
with their families. Anyone uninformed
would say the passengers have normal
lives in acceptable conditions. The
truth is these people have to deal with
the lethal consequences of the nuclear
disaster of Chernobyl on a daily basis.
When Chernobyl exploded on 26 April
1986, a plume of radioactive fallout was
sent into the atmosphere. It drifted over large parts of the Soviet Union and north-west
Europe. Nobody knows the exact number
of victims caused by Chernobyl. United Nations estimates that there will ultimately be
between 4,000 and 9,000 deaths as a result
of the nuclear accident. However, Greenpeace published a report which stated the
accident could have resulted in an estimated
200,000 (!) deaths, mainly due to increased
cancer risk and mental disorders.
Belarus took 70% of the fallout from the
20
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power plant. One-fifth of the country’s
agricultural land was contaminated. Even
now, twenty-four years after the disaster,
about 1.5 million Belarusians have to deal
with radiation all around them. Why don’t
they just leave the affected region to live in
healthier conditions?

Veni, vidi, vici
Vetka is in the middle of Chernobyl’s worst
affected area. Prior to the catastrophe, there
were 40,000 residents, but after a massive
resettlement programme to take people
away from the areas of radiation pollution,
the population had shrunk to only 7,000 by
the first anniversary of the disaster. When
Dmitry, a Belarusian friend and I stroll
through the city centre, we meet the 85-yearold babooshka (old lady) Anna. She sits
alone on a bench in front of the local church
when we greet her. She is willing to talk to
us about her personal Chernobyl history.
Anna lost her two sons as a result of the
Chernobyl disaster. “My eldest son was sent
to the power plant just after the explosion as
an emergency worker. At that time, no one
really knew what the impact or threats for

human beings were like.” Nobody wore proper protection and most of them died just a
few days after the disaster, including Anna’s
eldest son. A few years later, her second
child died with both mental and physical
problems caused by radiation. “He was
about to marry his fiancée when he found
out he was infertile. He committed suicide
right after the bad news. He just could not
deal with it because he was ashamed.”
The nuclear disaster has had a huge impact
on her personal life. “Over the past twenty
years, I have had five different organ surgeries.” Despite the medical impact on her
body and losing two children, her worst
memory of Chernobyl remains leaving
Vetka. “The authorities forced us to leave
the region. We were sent to Kazakhstan
and Ukraine to survive but I did not want
to leave my hometown at all. Although the
Vetka region is polluted with radiation, I
am glad to be back home after so many
years abroad.”

are promoting the development of the Vetka
region, particularly agriculture. Opposition
activists and scientists are concerned about
the safety of such a policy. As a proof it is
still far from safe, they point to high rates of
cancer, mental disorders and deformed babies
in the region. The trouble with fallout is
that you can’t see or smell or taste it. For the
most part, everything looks exactly the same
in Vetka. For these reasons many people,
especially the elderly like Anna, have moved
back to their former homes in areas where it
is unwise to live, where it is unhealthy to eat
the local vegetables or drink from the water.
Despite the risk of radiation in the food, most
of the people are poor and have no option
but to eat products grown in their own
contaminated earth. As more than 1.5 million
people still live there, that is largely a result
of cruel necessity. Almost every family has its
own garden and grows its own food. When
they get a good harvest they sell the surplus
at the markets in bigger cities such as Gomel
and Minsk. Call it a tragic, vicious cycle. n

A vicious circle
Authorities deny the cruel situation in the
south-east of Belarus and, even worse, they

Boris Braak is a fourth-year news & media
student (MIC)

The nightmare by Henry Fuseli
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Dream
Machines

An Inside View: Why
Chernobyl?
I have been fascinated by
Chernobyl and its consequences
for over a year now. It started
when a friend and I decided to
visit the exploded reactor in
Ukraine. It seemed to be one of
those spots on the planet you
would never ever forget. Or, as
The Lonely Planet travel guide
described it, Chernobyl is the
“the world’s weirdest day trip;
one for extreme tourists and a
once-in-a-lifetime experience
you probably won’t want to
repeat.” And right they are:
visiting Chernobyl is creepy and
surreal, but oh-so interesting.
It took us ten (!) days to arrange
our trip to the famous Chernobyl reactor four. Tours to the
site of the world’s worst nuclear
disaster were launched in 2001;
however, it is still complicated

to arrange because of a lack of
extreme tourists. Not too many
foreigners are keen to risk their
health for an unforgettable experience. Despite our shivers about
visiting the exclusion zone, the
guide was slightly easy-going
about the possible consequences
to our personal health. We did
not need any protection against
the radiation; a shirt with long
sleeves would be enough to
prevent ourselves from the risks.
I still pray the guy was right!
The Chernobyl exclusion zone
is a thirty kilometre radius surrounding the power plant, which
is guarded by the government
to protect outsiders from the
nuclear threat. When we entered
the zone I felt insecure but
excited. You cannot see, smell or
taste the radiation but you know

it’s everywhere around, an invisible threat which is always near.
The reactor has a large sarcophagus around it to contain the
remaining radioactive material
within the building itself. Despite the Geiger counter beeping
louder than ever before, we were
allowed to closely approach
the reactor and to take pictures
in front of it as a memorable,
atmospheric postcard for our
relatives back home.
We spent most of our time in the
tiny little ghost town of Prypyat,
which is only three kilometres
from the power plant. When
the reactor exploded, all 50,000
inhabitants had to leave town
and evacuate. Nobody at that
time expected the evacuation
to be permanent, so citizens

left their homes with essentials
(passport and money) only. Until
this day, hardly anything has
changed except for the condition
of the concrete buildings. Paint is
peeling from the walls, windows
have been broken and the former Soviet propaganda is visible
everywhere. Because of the lack
of people, nature took Prypyat
over and it now has more wolves
than human residents.
This summer I decided to
explore the consequences of
the disaster in neighbouring
country Belarus. I am planning
to return to the affected region
to shoot a documentary about
the Chernobyl consequences. If
you are interested in my project,
please feel free to send me an
email in English or Dutch:
boris.braak@hva.nl. n

Our world, Shakespeare famously writes,
is no more than a dream “that hath no
bottom.” This is one of the oldest and most
persistent themes in the stories we tell each
other, in myth, fable, literature and more
recently, film.
Just a few days ago I saw the movie Inception (2010), about a team of thieves who enter and manipulate people’s dreams to steal
secrets and plant ideas. For both characters
and audience it becomes increasingly unclear
who is dreaming and who is being dreamed,
and correspondingly, what is dream and
what is reality. Inception is a puzzle with
different possible solutions, or none at all,
which lends it surplus entertainment-value:
after you leave the theatre (or shut down
your home-screen), you get to wonder and
argue over what really and finally happened.
Christopher Nolan, Inception’s director, credits the Argentine writer Jorge Luis Borges
as an inspiration for his film. Borges was one
of the great writers of the 20th century, and
much of his work, fiction and non-fiction,
is a long, intense and winding reflection on
dream and paradox. His short story, The
Circular Ruins, is an exemplary model of
Borges’ obsessive concerns.
A magician sets himself to create a human
being from and in his dreams. Over years he
builds a boy piece-by-piece, from heart to
bones to skin. In the magician’s dreams, the
boy comes to life, but remains asleep. When
the boy finally awakens (in the dream), the
magician—who sees the boy as his son—teaches him (while dreaming) about the world.
He finally erases the boy’s memory, unburdening him of the “terror and humiliation”
of seeing his true situation as a “phantom,”
and releases him into reality. But at the end
of the story, the magician comes to the awful
and liberating realization “that he too was a
mere appearance, dreamt by another.”
Borges holds to old traditions. In ancient
Greek tragedy, such a moment (called
anagnorisis), a moment of self-discovery,
was seen as crucial to the most successful
dramatic and literary stagings. Inception
takes an opposing point-of-view, turning
on unresolved and multiple ambiguities, of
place, plot, and personal identity. The film’s
hero literally turns away from discovering
the truth of his predicament. This is, at once,
Inception’s greatest strength and weakness.
Robert Simon
Editor, Havana International
r.simon@hva.nl
havana
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-advertentie-

Tijd
om je...
STUDENT GEZOCHT!!
Wij ( Centrum voor Fysiotherapie/Sport-en Medisch Trainingscentrum in Zaandam ) zijn op zoek naar een enthousiaste 3e of 4e jaars student Lichamelijke
Opvoeding of Fysiotherapie die een aantal uren trainingen wil verzorgen in ons
Trainingscentrum.
Het gaat hier om het begeleiden en corrigeren van de training van mensen
met en zonder klachten. Dit is een mogelijkheid om ervaring op te doen in het
werken met groepen en het in de praktijk brengen van de opgedane kennis.
Hier staat uiteraard een vergoeding tegenover.
Het gaat in eerste instantie om de dinsdagavond en de zaterdagochtend.
Je moet wel woonachtig zijn in de Zaanstreek i.v.m. de bereikbaarheid.

Centrum
voor
Fysiotherapie

Meer informatie over de praktijk en het trainingscentrum kunt je vinden op
www.smtc.nl.
Voor meer informatie kunt je contact opnemen met:
de heer R.Bruyne, Fysiotherapeut, tel: 075-6310821
Klampersstraat 1, 1502 VP Zaandam

Havana:Mercator kwart pagina 22-04-10 12:00 Pagina 1

...punt
te maken
Op zoek naar een leuke voetbalvereniging?
Kom eens kijken bij ons of train een keer mee!
T.O.S.-Actief
Sportpark Middenmeer, Radioweg 63
020 6928314 / info@tos-actief.nl / www.tos-actief.nl

Hotel Résidence Le Coin

HOTEL RESIDENCE LE COIN, gevestigd in hartje
centrum van Amsterdam en al jaren een pleisterplaats voor gasten van de UNIVERSITEIT VAN
AMSTERDAM en van de HOGESCHOOL VAN
AMSTERDAM draagt deze gasten een warm hart toe
en daarom kunnen zij rekenen op een gereduceerd tarief. Zij die op vertoon van deze advertentie bij ons
komen overnachten ontvangen tevens een extra korting op het ontbijt.
Het hotel ligt in het oude centrum en is een uitstekend
vertrekpunt voor het ontdekken van alles wat de stad te
bieden heeft, van het bijwonen van een theatervoorstelling tot een rondvaart in een van de vele monumentale grachten.

Gastvrijheid in een karakteristieke sfeer
Bel voor een brochure of voor nadere informatie 020 - 5246800.

passie

‘Als je het mij vraagt bestaat de wereld uit twee
soorten steden. Steden waar trams rijden, en steden
waar geen trams rijden. Die eerste zijn natuurlijk de
leukste. Regelmatig maak ik een “studiereis”. Dan
ga ik samen met andere doorgewinterde tramfanaten naar een stad of land met bijzondere trams.
Vorig jaar waren we in Polen, daar heb je er mooie
exemplaren tussenzitten. Ook lelijke hoor, in Poznan
hebben ze Combino’s, die nieuwe gevallen die we
hier ook hebben. Ik vind daar niet zo veel aan. Het
heeft weinig authentieks en is van een slechtere kwaliteit dan oudere modellen. De volgende trip gaat
denk ik naar Antwerpen: het schijnt dat het oudere
model trams dat daar rijdt heeft afgedaan. Dat moet
ik even fotograferen, voor het te laat is.
Mijn interesse in trams is heel geleidelijk ontstaan.

Ik vond het altijd al leuk om er hier in Amsterdam
mee te reizen. We hebben familie in Den Haag en
toen we daar eens langsgingen viel het me op dat
ze daar andere trams hadden. Het intrigeerde me.
Niet veel later sloot ik me aan bij een vereniging
voor liefhebbers en nog iets later ging ik het huis
niet meer uit zonder fototoestel; altijd kijk ik om me
heen of ik een bijzondere tram zie om een foto van
te maken. In 1996 verscheen er een boek van mijn
hand over trams uit de periode van 1985 tot 1995.
De drang om zelf op een tram te rijden werd steeds
groter en ik gaf me op als parttimer bij het GVB.
Het was bijna gelukt totdat ze besloten dat ze geen
parttime krachten meer aannamen. Zo jammer.
Toen heb ik bij het Openbaar Vervoer Museum
gesolliciteerd, ik werd aangenomen. Ze hadden daar

van die ouderwetse trams waarmee ik ritjes door
de stad mocht maken. Soms moest ik invallen op
een lijndienst in de stad, mijn familie heeft geregeld
meegereden. Prachtig, toch? Rijden op de tram is
een jongensdroom van me. In 2007 heb ik er voor
het laatst een bestuurd, toen ging het museum failliet. Het begint weer te kriebelen. Toevallig dacht ik
er gisteren nog aan: zal ik me weer opgeven bij het
GVB? Een tram besturen is zo’n machtig gevoel.
Sommige mensen vonden het gek, dat ik naast
mijn baan als docent ook tramchauffeur was. Ik
vind het logisch. Het was een mooie combinatie om met mijn hoofd bezig te zijn, maar ook
een paar keer per week de stad te verkennen als
bestuurder. Zeg nou zelf, wat is een mooier beroep
dan dat van tramchauffeur?’ n Kim Bos

Beeld Fred van Diem

Een tram besturen is volgens Adriaen Louman (54, docent rechten, domein Maatschappij & Recht) het summum van geluk. Als je dat doet heb je zo
ongeveer alles bereikt wat er te bereiken valt, vindt hij.
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recensies

TV

CD

Pop

Maandag, 21:20 uur, Nederland 3
(BNN)
HHHHH

You Must Be Art
Dying Giraffe Records
HHHHH

3 november, Paradiso

Feuten

We Be Naked

Joe Jackson
Wel gaan ‘Is She Really Going Out With Him?’ is jouw favoriet maar ook de andere
juweeltjes van Joe maken jou dolgelukkig.
Niet gaan Joe Jackson is zó jaren tachtig.

Film

Coco Chanel & Igor Stravinsky

4 november, Theater De Omval
Wel gaan Parijs 1913. Igor Stravinsky is een revolutionaire componist. Het Parijse volk
kan zijn moderne werk niet waarderen en hij wordt verbannen uit het Parijse leven. Coco
Chanel, een toegewijde carrièrevrouw, valt voor de charmes van de controversiële vluchteling. Coco biedt Stravinsky en zijn familie aan om gebruik te maken van haar villa in Garches waar een gepassioneerde liefdesverhouding tussen de creatieve grootheden ontstaat.
Niet gaan Wat een cliché. Veel te zoetsappig en voorspelbaar.

Feut: afgeleid van het woord ‘foetus’. Letterlijk: ongeborene. Ook wel: groentje.

Wat zo mooi leek te beginnen, eindigde
in een regelrecht drama.

Terwijl de dreigende klanken van het internationale studentenlied Io Vivat de intro van de
nieuwe BNN-serie begeleiden, begrijpen we
direct waar het over gaat: een studentenvereniging. Beter gezegd: het corps. Hoewel de
serie fictief is, zijn de entourage, de ontgroeningspraktijken en de karakters wel gebaseerd op de echte studentenwereld. Dat is
vooral wat de serie zo interessant maakt: het
geeft een – misschien wat suggestief – kijkje
in een voor niet-leden gesloten wereld.
De serie draait om eerstejaarsstudent (‘feut’)
Bram. Voor degenen die niet zo goed ingevoerd zijn in het studentenjargon: een feut
is een aspirant-lid, die de inauguratie nog
moet ondergaan. En voordat een aspirantlid tot het selecte studentengezelschap mag
toetreden, dient er een ontgroening gelopen
te worden. Bram, de zoon van een slager, is
vastberaden om het verder te schoppen dan
zijn vader. Hij neemt enkel genoegen met het
beste, en wil om die reden graag in het hoogst
aangeschreven, meest prominente studentenhuis komen te wonen. Probleem: corpshuis
Ithaka neemt maar één feut per jaar in huis.
Er zijn dus meer gegadigden, en Brams belangrijkste concurrent is het broertje van een
belangrijk lid. De wedstrijd kan beginnen:
wie durft er het verst te gaan om de gunst van
de Ithaka-huisgenoten te winnen?
Tot zover het idee. Wat de serie vermakelijk
maakt, is de goed aangeklede blik in de
gesloten corporale wereld. De lullo’s zijn
overtuigend, de jasjes oud en vies, en de denigrerende ballerigheid intrigerend (‘stelletje
kutfeuten!’). De minderwaardige positie van
de knorren (Kent Niet Onze Regels, een nietcorpslid) en de brallerige hiërarchie die de
ontgroeningstijd kenmerken zijn geloofwaardig: op het randje, en soms erover. Mentale
kleinering en fysieke uitputting, terwijl het
bestuur en de ontgroeningcommissie leven
als koningen.
Het blijft de vraag in hoeverre dit beeld
overeenkomt met de realiteit, maar het
heftige inkijkje is voor iedere student de
moeite waard. Knor, feut, of anderszins. n
Ron Santing

De cover van de cd zou niet misstaan aan
de muur van het Stedelijk en past daarmee
goed bij de naam van het album. Maar wat
gebeurt er op het moment dat het schijfje in
de cd-speler terecht komt?
De band We Be Naked bestaat sinds twee
jaar, maar met hun muziek willen ze nog
veel verder teruggaan in de tijd. De band
wordt geïnspireerd door namen als Bob
Dylan en The Velvet Underground, kortom:
erg jaren zestig.
De formatie bestaat uit ervaren muzikanten
die voorheen deel uitmaakten van bands
als Seedling, Norma Jean, Pfaff en Check
1-2. Bij het eerste nummer, ‘You must be
art’, denk ik gek genoeg aan het stemgeluid
van Blondie, die vooral in de jaren tachtig
populair was. Er gebeurt weinig meer dan
vier verschillende gitaarakkoorden. Oh
jawel, ineens verandert de toonsoort. ‘Nu
gaat het gebeuren’, dacht ik nog. Maar nee,
het nummer was alweer afgelopen. Jammer.
Iets meer gitarenactie is te horen tijdens het
refrein van ‘Motorheart’. Wederom weinig
spannends als het om zang gaat.
Het stembereik van zangeres Marloes van
Asselt is nou niet bepaald dat van een
Anouk. Na nummer zes is het gedaan met
de vrolijkheid en luchtigheid. Ik voel een
tweedeling in de nummers: vrolijke en erg
sombere. Het lijkt bergafwaarts te gaan
met mijn waardering voor deze cd. Tracks
komen lijdzaam aan hun einde, niet door
een mooi laatste couplet, maar door eindeloze woordherhalingen en gesteun. Het
gaat me zelfs tegenstaan om alle nummers
keurig te beluisteren. Ondergetekende krijgt
sterk de indruk dat het album is gemaakt
door mensen die er eigenlijk al klaar mee
zijn. De laatste nummers leken op een straf.
Ook voor mij, als luisteraar. Wie deze cd
gaat beluisteren, solliciteert zeker naar een
winterdepressie. n Nina Manuhutu
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Theater

Killing Sisters

5 november, Comedy Theater in de Nes
Wel gaan Killing Sisters vertelt op absurde wijze het melancholische verhaal van de zussen Ann en Mary die samen een vervallen motel bezitten. De zussen leven met de dagelijkse rituelen totdat op een zekere dag hun stille leven wordt verstoord.
Niet gaan Thrillers bezorgen jou slapeloze nachten.

Tentoonstellingen

Museumn8

6 november, Amsterdam
Wel gaan Tot twee uur ’s nachts dool jij door de gangen van het Rijks, Foam of het
Stedelijk. Bij maanlicht ziet de Nachtwacht er een stuk spectaculairder uit. En als jij na
tweeën nog niet genoeg hebt van het avontuur kan jij je culturele ei nog kwijt op verschillende afterparty’s.
Niet gaan De Nachtwacht ziet er overdag toch gewoon hetzelfde uit als ’s nachts?

Dance

Salsa Sunday

7 november, Lizboa
Wel gaan Op deze donkere dagen waar jouw paraplu overuren maakt, je neus permanent bevroren lijkt en de lucht voor altijd grijs lijkt, ben jij wel toe aan een goede opwarmer. Op Salsa Sunday laat jij de herfst voor wat-ie is en zwiep jij je zonnige heupen heen
en weer op opzwepende salsadeuntjes en rammelende, Spaanse gitaren
Niet gaan Jij hebt besloten een winterslaap te houden en rond april weer te ontwaken.

Jazz

Biggles Big Band

8 november, Casablanca Muziek
Wel gaan Hoe meer zielen, hoe meer vreugde, hoe meer toeters, hoe meer muziek. Trompetten, trombones, trommels en saxofonen: hoe harder hoe beter, dan zit jij vooraan.
Niet gaan Bij het horen van trompetgeschal gaan jouw haren rechtovereind staan. Het
geluid van een twintigkoppige jazzband staat voor jou gelijk aan een zware marteling.

Cabaret

NUHR – Het werkt wel

9 november, De Kleine Komedie
Wel gaan Succes is alles wat je nodig hebt als mens. Werkt het wel, dan heb je mazzel,
werkt het niet dan ben je de sjaak. Zalen moeten vol, ego’s moeten worden gestreeld en
staande ovaties zijn een vereiste. Klant is koning, volgens NUHR en jouw stem is belangrijk om tot een succes te komen.
Niet gaan Jij hebt helemaal geen zin om deel te nemen aan andermans succes.

zwart-wit

Beeld Henk Thomas

Beeld Annemarie Vissers

eten

Rijst (op) tafel
Het personeel van Kantjil & de Tijger is ook Oost-Indisch
doof.

‘Mijn ratjes zijn echte
kliertjes’
Linda de Haan (20, eerstejaars informatica)

De site van Kantjil & de Tijger ziet er veelbelovend uit dankzij de duidelijke opbouw
en de menukaart. Ik weet al wat ik wil
eten: de Batavia-rijsttafel. De goede indruk
verdwijnt als sneeuw voor de zon als ik een
reservering maak. De jongen die de telefoon
opneemt hangt mij de eerste keer ‘per ongeluk’ op, omdat hij niet weet hoe het systeem
werkt. Bij de tweede keer spreken we elkaar
wel en biedt hij zijn verontschuldigingen
aan. We kunnen om half zeven terecht.
Vanavond ben ik op stap met een vriend
die net als ik deels Aziatisch is, dus we zijn
extra kritisch over het eten dat ons vandaag
wordt voorgeschoteld.
Niemand groet ons bij ontvangst en we
moeten bij de bar aangeven dat we gereserveerd hebben. Goed, we zitten eindelijk.
Het restaurant ziet er strak en modern uit,
hoewel de site beweert dat het een oosterse
ambiance heeft. Die is alleen terug te zien in
de schilderijen aan de wand.
Een serveerster wil weten wat we willen
drinken. Even later mogen we een keuze
maken uit het menu. Als voorgerecht bestellen we pangsit, gevulde bladerdeeghapjes
geserveerd met atjar tjampoer en chilisaus.
Het is druk en we kunnen elkaar moeilijk
verstaan. Er ligt nog een beetje rijst op tafel
van een vorige bezoeker, dat wordt opgeraapt door de medewerkster. Mijn gezelschap moet een medewerkster wenken om

opnieuw drankjes te bestellen. Ze brengt
ons drankjes, maar géén schoon glas. Het
hoofdgerecht, de rijsttafel, arriveert na
een klein half uur. Er wordt geen rechaud
neergezet. De meeste gerechten koelen
daardoor razendsnel af. De gerechten die
warm blijven, zijn de saté babi (varkenssaté) en ajam pangang ketjap pedis (kip in
hete ketjapsaus). De saté ajam ontbreekt.
Verder stonden op tafel nasi putih (witte
rijst), rendang (pittig rundvlees), sajoer lodeh (groenten met kippenvlees), gado gado
(groenten met satésaus en kroepoek), telor
(ei in een pittig sausje), seroendeng (een mix
van geschaafde kokos, uien en specerijen)
en kroepoek.
Het eten smaakt aardig, toch een klein
positief punt. Wat ik mis is een flinke portie
sambal, dat werd er niet bij geserveerd.
Wanneer we klaar zijn met eten, wordt
de tafel wederom niet afgenomen. Deze
keer lag er toch behoorlijk wat rijst op.
We besluiten een dessert te bestellen, we
nemen allebei kokosijs met mangosaus.
Het smaakt prima. Maar de poging om de
Indische keuken te serveren in een moderne
setting is jammerlijk mislukt.
n Nina Manuhutu
Kantjil & de Tijger
Spuistraat 291-293
1012 VS Amsterdam

Film ‘Moulin Rouge van Baz Luhrmann
over een schrijver die terechtkomt in
Montmartre en daar een schilder ontmoet
die hem het uitbundige nachtleven laat
zien. Hij wordt verliefd op een courtisane.
Helaas blijkt ze te lijden aan tuberculose.
Het is een en al show, dans en muziek.
Ik hou wel van dat showelement, en het
is natuurlijk ook leuk kijken naar Ewan
McGregor. Gelukkig heeft de film niet zo’n
cheesy happy end, aan het eind gaat Nicole
Kidman gewoon dood. Ik hou er niet van
als je al heel snel weet: ze gaan elkaar
krijgen aan het eind. Forrest Gump daar zit
geen actie in. Zo langdradig, ik blijf er niet
wakker bij.’
Boek ‘M. Wheaton Tuttle heeft een prachtig boek geschreven: De rode kooi. De
hoofdpersoon, een meisje, heeft een sterke
band met haar hond Bruce. Als ze Bruce
op een gegeven moment kwijtraakt, gaat
ze met haar ouders op zoek. Ze komen er
dan achter dat op Bruce vivisectie wordt
gepleegd in een instituut. Ik las het op de
basisschool en het verhaal is me altijd bijgebleven, moest er enorm om huilen. Sinds
dat boek ben ik fel tegen dierproeven. Dat
was iemand anders van Cornelia Kunst over
psychosen klinkt heel interessant. Maar de
gebeurtenissen herhalen zich continu. Dat
zal best zo zijn als je aan psychosen lijdt,
maar ik vond het bloedirritant.’
Idool ‘Om hem als idool te noemen gaat
wat ver, maar Robert Plant van Led Zeppelin heeft een mooie rauwe, donkere stem. Er
zit een soort “bas” in zijn stem, die heel fijn
klinkt. De palingsound, nummers van Jan
Smit, of Nick en Simon, die is niet aan mij
besteed. Het zullen best aardige jongens zijn
hoor, maar ik hoef er niet naar te luisteren.’
Hobby ‘Ooit hadden we met een groepje

vrienden het wilde idee een bandje te
beginnen. Ik riep een beetje lacherig dat
ik dan wel basgitarist zou zijn, dat was
een “lekker makkelijk instrument”: geen
akkoorden en maar vier snaren. Moest
lukken. Daar heb ik me mooi op verkeken.
Het is best moeilijk. Uiteindelijk bleef ik als
enige over die actief aan de gang ging. Mijn
droom is ooit nog eens contrabas te leren
spelen. Dat is gruwelijk moeilijk, daar moet
je veel kracht in je vingers voor hebben.’
Tv ‘De serie Fringe, over grenswetenschappen als esoterie, telekinetische raadsels
en kristalliseren volg ik wekelijks. Ik
geloof er niet in, maar het is lekker kijken
naar vreemde verschijnselen die eigenlijk
helemaal geen realiteit kunnen zijn maar
die wel heel aannemelijk gebracht worden. Talentenshows moeten nu echt van
de buis af. De allereerste reeks Idols was
nog leuk, maar nu is het steeds meer van
hetzelfde. Uitzondering is So you think you
can dance, maar dat is omdat ik zelf aan
jazzdans doe.’
Moment ‘Onze buurman kwam met een
lege hamsterkooi aanzetten, voor mijn zus.
Mijn andere zus riep toen iets van: “Maar
wij willen liever ratten.” Nu heb ik er drie:
Claire, Carrie, Elly. Twee uit de “rattery” en
eentje vond ik in de opvang. Ratjes zijn tegelijker\tijd heel lief en ook echte kliertjes.
Heel anders dan hamsters of cavia’s zijn het
beestjes die een band opbouwen met hun
baasje, en ze zijn erg lief. Als ik thuiskom
staan ze al te springen in hun kooitje.
“Daar is het baasje!” Ze leven alleen niet
zo lang; een jaar of twee. De hamster is er
uiteindelijk ook gekomen. Saaie beestjes
zijn dat, ze houden er een heel ander ritme
dan mensen op na.’ n ■
Annemarie Vissers
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gekeurd

very short introductions

NRC voor de
iPad

Ik heb het dan wel over Amerikaanse,
Duitse, Engelse en Spaanse kranten.
Nederland blijft nog een beetje achter. De
Telegraaf doet wel iets maar laat de klant
daar stevig voor betalen. De iPad-activiteiten van de Volkskrant, Het Parool en
Trouw verkeren in een embryonaal stadium. Nrc.next dan? Ik hoor al een tijdje
dat die krant grootse plannen heeft, maar
iets concreets heb ik nog niet gehoord of
gezien. Eigenlijk is NRC Handelsblad de
enige landelijke krant die een betaalbare
iPad-versie van de papieren editie uitbrengt. Dat is mooi, maar wat heeft die
iPad-versie van de NRC te bieden?
Inhoudelijk en qua lay-out is de digitale
krant gelijk aan de papieren editie. Dat
laatste is een probleempje want op een
iPad is een pagina natuurlijk wel veel
kleiner. Traploos vergroten van de tekst
is helaas niet goed mogelijk. Je kunt een
artikel wel schermvullend laten afbeelden maar dan verlies je de mogelijkheid
om door de krant te bladeren. Hier is
niet goed over nagedacht of er is te veel
nagedacht door mensen die zich niet
kunnen verplaatsen in de lezer. Gelukkig
is er nog een andere modus beschikbaar.
Geen traditionele krantenpagina maar
een scherm met twee kolommen. Links de
titels van de artikelen en rechts de feitelijke tekst. Prima leesbaar. Helaas nemen
ze bij de NRC niet de moeite om in deze
modus verwijzingen en bijschriften aan te
passen. Zo kun je regelmatig lezen dat de
illustratie links meer informatie biedt terwijl die illustratie juist onder of boven de
tekst staat. Slordig. Nog een probleempje.
Te vaak zie ik in de artikelenlijst hetzelfde
artikel twee- of zelfs driemaal staan.
Irritant. Overigens ontbreken ook de
advertenties in deze modus. Wat ik echt
kwalijk vind, is dat de NRC in geen van
beide modi gebruik maakt van de vele
mogelijkheden van de iPad. Geen hyperlinks, geen geluid, geen animaties, geen
filmpjes, geen mogelijkheden om de krant
te personifiëren en geen zoekfunctie.
Eigenlijk blijft de iPad-versie van de NRC
gewoon de krant zoals die bij de Bruna
in de bakken ligt maar dan een-op-een
omgezet naar een e-reader. De iPad-versie
van de NRC laat zich wel makkelijk lezen in een omgeving met beperkte ruimte.
Bijvoorbeeld in bus of trein. Voor de rest
is de iPad NRC vooral een gemiste kans.
De kloof tussen wat het is en wat het kan
zijn is erg groot en diep en dat stemt mij
treurig. n Paul van de Water
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Beeld Fred van Diem

Krant lezen op de iPad? Dat kan,
want vrijwel alle belangrijke dagbladen brengen iPad-edities uit.

De veerkracht van mantelzorgers
Wie? Rick Kwekkeboom, lector community care
Wat? Onderzoek naar de ondersteuning van mantelzorgers met een verstandelijke beperking of psychische aandoening
‘Mantelzorgers hebben vaak te maken met
ingewikkelde emoties. Hun relatie met de
patiënt – meestal een familielid of vriend
– staat voortdurend onder druk. Stel je
eens voor hoe het is om te leven met een
echtgenoot die aan chronische depressiviteit
lijdt of te bevallen van een kind met een
verstandelijke beperking. De impact op je
eigen leven is enorm. Volwassenen die rond
hun zestigste een tijd voor hun zieke ouder
zorgen, hebben het op dat moment natuurlijk zwaar. Maar mensen die zoiets een leven
lang doen, zien hun hele toekomst veranderen. Ik ga onderzoeken of mantelzorgers van
mensen met een verstandelijke beperking of
psychische aandoening behoefte hebben aan
ondersteuning van professionele hulpverleners. In de omgang met mantelzorgers
is nu vaak nog weinig aandacht voor hun
specifieke achtergrond. Zij hebben soms
moeite met de bejegening door professionele
hulpverleners. Hun kennis over de patiënt
wordt niet altijd serieus genomen, terwijl zij
die persoon meestal langer en beter kennen.

Ik wil bekijken hoe de zorg het best gedeeld
kan worden.
Door het afnemen van interviews met zo’n
veertig mantelzorgers wordt achterhaald
waar hun behoeftes liggen. Deze kennis kan
wat mij betreft rechtstreeks worden gebruikt
in de opleiding van sociaal pedagogisch
hulpverleners en maatschappelijk werkers.
Wellicht kunnen ook verpleegkundigen er
hun voordeel mee doen. In elk geval worden
de resultaten van dit onderzoek meegenomen in een groter onderzoek van het Sociaal
en Cultureel Planbureau.
Een van de redenen dat ik me betrokken
voel bij dit onderwerp is een persoonlijke:
mijn moeder was psychiatrisch patiënt. Dat
geeft dit onderzoek wel een extra dimensie,
ja. Ook als onderzoeker ben ik
al langer met mantelzorgers bezig, in de
loop der tijd heb ik er veel gesproken. De
interviews voor dit onderzoek worden
afgenomen door studenten van de minor
Who cares? Het regent op dit moment
aanmeldingen. De behoefte om te vertellen

is kennelijk groot. Misschien doe ik zelf ook
een paar interviews. Ik heb gemerkt dat als
mensen eenmaal bereid zijn hun ervaringen
te delen, er vaak hartverscheurende en hartverwarmende verhalen boven tafel komen.
Het is bijzonder om te zien hoe positief en
veerkrachtig sommige mantelzorgers zijn.’
n Carlijn van Donselaar
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weekgast

Marzouk Eddahmani (40) is huismeester bij de HES aan de Fraijlemaborg. Tijdens
de roosterluwe week zorgt hij ervoor dat het gebouw weer klaar is voor de volgende lesperiode

Maandag 25 oktober
De school moet weer verbouwd worden van de tentamenstand naar de lesstand. Dit is best
een tijdrovende klus, want we zijn er een halve dag mee bezig. Daarnaast was ik anderhalf
uur bezig met het opruimen van het magazijn. Dat was geen overbodige luxe, want er stond
best veel troep. Op den duur is het genoeg, dan moet alles worden opgeruimd. Daarna heb ik
links en rechts wat lampjes vervangen. Als huismeester neem ik ook goederen in ontvangst en
neem ik de post in. Verder wijst een huismeester mensen de weg en helpt hij op open dagen.
Ik hou de boel dus draaiende.
Ik werk hier al tien jaar. Er is veel veranderd. Vroeger was ik nog conciërge, nu heet mijn
functie huismeester. Het is een fulltime baan, van half zeven tot ongeveer half vier ’s middags.
Daarna sjees ik door naar huis, naar mijn kinderen. Zaterdag heb ik weer weekend, meestal
kijk ik bij het voetbal van mijn zoon.

Dinsdag 26 oktober
Mijn collega’s en ik hebben al zes jaar een vast ochtendritueel. ’s Ochtends zitten we eerst
rustig met een krantje en een kop koffie. Maar dat doen we niet te lang, even over zevenen
gaan we toch echt aan de slag.
Op het moment is het rustig in het gebouw. Vanwege de roosterluwe week is niet iedereen
aanwezig. Ik vraag me af hoeveel mensen binnen de hele HvA weten dat er een huismeester
is die ervoor zorgt dat alles weer aan kant is voordat de lessen beginnen. Het zijn in ieder
geval niet de kaboutertjes. De buitenlampen worden vandaag vervangen. Overbodige stoelen
parkeren we in het magazijn, vandaar dat dat opgeruimd moest worden. In het begin van het
schooljaar zijn er extra stoelen neergezet voor de nieuwe studenten, zodat iedereen een plekje
had. Nu neemt de drukte af, dus kunnen de stoelen ook weer weg. Misschien zijn ze het
volgende semester weer nodig.

Woensdag 27 oktober
De collegezalen moeten opgeruimd worden en losse plafondplaten worden weer teruggeplaatst. Vandaag moeten de lampen in het atrium, een centraal punt in het gebouw, vervangen worden. Ze hangen behoorlijk hoog, bijna tegen het dak aan. Daarom gebruiken we een
steiger. Verder heb ik de post gesorteerd en andere kleine dingen gedaan, zoals het weghalen
van verdwaalde tafels in de gang. De vakantie is een ideale tijd om achterstallig onderhoud weg te werken. Ik vind dit gebouw toch wel het mooist omdat het ruim en licht is en
daarnaast een mooie intree heeft. Mijn collega’s en ik proberen het daarom netjes te houden.
Gelukkig hebben we weinig last van vandalisme.

Donderdag 28 oktober
We hebben een werkplaats waar onze gereedschappen en voorraden liggen. Het was hoog
nodig om de boel eens op te ruimen. Daarna kijken we met de schoonmakers wat er nog te
doen is. Soms moet er een tafel gerepareerd worden. Daarna breng ik wat post weg en ga ik
lunchen met mijn collega’s. Op zo’n donderdagochtend worden er heel veel dingen opgepakt,
maar dat is logisch, want ik loop hier al vanaf half zeven ’s ochtends rond.
Eigenlijk hebben we de belangrijkste werkzaamheden tussen maandag en woensdag gedaan,
maar dat betekent niet dat we nu ineens stil gaan zitten. Het lijkt misschien een drukke baan
omdat er zo veel losstaande klussen worden gedaan. Maar het valt best mee, je hoeft er echt
niet om te stressen.
Morgen gaan we de opbouw doen voor de Beroepsoriëntatieweek. Dat kost ons zeker vier á
vijf uur. Het is een hele happening. De laatste dingen worden maandag door studenten gedaan.

Vrijdag 29 oktober

Beeld Henk Thomas

De spoelkeukenvloer is onder handen genomen, dus alle spullen waren uitgeruimd. Nu moet
alles weer terug op zijn plek gezet worden. Ik was van plan om de sloten van de studentenkluisjes te vervangen, maar ik ben de hoofdsleutel kwijt. We hebben een vaste plek ervoor,
maar op een of andere manier hangt ie daar niet. Dat is balen.
Een deel van de opbouw voor de Beroepsoriëntatieweek is gedaan. Alles staat transportklaar
voor de studenten die het maandag afmaken. Woensdag kan de boel weer uitgeruimd worden. Ik trek deze werkzaamheden graag naar me toe, hoor.
Ik heb best veel contact met studenten. Als ik ze ergens op aanspreek luisteren ze wel naar
mij. Het is alleen zinloos om me nog te ergeren aan de troep die mensen in de kantine achterlaten. Ze kennen me van gezicht en ze maken wel eens een babbeltje met me. In ons gebouw
zijn de huismeesters veel bezig, dus we vallen op. De studenten die activiteiten organiseren
weten ons te vinden. n
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afstuderen

Gwenny Mees (26)

Beeld Jan-Maarten Hupkes

Deeltijd communicatie

‘Ik werkte al tijdens mijn studie bij een luchtvaartmaatschappij. Die maatschappij onderging op het
moment van mijn afstudeerproject een hevige reorganisatie. Vele mensen dreigden weggereorganiseerd
te worden. Iets later bleek het niet om een reorganisatie te gaan, maar een faillissement. En een interne
communicatieafdeling bestond op dat moment
simpelweg niet. Ik ben toen een communicatieadviesrapport gaan schrijven: hoe kon deze reorganisatie het beste gebracht worden aan de mensen die
hier mogelijk de dupe van zouden worden?
Ik heb de bestaande opvattingen van de werknemers
gepeild in een enquête. Ze wilden hun verhaal maar
28
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wat graag kwijt, die zagen dat faillissement ook wel
aankomen. De directeur had hier maar weinig boodschap aan. Plat gezegd: wie hij mocht, zou kunnen
blijven, en wie hij niet mocht, die moest weg. Maar
ik – en de ondernemingsraad met mij – vond dat er
een plan moest komen. Dat die mensen voorbereid
zouden worden op wat er mogelijk zou gaan komen.
Ik wilde dat dit op een humane manier zou gaan. Uiteindelijk heb ik het rapport aan de directeur gegeven.
Er stonden tien aanbevelingen in, en ik denk dat hij
er vijf van heeft meegenomen. En dat was voor hem
al heel wat. Voor mij was het natuurlijk geweldig om
te doen. Ook wrang, want het ging om een ontzet-

tend groot ontslag. Er werkten zo’n 250 mensen in
dat bedrijf. Maar om zo veel verantwoordelijkheid
te krijgen, dat was fantastisch, het best denkbare
afstudeerproject. Mijn begeleider wist vaak niet wat
ze hoorde als ik weer met al die verhalen kwam.’
HvA + ‘De mediatheek. Daar was alles wat ik nodig had: computers, printers, maar ook boeken en
tijdschriften. Fijn dat ik daarvoor nooit naar andere
locaties hoefde.’
HvA – ‘De minor Leidinggeven. De kwaliteit was
vaak ver te zoeken. En de docenten niet professioneel – soms kwamen ze niet eens opdagen. En qua
theorie lag het niveau erg laag.’ n Ron Santing

