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Voor haar eigen duurzame kledinglijn schuimt HvA-student Fiona
Hesse tweedehandwinkels en de
restjesbak van het Amfi af voor materialen. Die veranderen in creaties
geïnspireerd op de hiphop van Frank
Ocean, Chance the Rapper en anderen. ‘Ik weet dat Chance the Rapper
zich hardmaakt voor zijn idealen.’

WETENSCHAP
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Stadsbiograver
Al bijna een halve eeuw graaft
UvA-professor Marijke Gnade de
antieke stad Satricum op, vanonder
een enorm Italiaans wijngebied.
Zomer na zomer onthult ze meer over
de Volsken die er drieduizend jaar
geleden vermoedelijk woonden. ‘Tot
hun ontdekking in Satricum werd
hun bestaan met een grote korrel zout
genomen.’
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Met Deep Learning-computermodellen kunnen machines het zelf doen. In het UvA Delta Lab
wordt auto’s geleerd om straks zelf te rijden; econometriestudent Mark Verhagen gebruikte de
modellen om een orkest te adviseren dat hun strijkconcerten in het weekend beter verkochten
dan hun blaasconcerten – al wist de computer niet ‘of dat nou aan de strijkconcerten lag of aan
het feit dat mensen in het weekend vaker naar concerten gaan.’
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Dokter, dichter, duizendpoot

Folia probeert altijd de recht
hebbenden van fotomateriaal te
contacteren. Hebben wij u niet
kunnen bereiken? Mail dan naar
redactie@folia.nl.

Hij groeide op zonder huiswerkbegeleiding (dus geeft hij die nu zelf), en loste ook zijn
eigen stotteren op. ‘De logopedist zei: Je moet jezelf accepteren als stotteraar. Daar was ik
het niet mee Het is niet iets wat je bent, maar wat je doet. Iets wat je doet kan je loslaten.’
UvA-student, dichter, wereldverbeteraar en Echo Award-winnaar Sulayman el Mathari (24)
houdt nog net genoeg tijd over voor zijn huwelijk, dit weekend.
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Redactioneel

Werk, privé & allebei
Redacteuren van Folia komen tijdens hun journalistieke
werk in verrassende situaties terecht. Dit keer: UvA’ers
die in Centraal-Italië archeologische opgravingen
doen; hoe je kleding net als muziek kunt mixen en
een succesvolle student die genoeg heeft – of zegt te
hebben – aan maximaal vier uur slaap.

R E P O R TA G E

Morgenschoon
Wanneer jij je roes ligt uit te slapen, stapt Tugrul
Cirakoglu onbevreesd over de ondergebraakte drempel van studentenhuizen en flats om er elk spoor van
het weekend uit te wissen. Slechts gewapend met emmer, trekker en een universitair managementdiploma
boent hij zijn bedrijf tot grote hoogten in een slim
gevonden, maar aparte niche. ‘Er stond een hondenkooi. Daar hebben ze denk ik mensen in opgesloten.’
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Hoe leuk kan het zijn om werk en privé te
combineren? Nogal leuk, zo blijkt uit het
verhaal over hoogleraar archeologie Marijke
Gnade, die haar leven in dienst stelde van
een UvA-opgraving in Italië. Elke zomer leert ze
haar studenten de fijne kneepjes van het archeologisch
veldwerk op het landgoed van een wijnboer in
Satricum, ten zuiden van Rome. Fietsend redacteur Dirk
Wolthekker trotseerde de Italiaanse hitte, klauterde
de Apennijnen over, werd belazerd in Napels, plakte
meerder banden in de brandende zon, maar werd door
Gnade en haar studenten groots beloond tijdens een
bezoek aan de opgraving.
HvA’er Fiona Hesse kan ook met alle gemak
van privé haar werk maken. De derdejaars
designstudent aan het Amfi kan namelijk
altijd nog aan werk binnen de familie. Haar
moeder stuurt er, in de zeldzame weekenden
dat Fiona thuis is in Duitsland, op aan om samen met
Fiona en haar zus een familiebedrijf op de starten. En
welke rol Fiona’s moeder daarin precies krijgt? – vroeg
redacteur Daan van Acht. ‘Waarschijnlijk vindt ze het
gewoon leuk om iets met z’n drieën te doen, en zal ze
voortdurend aan komen zetten met thee en koekjes.’
Vooralsnog stort Fiona zich eerst op haar eigen Mixtape
Collection, een modecollectie met een knipoog naar
de muziekindustrie.
Bij Sulayman el Mathari is het onderscheid
tussen thuis en werk al helemaal niet te
maken. De winnaar van de Echo Award
2017 houdt alvast één dag per week in zijn
overvolle agenda vrij voor zijn toekomstige vrouw.
Dat is nodig ook, want naast zijn studie geneeskunde
is hij onder meer bestuurslid van een dichtvereniging,
blogger, jongerencoach, huiswerkbegeleider en actief bij
Amnesty International. Redacteur Hannah Hamans kon
hem gelukkig net nog interviewen, omdat hij bij hoge
uitzondering een weekje rust nam.
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Niet neuzelen

D

e rondleider in musea lijdt aan een imagoprobleem,
vindt UvA-promovendus Mark Schep. ‘Je denkt
bij een gids toch snel dat het een student of een ge
pensioneerde is. Maar de rondleiders in het Stedelijk,
het Van Gogh en het Rijksmuseum zijn professionals.’ In
zijn onderzoek ‘Rondleiden is een vak’ zoekt Schep uit
wat iemand een goede gids maakt. Aan de hand van
interviews met gidsen stelde hij een lijst van vijfenveertig
competenties samen waaraan deze moet voldoen. Er is
een aantal categorieën waarin een gids moet uitblinken.
Zo blijkt flexibiliteit een goede gids te karakteriseren.
‘Iedere groep is anders, dus moet je elke keer een ander
verhaal overbrengen.’ Keer op keer dezelfde rondleiding
geven is er dus niet bij. En de tijd dat een gids een uur
lang neuzelt is ook verleden tijd. ‘Je moet in gesprek
gaan met de bezoeker, niet alleen maar zenden.’ Verder
is professionalisme een belangrijk element. ‘Je bent toch
het visitekaartje van het museum.’ Nu al die competenties op papier staan, kan er volgens Schep beter gecommuniceerd worden over het vak. ‘Hiermee kunnen we
rondleidingen naar een hoger niveau tillen.’ Maar heeft
Schep eigenlijk zelf ervaring als museumgids? ‘Ik gaf
in mijn studententijd rondleidingen op de Domtoren in
Utrecht. Dat was een bijbaantje. Het is niet hetzelfde als
in een museum, maar er komt wel een stukje geschiedenis bij kijken.’ Hoe het ook zij; mocht hij ooit toch nog
als gids aan de slag gaan, dan weet hij hoe hij de beste
rondleiding geeft. ↙

jaar verzorgde mode-
icoon Frans Ankoné (70) het
honoursprogramma bij het Amsterdam Fashion Institute. Nu kan hij
andere projecten gaan doen én nog
meer van de wereld zien.

82

procent meer internationale eerstejaars
heeft de UvA dit jaar getrokken ten opzichte van vorig
jaar. 6.271 studenten begonnen met een bachelorstudie
aan de UvA. Ongeveer een kwart van hen komt uit het
buitenland.

342

studenten uit het studentenpanel
van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) deden mee
aan het onderzoek naar de psychische gesteldheid van
studenten. Daaruit bleek dat ruim een op de drie studenten een verhoogde kans had op een burn-out.

2

maanden dreef op een
ponton in de Nieuwe Achtergracht
een collegetent die dienst deed als
tijdelijke onderwijslocatie voor 450
studenten. Sinds afgelopen weekend
is de tent, met zaalnummer A0.01,
afgebroken.

Op 6 en 7 november vindt het (uitverkochte) symposium
Museum Guides Now! plaats. In 2018 hoopt Schep op zijn
onderzoek te promoveren.
tekst Hannah Hamans

tekst Dirk Wolthekker

De Week

Gifaanval
N

a dertien jaren nam fashiongoeroe Frans Ankoné afscheid
van HvA’s modeschool Amfi. Vol van
nostalgie blikte hij terug op de tijd die
hij aan de Mauritskade doorbracht,
of eigenlijk vooral op de tijd dat hij er
niet was.
‘Alles was nieuw en spannend, en
allemaal ook vrij luxueus,’ zei Ankoné
bij zijn afscheid. ‘We gingen drie weken naar Milaan en twee weken naar
Parijs.’ Direct kregen we beelden van
Gert-Jan Dröges Glamourland op ons
netvlies. Tientallen HvA-studenten
die in een fonkelwitte villa aan Côte
d’Azur hun hagelwitte collectie lieten
zien met een feestelijke voice-over
die ‘Daar zijn we weer!’ roept.
De tegenpool van de glitter &
glamour-uitstraling van Amfi, is
HvA-docent Katelijne Boerma. Zij
is juist een heftig pleitbezorger van

het gewoonste vervoermiddel van
Nederland en wil daarom fietsburgemeester worden. En zoals iedere
politicus weet, krijg je een ambt door
cadeautjes te beloven. Dus dat deed
Boerma: ‘Studenten moeten een gratis fiets krijgen,’ zei ze. ‘Het ov maakt
lui, weg met die tram!’ Als er geen
glorieuze overwinning volgt voor burgemeester Boerma, ligt het in ieder
geval niet aan haar campagne.
Dat laatste kan niet gezegd
worden van de UvA. Die opende deze
week frontaal de aanval op de universiteiten van Leiden, Groningen en
Utrecht. In die steden hangen sinds
deze week posters met zogenaamd
grappige woordspelingen op slogans
van de lokale universiteit, of andere pesterijtjes. ‘Er gaat iets boven
Groningen,’ zo valt te lezen onder
de Martinitoren en VU-studenten

worden geconfronteerd met ‘Van de
ring naar de binnenstad’.
De Rijksuniversiteit Groningen liet
dat niet zomaar over haar kant gaan
en ontketende een heuse twitteroorlog met de UvA. Vaak staat zo’n
socialemedia-fittie garant voor
schaterlachen, maar dit was meer
alsof twee oude mensen die memes
en gifjes nét niet snappen tevergeefs
een vete uitvochten.
Laten we hopen dat alle bachelorstudenten die twijfelen over een
UvA-master de gifwar volgden, of
zich realiseren dat de slogan van de
UvA het verschrikkelijke ‘We Are U’ is
en zich bedenken. Zo niet, dan kan
de UvA vast een nieuwe collegetent
bestellen. ↙

tekst Henk Strikkers
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‘I

k dacht tijdens het nemen: dit zou best wel
eens de cover kunnen worden,’ zei fotograaf Bob Bronshoff toen ik hem belde over
deze foto. Hij maakte de beelden bij het verhaal over Amfi-student Fiona Hesse (pagina
10). Niet met de ideale lichtomstandigheden:
binnen tl-licht en van buiten gewoon daglicht.
Ik vroeg aan Bob of hij mij het originele bestand van de camera wilde sturen. Een soort
digitaal negatief.
Bijna elke fotograaf werkt tegenwoordig
met een digitale camera. Met oneindige
mogelijkheden om alles zo in te stellen dat
je zoveel mogelijk details vastlegt. Later, in
de nabewerking, heb je legio opties om de
foto alsnog helemaal naar je hand te zetten.
Belichting, kleurbalans, contrast, je kunt het
allemaal tot in de kleinste details aanpassen. Maar je kunt er gemakkelijk verdwaald
in raken.
In het tijdperk van analoge fotografie koos
een fotograaf voor de fotosessie een filmpje
dat paste bij de klus. Voor modefoto’s en
portretten kozen ze vaak voor Kodak Portra,
een film die mooie, levendige kleuren gaf.
Omdat ik na drie kwartier digitaal priegelen
nog steeds niet tevreden was, koos ik uiteindelijk met een paar drukken op de knop voor
een exacte – zij het digitale – nabootsing van
dat veelgebruikte Kodakfilmpje en voilà: de
levendige foto die ik zocht. Soms is het goed
om niet alleen vooruit, maar juist even terug
te kijken in de tijd. ↙
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Wat maakt u de perfecte fietsburgemeester?
‘Ik vraag me vaak af: hoe kunnen we bewegingsarmoede
en gezondheidsklachten tegengaan? De fiets is daarvoor een fantastisch middel, want het is in onze cultuur
ingebakken. Ik wil ambassadeur zijn voor de fietsende
Amsterdammer. Daar heb ik veel plannen voor. Ik ben
een verbinder, een communicator, en heb een groot netwerk van experts.’

Wat kan er dan beter, volgens u?
‘In Amsterdam zijn veel fietsers. Dat heeft ook een schaduwzijde: op het fietspad rijden allerlei vervoermiddelen
en reizigers – e-bikes, scooters, kinderen, toeristen – door
elkaar. De omgeving moet daarop worden aangepast:
denk aan bredere fietspaden, of het gebruik van shared
spaces. Ook wil ik inzetten op veiligheid, vooral van
kinderen, die veilig naar school moeten kunnen fietsen.
En ons fietsfatsoen moet worden verbeterd, vooral in
drukke stadsdelen. Het verkeer vraagt geduld, want er
zijn altijd zwabberende toeristen of kleine kinderen. Mijn
advies: kijk eens om je heen! De reis is soms mooier dan
de aankomst.’

‘Ik zoek rolmodellen die op m’n bagagedrager zitten.
Denk aan vloggers, of experts, die de fiets en het gedrag
kunnen rebranden. Ook de fiets kan een statussymbool
worden. En studenten moeten gratis een studentenfiets
krijgen, want het openbaar vervoer maakt lui. Weg uit die
tram!’
De streetwear van gt
men
HvA’er Fiona ver hiphop
duurzaamheid met

De nieuwe fietsburgemeester wordt gekozen op donderdag
2 november.
tekst Sterre van der Hee

30-10-17 17:42
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Wie kiest Amsterdam als nieuwe fietsburgemeester? Katelijne Boerma (43), HvA-docent
sportkunde, is een van de drie kandidaten voor
de vrijwillige functie, die het fietsen in Amsterdam moet promoten. ‘De fiets kan een statussymbool worden.’

Hoe hoopt u dat voor elkaar te krijgen?
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OP Z’N DUITS
Nonmonogamie

P

olyamorie is in. Media
staan vol met pleidooien
voor en verslagen van meervoudige liefdesrelaties. De
boodschap voor progressieve
mensen is dat je in ieder geval moet verkennen hoe het is
om met wederzijdse instemming meerdere liefdesrelaties
aan te gaan.
Daarin doet
polyamorie een
beetje denken aan
het politiek lesbisch
zijn uit de Tweede
Golf. In de jaren ’70
werd je als feminist
niet serieus genomen als je niet had onderzocht hoe het was om
– in de taal van toen – te vrijen met een vrouw.
Heteroseksualiteit was geen keuze, maar was
maatschappelijk opgelegd. Je was het aan jezelf
en de goede zaak verplicht om de andere kant te
proeven. Vergelijkbaar stellen polyamoristen van
nu, zoals Simone van Saarloos, dat monogamie
opgelegd is. We groeien op in een wereld waarin
dat ons wordt voorgehouden als enige mogelijkheid.
Van Saarloos schreef het pamflet Het Monogame Drama en het voorwoord voor de Nederlandse vertaling van het populaire Future Sex.
Daarin beschrijft journalist Emily Witt nieuwe
seksuele omgangsvormen, kenmerkend voor
grootstedelijke hoogopgeleide millennials. Polyamorie is een onmisbaar thema.
De polyamoristen willen zich met meerdere
mensen verbinden – Simone van Saarloos noemt
zichzelf ‘een single in verbinding’. Dat is een hele
klus. In de vele stukken over polyamorie valt op
hoeveel werk het is. Praten is cruciaal en moet
dus vaak en vooral gestructureerd gebeuren. De

logistiek is complexer dan die van
een oud-Zuidgezin met meerdere
pubers. Als de vanzelfsprekende
schijnveiligheid van monogamie
ontbreekt, moet er hard gewerkt
worden.
Polyamoristen hebben daarom veel regels. Er zijn talrijke
handboeken op de markt die
houvast moeten geven. The Ethical
Slut is wellicht de meest bekende,
en biedt allerlei praktische handvaten. Wie denkt dat polyamorie een
makkelijke manier is om vreemd te
mogen gaan, komt dus bedrogen uit.
Het is dan ook niet
voor iedereen weggelegd. Gelukkig kan
je testjes doen om
erachter te komen of
polyamorie bij je past.
7 Signs You Might Be
Hard-Wired for Monogamy, kopte Cosmo laatst in een aardige omdraaiing. Ook wetenschappers houden zich hiermee bezig. In een recent artikel in het Journal of
Bisexuality worden persoonlijkheidsdimensies (de
bekende big 5) van ‘consensuele non-monogamisten’ geanalyseerd. Mensen met een actieve
verbeelding, een voorkeur voor variatie en een
drang om nieuwe ervaringen op te doen stonden
positiever tegenover non-monogamie. Wat vooral interessant is aan de studie is dat de apart gemeten neiging tot gehechtheid veel minder sterk
een rol speelde dan de persoonlijkheidsdimensies. Veelgehoorde kritiek op polyamorie is dat
een tijdelijke fase zou betreffen. Dat overkomt
ook de mensen die Emily Witt vastlegt in haar
boek. Maar tijdelijkheid is geen reden om iets
niet te proberen – zo was mijn dronkenschap
zaterdag ook tijdelijk maar daarmee niet minder plezierig. Weet wel: na dronkenschap volgt
onverbiddelijk een kater, ongeacht of je nou bier
of wijn dronk. Evenzo volgt na liefde, of je nou
monogaam of polyamoreus was, onvermijdelijk
verdriet. ↙ Linda Duits

Buiten de pot pissen
volgens ethische regels
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VAN
STOFREST
TOT
STREETWEAR
Fiona showt haar zelfontworpen T-shirt
'Wide Awake'
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Fiona Hesse is derdejaars designstudent op het Amfi
en heeft al een eigen collectie. Met urban streetwear,
gemaakt van afgedankte stof en geïnspireerd op liedjes
van haar favoriete hiphopartiesten, brengt ze haar passie
voor hiphop en haar ideaal van duurzame designkleding
samen. ‘Op school staat een bak met stofresten, daar
haal ik meestal mijn materiaal vandaan.’
tekst Daan van Acht
foto’s Bob Bronshoff schetsen Fiona Hesse

Z

e is druk, HvA’er Fiona Hesse
(20). Heel druk. De derdejaars designstudent aan het
Amfi – toch al geen instituut dat
bekendstaat om de lage werkdruk
of de makkelijk te paaien docenten –
werkt momenteel vijf tot zes dagen
per week aan haar ontwerpen voor
Individuals, het eigen merk van de
Amsterdamse modeschool. Haar
spaarzame vrije uurtjes brengt ze
door op het basketbalveld. Basketbal biedt Hesse als speler van de
dames-1 bij vereniging Blue Stars
een welkome uitlaatklep naast het
drukke Amfi-bestaan. ‘Helaas hebben we gisteren verloren, maar het
scheelde slechts een paar punten. En
we speelden tegen het beste team
uit de poule. Het was ondanks het
verlies een goede wedstrijd,’ vertelt
ze opgewekt.
Hesses energieke houding doet
haast vergeten dat ze de verant-

woordelijkheid draagt voor nog een
ander project: haar eigen Mixtape
Collection. De naam is een knipoog
naar de muziekindustrie; in plaats
van verschillende nummers te mixen
tot één plaat, verwerkt Hesse uiteenlopende resten stof tot een nieuw,
handgemaakt kledingstuk. ‘Op
school staat een bak met stofresten,
daar haal ik meestal mijn materiaal
vandaan, of ik gebruik leftovers van
mijn oude projecten. Een grotere
uitdaging is het om tweedehandskleding te recyclen, maar het kan zeker.
Ik gebruik bijvoorbeeld de revers
van een oude blazer voor een nieuw
jasje.’ Regelmatig duikt ze daarom
een van de vele vintagezaken in die
de stad rijk is, of krijgt ze afgedankte
kleding van vrienden en mogelijke
kopers – die in ruil voor hun donatie
tien procent korting krijgen op iets
nieuws. Het liefst zorgt Hesse ervoor
dat materiaal afkomstig van een oud

kledingstuk dat dierbaar was voor
de drager terugkomt in de vorm van
een borstzakje op een T-shirt, om
maar iets te noemen. Elk item dat ze
maakt is uniek, ze werkt immers niet
met meters van dezelfde stof.

Groene garderobe
In het Wibauthuis, waar wegens
sluiting van het Amfi-gebouw in de
weekenden veel modestudenten
aan het werk zijn, vertelt Hesse over
haar grote passie: hiphopmuziek.
Hiphop vormt een rode draad in haar
ontwerpen, haar kleding omschrijft
ze het liefst als comfortabele streetwear. Haar T-shirts, sweaters en
broeken hebben een wijde pasvorm
en zijn gemaakt van zachte stoffen.
Ze dragen namen als ‘On my block’,
‘Stay fly’ en ‘Hold tight’. Hesse:
‘Hiphopartiesten zoals Anderson
.Paak, Frank Ocean en Chance the
Rapper inspireren me. Dat zit ‘m
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enerzijds in hun kledingstijl, maar ook
in het gevoel dat hun muziek bij me
oproept. Ze maken soulvolle hiphop.
En wellicht spelen hun persoonlijkheden een rol. Ik weet bijvoorbeeld
dat Chance the Rapper zich graag
hardmaakt voor zijn idealen, en een
onderwerp als duurzaamheid vindt
hij zeker belangrijk. Het zou geweldig zijn om ooit met zulke artiesten
samen te mogen werken.’
Duurzaamheid. Ieder jaar wint
het thema aan terrein op het Amfi,
nu de modewereld steeds kritischer
wordt bekeken en het produceren
en dragen van duurzame kleding
normaler wordt. Hesse zelf hoopt toe

te werken naar de ultieme ‘groene’
garderobe: een kledingkast gevuld
met zelfgemaakte kledingstukken.
Lachend: ‘Voor nu hou ik het nog
even bij het kopen van tweedehandskleding, nieuwe kleding van
sustainable companies is ook voor
mij meestal nog iets te duur. Het is
een begin.’
Wie Hesse aan het werk ziet – aan
de lange tafels in het Wibauthuis, in
het Amfi-atelier of op de grond van
haar studentenkamer in Zuidoost
– snapt waarom een door haar duurzaam vervaardigd kledingstuk kost
wat het kost. Hesse maakt al haar
stukken met de hand. Het tekenen

‘HAAR KLEDING
DRAAGT
NAMEN ALS
‘ON MY
BLOCK’ EN
‘HOLD TIGHT’’
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het is om te werken met een concept, een theoretisch kader dat de
basis vormt voor je ontwerp. Dat zie
je bijvoorbeeld terug in mijn eigen
Mixtape Collection; ik vertaalde
elementen uit de hiphopscene
naar het ontwerp van een broek of
sweater.’ Natuurlijk, Hesse hoort
weleens negatieve verhalen van
medestudenten, en Amfi-docenten zijn overwegend hard. Te hard,
soms. ‘Vooral wanneer je wekenlang
heel veel moeite en passie in een
project hebt gestopt en een docent
simpelweg zegt: “Meh, I don’t like
it.” Dat kan een klap zijn.’
Hesse is blij met een recente ontwikkeling binnen het Amfi: studenten van de verschillende richtingen
– design, branding en management
– worden gestimuleerd om meer met
elkaar samen te werken, zoals binnen
de minor Individuals. In groepjes wisselen ze ideeën uit over hoe de nieuwe collectie van Amfi’s eigen lijn eruit
komt te zien. ‘Branding-studenten
hebben over het algemeen veel abstractere ideeën dan de designers. Zij
lieten bijvoorbeeld een foto van een
spiegelende catwalk aan de designers
zien, dat spiegelende effect hebben
we nu ook vertaald naar een aantal
van de ontwerpen,’ vertelt Hesse.
van een patroon voor een T-shirt
kost al gauw twee uur, het maken
ervan zo’n vier à vijf uur. ‘En het
ontwerpproces voorafgaand aan het
tekenen, het opdoen van inspiratie,
is niet in tijd te vatten,’ voegt Hesse
toe. Al met al valt het trouwens reuze
mee, de prijzen die Hesse vraagt
voor haar kleding. Een T-shirt kost 55
euro, een sweater of broek ongeveer
tachtig euro.

Virtual design
Ze komt oorspronkelijk uit een klein
dorpje in de buurt van het Duitse
Mannheim. Na de middelbare school
wist ze al snel dat ze een opleiding

tot modeontwerper wilde volgen.
Nog even twijfelde ze tussen een
Duitse studentenstad dichter bij huis
en Amsterdam, maar: ‘In Amsterdam was veel meer te beleven, dus
de keuze was snel gemaakt. Deze
stad is zo internationaal, in de metro
snap ik meestal niets van wat er om
me heen wordt gezegd. Ik heb hier
ook veel vrienden met verschillende nationaliteiten.’
Over het Amfi is ze overwegend
positief, al valt de betrouwbaarheid van haar oordeel te betwisten.
Lachend: ‘Hoeveel Amfi-docenten
lezen dit? Nee, even serieus, ik heb
hier vooral geleerd hoe belangrijk

Hypercraft
Na Individuals staat Hesses volgende project alweer voor de deur: een
stage bij een modebedrijf, het liefst
een groot, sportief en innovatief
label dat aansluit bij de visie die ze
heeft verwerkt in de Mixtape Collection. ‘Ik wil heel graag bij Adidas stage gaan lopen. Daar experimenteren
ze al volop met virtual designing,
een techniek waarbij kleding op een
3D-avatar wordt ontworpen. Het is
zelfs mogelijk om je eigen lichaam
te scannen en om te toveren tot
avatar. In het vierde jaar van Amfi
wordt de minor Hypercraft aangeboden en krijg je les over virtual
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Fiona draagt een
blauw-grijs, licht
doorzichtig vintage bloesje en
een 'mom jeans'
van de Berlijnse
winkel 24colours.

‘DE MODE
WERELD
MOET
BLIJVEN
INNOVEREN’

design. Daar kijk ik nu al naar uit,
ook omdat ik denk dat de modewereld uiteindelijk deze kant opgaat en
moet blijven innoveren.’
Ondanks haar overvolle schema
is er bij Hesse geen moeheid of een
gebrek aan inspiratie te bespeuren. Integendeel: ‘Ik wil in m’n vrije
tijd nieuwe items aan de Mixtape
Collection blijven toevoegen. En met
een vriendin uit mijn basketbalteam,
Giulia, heb ik het al gehad over
een mogelijke samenwerking. Zij is
kunstenaar en illustrator. Hoe cool
zou het zijn om haar tekeningen op
stof te bedrukken en er kleding van
te maken, het liefst ook weer in de

richting van urban streetwear.’
Hesses Mixtape Collection heeft
onbedoeld ook een positief effect
op haar studie. Aan het einde van
het vierde jaar maken de designstudenten een afstudeercollectie.
De studenten krijgen carte blanche.
Hesse heeft nu al een idee ervoor,
ook al moet ze nog ruim een jaar
wachten: ‘Mijn plan is om een
album van een van mijn favoriete
hiphopartiesten te kiezen en elk
nummer te vertalen naar een outfit.
De songtekst, het verhaal erachter, het gevoel dat het nummer
oproept, uit alles kan ik inspiratie
putten. I would love that.’ ↙

ADVERTENTIE

Where minds are
triggered

UvA Masterdag
11 november 2017
uva.nl/masterdag
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De professor die
een stad opgroef
Weinig Italiaanse dorpen draaien zo op Nederlandse wetenschappers
als het dorp Le Ferriere, in de provincie Latina, tussen Rome en Napels.
Elke zomer trekt archeoloog Marijke Gnade er met haar studenten heen.
‘Als een graf half onder de wijngaard ligt, dan vraag ik Santarelli een
paar wijnstokken te verwijderen. Dat doet hij direct.’

1 NOVEMBER 2017

tekst Dirk Wolthekker
foto’s René Gerritsen

H

et is loeiend heet in Centraal-Italië. Een werkdag
begint dus vroeg in het dorpje Borgo Le Ferriere,
in de provincie Latina, zestig kilometer ten zuiden
van Rome, vlakbij de kuststad Nettuno. In de Casale
del Giglio – het Huis van
de Lelie – op het wijngoed
van Antonio Santarelli
gaat de wekker al om vijf
uur. Het huis van Santarelli
telt meerdere eenvoudige
kamers die door professoressa Marijke Gnade van de UvA
mogen worden gebruikt als gastenkamer voor UvA-bezoekers die een kijkje komen nemen op het landgoed

waar Gnade archeologisch veldwerk verricht. Uitslapen
is er dan niet bij: Marijke Gnade is streng voor haar studenten, maar ook voor haar bezoekers en dat betekent
gewoon om halfzes present
zijn bij de ‘put’ waar zij en
haar studenten – rond de
vijfentwintig – elke zomer
opnieuw zes weken lang de
brandende zon trotseren en
vrijwel zonder beschutting
met spades, pikhouwelen
en troffels laagje voor laagje zand, tuf of klei afgraven.
Voorzichtig scheppend, zodat er zo weinig mogelijk
beschadigd wordt van de restanten van de antieke stad

Hele generaties studenten
zijn met Marijke Gnade naar
Satricum getrokken
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Satricum, die tussen 900 en 450 voor Christus tot grote
bloei kwam en waarvan nu nog slechts ondergrondse restanten over zijn. Als moeder-overste en opzichter tegelijk
waakt Marijke Gnade (Amsterdam, 1956) over haar stad
en haar studenten, al bijna een leven lang: ze kwam er als
student, als promovenda, als onderzoeker en sinds 2007
als bijzonder hoogleraar archeologie van de pre-Romeinse
culturen in Centraal-Italië. Inmiddels
is ze een beroemdheid
in Le Ferriere; van
de barista van de
plaatselijke bar tot de
ispettore (inspecteur)
en soprintendenza (opzichter) van de archeologische dienst. Af en toe
komt er een collega-archeoloog uit Rome langs om de
uitgestalde vondsten te bewonderen in het door Gnade
gestichte lokale Satricum-museum in een voormalige
strokartonfabriek en het hele dorp loopt uit bij een mede
door Gnade georganiseerde toneelvoorstelling rond de
restanten van de tempels van Mater Matuta, aan de rand
van het dorp.

de-eeuwse stad. Juist hun ligging, maar ook de specifieke
grafgiften zijn aanwijzingen dat we hier te maken hebben
met de Volsken, een volk dat leefde in het bergachtige
achterland van Latium – de tegenwoordige regio Lazio
rondom Rome – en migreerde naar de vruchtbare vlaktes.
Tot hun ontdekking in Satricum waren zij alleen bekend
uit de historische bronnen en werd hun bestaan met een
grote korrel zout genomen.’

Prestigieus is het wel:
een wijngoed als
archeologische schatkamer

Wegennetwerk
‘We vinden hier van alles,’ zegt Gnade. ‘Dakpannen, muren en plaveisels van de huizen eronder en opeenvolgende
plaveisels van een geheel wegennetwerk. Maar behalve
architectonische resten ook talloze vazen en andere objecten uit de graven; duizenden votief-offers in de depots
bij het heiligdom en unieke terracottaversieringen van de
tempels. Te veel om op te noemen.’
Hele generaties studenten zijn de afgelopen jaren
met Gnade naar Satricum getrokken. Dezer dagen wordt
gevierd dat de archeologische hotspot veertig jaar wordt
bestierd door Nederlandse archeologen, aanvankelijk
vanuit het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome in
samenwerking met archeologen van de Rijksuniversiteit
Groningen, maar sinds 1990 door de UvA, de facto door
Marijke Gnade. Ter gelegenheid van de veertigjarige
aanwezigheid van Nederlands archeologisch onderzoek
in Satricum werd vorige week een groot archeologencongres gehouden in Rome, waar Gnade – hoe kan het
anders – een van de hoofdsprekers was en nog maar eens
benadrukte hoe belangrijk Satricum is voor het mediterrane archeologische veldwerk.
‘Lastig te zeggen wat het belangrijkste is,’ zegt ze.
Sowieso natuurlijk de wijngaarden waaronder een gehele
stad ligt waarvan iedereen eerder dacht dat zij volledig
verwoest was. Maar ook de ontdekking van maar liefst
drie grafvelden binnen de antieke omwalling van de zes-

Wijnstokken

Het wijngoed Casale del Giglio
beslaat maar liefst 180 hectare,
waar achttien witte en rode
‘wijnlabels’ worden geproduceerd. Veertig hectare daarvan
ligt ‘bovenop’ Satricum. Pacht hoeft er niet te worden
betaald, zegt Gnade. ‘We zouden in principe een soort
schadevergoeding moeten betalen aan Santarelli. Waar
wij graven kan hij de grond niet bewerken en geen druiven
verbouwen. Het kost hem geld.’ Maar prestigieus is het
natuurlijk wel: een wijngoed dat een archeologische
schatkamer blijkt te zijn. Gnade: ‘Santarelli schenkt zijn
terrein in feite aan de wetenschap en hij ondersteunt ons
project ook financieel in die zin dat hij de arbeiders en

DRONES
Alles wat er wordt gevonden in de archeologische put(ten) van Satricum wordt tijdens of na
het graafwerk gefotografeerd door een kunsten onderzoekfotograaf. Met behulp van een
speciale röntgentechniek kan de conditie van
een kunstwerk worden onderzocht en breuken,
vullingen of gaten worden geconstateerd. In
opkomst is ook het gebruik van drones. Gnade:
‘Wij gebruiken ook wel drones om foto’s te
maken. Die zijn natuurlijk heel handig, want
je kunt overal loodrecht boven hangen en
foto’s maken op elke gewenste hoogte. Drones
kunnen in zoverre handig zijn bij het archeologisch werk dat zij van bovenaf al sporen kunnen
karteren die naar de antieke resten verwijzen.
Eigenlijk hetzelfde wat men met luchtfotografie deed. Het gebruik ervan is echter onlangs
aan banden gelegd, omdat ze het luchtverkeer
hinderden, maar ook omdat terroristen de drones hebben ontdekt.’
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graafmachine betaalt, magazijnen ter beschikking stelt
en zelfs een huis voor mij als ik de lange zomermaanden
steeds in Satricum ben.’
Gnade en haar studenten graven stukje bij beetje het
hele terrein af. ‘Als ik vermoed dat er bijzondere zaken in
het terrein liggen dat wij niet hebben geopend of als ik
bijvoorbeeld een graf slechts half kan opgraven omdat
de andere helft onder de aangrenzende, in gebruik zijnde
wijngaard ligt, dan vraag ik Santarelli een paar van zijn
wijnstokken te verwijderen. Dat doet hij dan direct.’
Intussen zijn de studenten weer terug in Amsterdam
en is de ‘put’ die afgelopen zomer zes weken ‘open’ lag
weer tijdelijk dicht gegooid. Gnade: ‘We graven in eerste
plaats op in privéterrein en dan kun je geen grote gaten
achterlaten. Bovendien zouden de slagregens in het najaar en het opdrogen van de grond daarna, veel scheuren
veroorzaken in de tufmuren. Het is dus ook een kwestie
van conservering.’
Veertig jaar is een mooi jubileum, maar kunnen we
ook een vijftigjarig bestaan verwachten in 2027, of is de
opgraving dan uitgeput? Gnade: ‘Een vijftigjarig bestaan

is heel goed mogelijk, gezien de uitzonderlijke rijkdom
aan archeologische resten die nog in de grond zit. Tot
nu toe is zo’n veertig procent van de site onderzocht.’ De
opgraving zal dan wel onder leiding staan van een andere
hoogleraar, want tegen die tijd is Gnade met emeritaat.
Ze prakkiseert zich suf over wie haar op zou kunnen
volgen. Gemakkelijk zal dat niet zijn, want ja: Satricum is
synoniem aan Marijke Gnade. ↙
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ASIS
AYNAN
Ongewoon
H

et afgelopen weekend was anders dan gewoon. Er was dat extra uur,
maar het was vooral het weekeinde dat er voor het eerst sinds een jaar
werd geprotesteerd in Marokko, het geboorteland van mijn ouders, voor
een beter leven. Het vreemde is de reactie op het protest; het wordt voortdurend neergeslagen. Het is raar dat je je land en leven beter wil maken en
dat je vervolgens het ziekenhuis in wordt geslagen.
Om stil te staan bij de verjaring publiceerde ik in Trouw een essay over
de vraag waarom ik in Nederland voor een gezonder Marokko demonstreer.
Het essay lichtte ik zaterdagochtend op de radio toe. ‘s Middags sprak ik
op het Rotterdamse Schouwburgplein duizenden mensen toe, die net als ik
sympathiseren met de sociale beweging in Marokko.
De volgende morgen liep ik naar de Lidl om ingrediënten voor pizza te
halen. Wandelend zag
ik op de Facebook
pagina van Trouw
tientallen reacties onder
mijn essay staan. De
algemene strekking van
het commentaar was te
stom voor woorden: de
reageerders vonden dat
in Nederland geen plek is voor dergelijke protesten. Maar demonstreren op
Hollandse bodem is een grondrecht.
Terwijl ik het deeg voor de pizzabodem aan het kneden was, dacht ik
aan de melding die ik deze zomer bij de politie maakte over een Amsterdamse imam. De voorganger verbood zijn gemeente tijdens een vrijdagpreek om tegen Marokko te betogen. Ik kneedde twee stukken deeg weer
tot een, en ik besefte vol verbazing dat de reactie van de reageerders en
die van de imam op hetzelfde neerkwamen.
Aan de vooravond van het afgelopen weekend werd ik door de politie
gebeld. Ze vroegen of ik naar het bureau wilde komen, omdat de ambtenaar van het openbaar ministerie de woorden van de imam strafrechtelijk wilde wegen. Het telefoontje van de agente verbaasde mij, omdat de
politie mijn eerste melding wegens gebrek aan bewijs niet wilde omzetten
in een aangifte – en nu wel.
Het was een ongewoon weekend. ↙

Raar dat je je land beter wil
maken en vervolgens het
ziekenhuis in wordt geslagen
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Kamervragen
SIMOON HERMUS (24)
MASTER JOURNALISTIEK &
MEDIA, UvA
Kamer 20m2, Eerste Helmerstraat
Woont hier sinds januari 2017
Betaalt 550 euro, inclusief
Huisgenoten 1
Voordeel ‘Het is niet echt een studentenhuis.’
Nadeel ‘Geen woonkamer en de keuken
is smal.’

‘H

iervoor woonde ik met vijftien vrouwen.
Dat was echt de tijd van mijn leven, maar
ik was echt toe aan met z’n tweeën wonen. Dan
hoef je je niet meer druk te maken dat dronken
mensen ’s nachts je kaas opeten. De ouders van
een vriendin hebben dit huis gekocht. Zij wilde
liever met meer mensen wonen, dus woon ik
hier met mijn beste vriend. Eigenlijk was het
één ruimte. Er zitten schuifdeuren tussen onze
kamers, maar je hoort niets. We hebben een
deelkat, Money, samen met jongens die hier
in de buurt wonen. Zij verhuren hun huis via
airbnb en als het verhuurd is, komt ze naar ons.
We zeggen: “Ze heeft gescheiden ouders.” Als
Money hier is gaat ze op fatcamp en krijgt ze
minder te eten. Ze is echt monsterlijk dik. Dan
wordt ze chagrijnig. Ik dacht dat alleen mensen
dat konden zijn, maar katten ook. Interieur boeit
me niet mega veel. Ik ben te lui om er echt iets
van te maken. Ik heb verhuisdozen die ik elke
keer meeverhuis en nooit uitpak. Ook heb ik veel
hoge hakken, maar die draag ik nooit. Ik kan
er niet op lopen. Ik heb ze alleen aan met een
gala. Die poster heb ik gekocht toen ik naar een
tentoonstelling was van Liu Bolin. Hij beschildert
zichzelf en gaat helemaal op in de achtergrond.
Het is zijn protest tegen censuur. Die pogostick,
daar doe ik eigenlijk niets mee. Ik heb hem gekocht in de IJ-hallen. Toen leek het me een goed
idee, maar nu gebruikt mijn huisgenoot de stick
vooral. Ik heb ook behoorlijk wat boeken. Veel
zijn er nog van de bibliotheek, maar die durf
ik niet meer terug te brengen. Ik heb ze al heel
lang, maar ik heb de vorige keer de boetevrije
dag gemist.’ ↙

tekst Hannah Hamans foto Martijn Gijsbertsen
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‘De boeken van de
bibliotheek durf ik niet
meer terug te brengen’
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COMPUTER
SAYS…
Met wat menselijke hulp leren medische
apparaten ziektes te voorspellen bij patiënten,
perfectioneren computervertalingen zichzelf
en worden zelfrijdende auto’s getraind om te
anticiperen op spelende kinderen op straat. De
mogelijkheden van Deep Learning zijn enorm;
het UvA Delta Lab helpt ze realiseren.
tekst Lennart Bolwijn
illustraties Studio Ski

H

et is een van de belangrijkste
ontwikkelingen in de kunstmatige intelligentie van de
afgelopen jaren: Deep Learning, het
trainen van computers om beeld, geluid en andere informatie te herkennen door enorme hoeveelheden data
in te voeren in wiskundige modellen
en algoritmen. Het Duitse techbedrijf
Bosch wil fundamenteel en toegepast
onderzoek graag bij elkaar brengen en
investeerde deze zomer vier miljoen
euro in het UvA Delta Lab (Deep
Learning Technologies Amsterdam).
Tien postdocs en promovendi gaan
hier de komende vier jaar werken aan
algoritmes en wiskundige formules,
onder leiding van Max Welling en Arnold Smeulders van het Instituut voor
Informatica (UvA).
We ontmoeten Max Welling,
hoogleraar Machine Learning, in
zijn kantoor op het Science Park.
Er staan intimiderende wiskundige
formules op het bord in zijn kamer,
maar gelukkig kan hij goed aan
niet-wiskundigen uitleggen hoe Deep
Learning precies in zijn werk gaat:
‘Deep Learning is een onderdeel
van Machine Learning, computers
slimmer maken door ze met wis-

25

1 NOVEMBER 2017

kundige modellen te laten leren van
data. Neem bijvoorbeeld de technologie van afbeeldingsherkenning. Er
gaan bepaalde data in wiskundige
modellen, bijvoorbeeld afbeeldingen
van honden die zijn uitgeschreven in
talloze cijfers die de pixels representeren. De modellen kunnen vervolgens op basis van eerder verwerkte
data concluderen of er een hond is
afgebeeld of niet.’

Hondenneus
Maar Welling vertelt dat het onbegonnen werk is om altijd zelf te

moeten programmeren waar je naar
op zoek bent in de data. De computer kan met de ‘neurale netwerken’
van Deep Learning zelf verborgen
verbanden blootleggen, verbanden
die mensen vaak ontgaan. Welling:
‘Deep Learning is een type model
dat is geïnspireerd door het menselijk brein. Met een complex netwerk
van neuronen trainen we computers
om die hond te kunnen onderscheiden. Door miljoenen afbeeldingen
in een computer te stoppen, laat je
het neurale netwerk zelf overeenkomsten zoeken, waardoor hij die

overeenkomsten leert te herkennen.
Dat werkt zo: Op de toplaag van de
neuronen worden uiteindelijk hele
abstracte concepten gerepresenteerd, zoals een neus en oog. Maar
voordat die neuronen informatie uit
afbeeldingen kunnen onttrekken,
moeten ze eerst miljoenen afbeeldingen gezien hebben. Die afbeeldingen, de data, worden gepresenteerd
aan de onderste laag van de neuronen, die de informatie laag voor laag
uitkneden en in onderdelen uit elkaar
trekken. Vanaf het moment dat de
modellen eenmaal een groep pixels
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als hondenneus kunnen herkennen,
worden er bepaalde neuronen in het
netwerk gevoelig voor de aanwezigheid van een hondenneus. Daarna
is het vrij simpel om een classifier te
trainen een hond te identificeren.’
De hondenplaatjes zijn natuurlijk
een eenvoudig voorbeeld, maar de
mogelijkheden van Deep Learning
zijn enorm. In de gezondheidszorg
heeft deze techniek al voor grote
doorbraken gezorgd. Door analyse
van foto’s van de luchtwegen van
een patiënt kan bijvoorbeeld worden
voorspeld of diegene COPD krijgt
als hij of zij blijft roken. In het Delta
Lab zal onder meer aan algoritmen
gewerkt worden die zelfrijdende
auto’s leren om bewegende objecten te herkennen zodat ze veilig de
weg op kunnen. Met goed getrainde
computervisie kunnen ze bijtijds remmen, inhaalmanoeuvres berekenen
op de snelweg of aangeven dat een
bestuurder toch het stuur over moet
nemen als de computer op iets stuit
wat hij niet herkent. Als computers
straks beter kunnen rijden dan mensen zou dat een heleboel verkeersdoden kunnen schelen.

Diep vertalen
Deep Learning heeft de afgelopen
vier jaar veel vooruitgang geboekt
op onderzoeksgebieden waar al een
tijdje niet zoveel schot meer in zat,
vertelt Welling. Bijvoorbeeld spraakherkenning en machinaal vertalen.
‘Dat werkt nu heel goed, zelfs op die
oude telefoon die jij daar hebt. In de
toekomst betekent de combinatie
van deze technieken dat je met een
dopje in je oor een Spaanssprekend
persoon in het Engels kan verstaan.’
Zo ver is het nu nog niet, maar er
zijn wel andere interessante ontwikkelingen, weet Christof Monz van de
Information & Language Processing
Systems Group. Monz vertelt dat
Deep Learning ‘een kleine revolutie
heeft ontketend’ op het gebied van

‘DEEP LEARNING IS
GEÏNSPIREERD DOOR HET
MENSELIJK BREIN’
machinaal vertalen. Monz’ kantoor
zit een gang verder dan dat van
Welling en hoewel hij niet met Bosch
werkt, valt ook bij hem wat Silicon
Valley-achtig optimisme te bespeuren. ‘Zelfrijdende auto’s, ja. Ik heb
een jonge dochter, en zij hoeft straks
geen rijbewijs meer te halen.’
Monz studeerde zelf literatuurwetenschappen, maar raakte met de
ontwikkeling van kunstmatige intelligentie geïnteresseerd in machinaal
vertalen. Voorheen werden grammaticale regels, werkwoordsvormen
en zinsstructuren er met de hand
in geprogrammeerd. Dat was niet
alleen een enorme klus, maar ook
een aanpak die erg kwetsbaar was
voor fouten. Talen zitten vol complexiteiten, uitdrukkingen en nuances
die per context verschillen en daarom
niet zo gemakkelijk te vertalen zijn.
Monz: ‘Vaak zagen we dat computers teksten letterlijk vertaalden. “Hij
heeft een boek gelezen” werd dan
“He has a book read”. Je begrijpt het
wel, maar het is niet mooi. Met de
neurale netwerken worden de teksten
niet direct vertaald, maar eerst
omgezet naar een representatie van
de tekst, een soort basiscode die de
betekenis van de tekst vat. Vanuit die
betekenis kan de tekst dan worden
vertaald naar alle beschikbare talen,
contexten en stijlen met bijbehorende grammatica. Als de computer
goed is getraind, kan hij zijn intuïtie volgen.’
Monz traint de computers om
zélf betekenissen te zoeken als ze
bepaalde woorden niet kennen. ‘Als
de zin is “Ik dronk X”, weet hij dat

X een drankje is. Als hij dan eerder
een andere zin heeft gezien “Ik
werd dronken van X”, is het dus een
alcoholisch drankje. Als de computer
maar genoeg van dit soort omgevingen en contexten heeft gezien,
kent hij op een gegeven moment de
betekenis van het woord.’

Scheldwoord
In dit geval bestaan de data uit
miljoenen teksten die eerder door
mensen zijn vertaald, zoals nieuwsberichten, ondertitelingen en
overheidsdocumenten. Dit heeft zijn
invloed op de vertalingen. Monz:
‘Je ziet vaak dat vertaalmachines
scheldwoorden iets netter vertalen
of het scheldwoord zelfs helemaal
weglaten. Dat komt omdat wij data
uit nieuws gebruiken waar niet wordt
gevloekt. Maar misschien is het ook
wel zo dat Skype Translator een
vloekwoord liever wat voorzichtiger
vertaalt, ook al is het minder correct,
zodat het andersom in ieder geval
niet fout gaat. Als je een sollicitatiegesprek over Skype hebt, wil je
niet dat de computer jouw zinnen
in scheldwoorden vertaalt.’ Schrijver Arnon Grunberg stelde onlangs
in de Volkskrant: ‘Ook schrijvers en
vertalers moeten er op rekenen dat
zij in de toekomst door computers
vervangen worden,’ nadat gebleken
was dat computers met behulp van
data-analyse van zijn columns korte
teksten in zijn schrijfstijl konden produceren. Monz gelooft niks van deze
voorspelling. ‘Een computer zou nooit
romans of poëzie kunnen vertalen.
Er zit altijd een bepaalde bezieling
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of uniciteit in die teksten waar je
eigenlijk al dichter voor moet zijn
om ze te kunnen vertalen. Wel zullen
we in de toekomst meer en betere
vertalingen kunnen produceren, ook
van mondelinge gesprekken tussen
mensen, maar de computers zullen
nooit honderd procent correcte
vertalingen afleveren. Maar vijfennegentig procent misschien wel, dat
lijkt me een mooi streven.’
Met Deep Learning worden de
computers straks scherpere waarnemers en analisten dan mensen, als ze
dat niet al zijn. Een mooi voorbeeld
hiervan kwam naar voren bij Delph,
het bedrijfje op het StartupVillage
van econometriestudenten Ruben
Spruit (24) en Mark Verhagen (24).
Met behulp van data en de algoritmen die op universiteiten worden bedacht, geven zij advies aan
bedrijven hoe zij slimmer en efficiënter kunnen werken. Verhagen: ‘Een
klant vroeg ons waar in Nederland
zij het beste windmolens konden
bouwen. Toen vroegen wij hen om
alle gegevens van de windmolens
die zij in de afgelopen twintig jaar
hadden gebouwd. Materialen, aantal
klagende mensen in de buurt, van
alles. Wij voerden die data in en toen
vond de computer een overeenkomst
met het aantal pijpen in de grond.
Het bleek dat grond waar die pijpen
doorheen liepen enorm geschikt was
om windmolens op te bouwen. Daar
waren we zelf nooit op gekomen.’
Toch vinden Verhagen en Spruit
niet dat de machines heilig verklaard
moeten worden. Spruit: ‘Big Data
wordt wel eens als bewijs aangevoerd

‘EEN COMPUTER ZOU NOOIT
ROMANS OF POËZIE KUNNEN
VERTALEN’
bij rechtszaken, maar dan zie je dat
de data-analisten van beide partijen
met totaal verschillende uitkomsten
komen. Het ligt er maar net aan
welke aannames de wetenschapper
heeft in zijn model en welke data hij
of zij relevant vindt.’ Verhagen: ‘Bovendien zijn de modellen eigenlijk een
soort black box. Je gooit er data in
en er komen verbanden uit, maar je
kan niet precies zien wat de causale
verbanden zijn. Toen we bijvoorbeeld
een orkestgroep adviseerden, konden
we ze wel vertellen dat hun strijkconcerten in het weekend beter verkoch-

ten dan hun blaasconcerten, maar
niet of dat nou aan de strijkconcerten lag of aan het feit dat mensen in
het weekend vaker naar concerten
gaan.’ Spruit: ‘Daarnaast verschilt
het per kwestie of er menselijk
toezicht nodig is. We vertrouwden de
computer wel zelf overeenkomsten te
vinden bij de bouw van windmolenparken, maar bij een ander vraagstuk werden de prestaties van artsen
gemeten aan de hand van het aantal
sterfgevallen. Als je daar als mens
niet bij bedenkt dat de beste artsen
vaak ook de moeilijkst te genezen
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patiënten krijgen, kun je een totaal
verkeerde conclusie krijgen. Dataanalyse heeft bij dit soort zaken altijd
een menselijke vertaalslag nodig
en moet nooit leidend zijn voor een
argumentatie, alleen onderbouwend.’

Geheimhouden
Een ander vraagstuk dat het Bosch
Delta Lab meebrengt, is die van de
samenwerking tussen de universiteit en
het bedrijfsleven. De investeringen van
bedrijven als Bosch, Qualcomm en Philips zorgen ervoor dat er meer onderzoek kan worden gedaan aan de UvA,
onderzoek dat voor deze bedrijven erg
waardevol is. Ook heeft de Amerikaanse chipgigant Qualcomm al twee
UvA-startups overgenomen. In 2014
werd Eurovision ingelijfd en in augustus
van dit jaar ook het mede door Max
Welling opgerichte Scyfer, gespecialiseerd in afbeeldingsherkenning.
Welling vindt het een goede zaak
dat er meer geld vrijkomt voor onderzoek: ‘Er worden zoveel goede onderzoeksvoorstellen afgewezen door
het NWO, en daar moet je ook nog
verantwoorden hoe je je onderzoek
gaat valoriseren. Dat hoeven wij
niet meer. Ik zeg het misschien een
beetje gechargeerd, maar je begrijpt
wel dat één voorstel schrijven en tien
promovendi krijgen een stuk makkelijker is dan andersom. Ik denk dat
het een hele goede ontwikkeling is
dat bedrijven zien dat zij er ook veel
voordeel uit kunnen halen door onderzoek te financieren en een goede
relatie op te bouwen met universiteiten. Er zijn meer promotieplekken en
we creëren een ecosysteem waarin
bedrijven en kennisinstellingen
samenwerken. Zo werkt het ook met
Bosch. Af en toe komen er mensen
van Bosch over en onze promovendi
gaan ook naar Duitsland.’
Welling legt uit dat de UvA
vooraf een aantal afspraken heeft
gemaakt over patenten, Intellec-

‘ALS DE COMPUTER GOED
IS GETRAIND, KAN HIJ ZIJN
INTUÏTIE VOLGEN’
tual Property. Zo hoeft er niet bij
elke innovatie uit het kunstmatige
intelligentie onderzoek op het Bosch
lab, steeds opnieuw onderhandeld
te worden. ‘Een heel slimme zet voor
beide partijen; UvA krijgt de financiële middelen voor een groot aantal
promovendi-plaatsen en Bosch kan
direct aan de slag met de resultaten
van het promotieonderzoek.'
Voor belangenverstrengeling
is Welling niet bang: ‘Kijk, als een
farmaceutisch bedrijf je lekker vaak
mee uit eten neemt en vraagt om
een onderzoek dat een bepaalde
pil moet valideren, dan wordt er
geprobeerd om de uitkomst van de
wetenschap te beïnvloeden. Dan

moet je gaan oppassen. Maar dat
spanningsveld zie ik in ons onderzoeksgebied helemaal niet, want in
engineering streven we hetzelfde na.
Zij willen de beste algoritmen, wij
willen de beste algoritmen. Daarbij
is het allerbelangrijkste dat al het
onderzoek wordt gepubliceerd, Bosch
mag niet iets geheimhouden om de
concurrentie voor te blijven. We willen
dat onze PhD-studenten kunnen promoveren en dat anderen op het onderzoek kunnen voortbouwen. Dat is
de kernwaarde van de universiteit en
daar zijn we samen met het CvB heel
duidelijk in geweest. Het mooie is dat
de bedrijven nu hebben ingezien dat
dit ook voor hen het beste is.’ ↙

INGEZONDEN MEDEDELING

...OOK TOE AAN
EEN STALEN ROS?
ASVA verkoopt de
van Amsterdam.
€61,- ben jij in het bezit van een stalen ros.
Voor €60,-
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‘IK HEB TE
VEEL ENERGIE
OM TE SLAPEN’
Sulayman el Mathari (24) won de Echo Award 2017, een jaarlijkse
prijs voor talentvolle studenten met een niet-westerse achtergrond die
een bijdrage leveren aan de samenleving. Sulayman vertelt hoe het is
om tienduizend dingen naast je studie te doen. ‘Ik slaap best weinig:
gemiddeld zo’n drie tot vier uur per nacht.’

tekst Hannah Hamans
foto’s Bram Belloni
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Sulayman
el Mathari
WEIGERDE ZICHZELF TE
ZIEN ALS STOTTERAAR
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O

p maandagavond komt Sulayman el Mathari (24) bijeen met
zijn dichtersvereniging Aldichter; op dinsdag volgt hij aan de UvA een
extra cursus; op woensdagavond geeft
hij gratis huiswerkbegeleiding, op donderdagavond helpt hij bij de buurtpreventie in Almere. In het weekend werkt
hij als teamleader bij een supermarkt.
Daarnaast geeft hij seksuele voorlichting aan jongeren en helpt hij een arts
bij een onderzoek naar hartritmestoornissen. Dat doet hij allemaal naast zijn
studie geneeskunde, waar hij gemiddeld
een acht voor staat.
Voor al zijn bijzondere activiteiten en zijn hoge gemiddelde heeft
Sulayman de Echo Award gewonnen.
Een prijs voor excellente studenten
met een niet-westerse achtergrond die
zich inzetten voor de maatschappij.
Echo, een expertisecentrum op het
gebied van diversiteit, heeft deze prijs
ingesteld om bij te dragen aan een
positieve beeldvorming over Nederlanders van multiculturele afkomst.
Volgens de jury zet Sulayman zich
volledig in voor maatschappelijke
verandering.

Hoe voel je je na het winnen van de
Echo Award?
‘Het voelt nog onwennig. Dat ik die
ene student ben die ze hebben gekozen.
Ik was eerst niet van plan om me op te
geven, maar een studiegenoot raadde
het me aan. Hij zei: “Je gaat die award
zeker winnen.” Ik dacht: doe maar
rustig. Maar hij heeft gelijk gekregen.
Ik heb een middag voor de deadline
mijn brief getikt. Ik schreef twee
A4’tjes vol, terwijl het maximale aantal
woorden achthonderd was. Mijn eerste
zin was: “Dit is een lange brief, maar
zie het als een bescheiden mate van
mijn ambitie.”’

Hoe doe je dat; al die projecten en
je studie geneeskunde?
‘Je levert sowieso in op één vlak. Je hebt

‘ZATERDAG GA IK TROUWEN,
VOLGENDE WEEK BEGINNEN
MIJN COSCHAPPEN’
studie, vrije tijd en rust. Ik lever in op
rust. Ik slaap gemiddeld weinig: zo’n
drie tot vier uur per nacht. Dat houd
je lang vol, maar na een tijdje breekt
het je op. Ik leer dat ik meer rust moet
pakken. Maar als alles lekker gaat en
dingen lukken, heb ik te veel energie
om te slapen.

Jeetje, hoe heb je tijd voor een in
terview met zo’n drukke agenda?
‘Ik heb nu een week rust. Ik moet naar
mijn lichaam luisteren. Ik heb hiervoor
alleen maar gerend. Maar ik ben vooral
een week vrij omdat ik zaterdag ga
trouwen. Ik moet me voorbereiden op

mijn bruiloft. Volgende week beginnen
mijn coschappen en dan wordt het een
paar maanden rennen met alles dat ik
ernaast doe.’

Hoe heb je je toekomstige vrouw
ontmoet, naast al die neven
activiteiten?
‘Ik heb haar leren kennen in Oeganda.
We deden beiden mee aan een zorgmissie. Zij studeert ook geneeskunde,
aan de VU. We zijn voor die missie tien
dagen naar Oeganda geweest en hielden
daar gratis spreekuren in het dorp Jinja.
Als mensen een operatie nodig hadden,
opereerden we ze later die week.’
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Ik kan me voorstellen dat daar veel
mensen op afkwamen.
‘Het was bizar. We hielden ons
spreekuur, of eigenlijk beter gezegd
spreekdagen, in een militair ziekenhuis.
Toen ik daar om half zeven ’s ochtends
aankwam, viel mijn mond open. Ik had
nog nooit zo veel mensen bij elkaar
gezien. Ze hingen allemaal aan het hek
voor het ziekenhuis. Er waren soldaten
die een pad voor ons creëerden, zodat
we het ziekenhuis konden betreden.
Allemaal mensen riepen: “Doctor, please
help me.” Het enige wat ik kon doen,
was naar de grond kijken en me afsluiten. Het is gratis zorg. Dat bestaat daar
niet, dus het is de kans van hun leven.
Je ziet de bizarste dingen. Er kwam een
vrouw op leeftijd kruipend op handen
en voeten de spreekkamer binnen. Het
zag er mensonterend uit. Haar rug was
op twee plekken gebroken. Toch had
ze acht kilometer gekropen van haar
huis naar het ziekenhuis om ons te zien.
Daarvan moest ik huilen, omdat ik
haar niet kon helpen. Ze zou nooit meer
lopen, maar ze is wel geopereerd en we
hebben een rolstoel voor haar geregeld.
Iedere patiënt had daar weer zijn eigen
verhaal. Ik heb veel medische ervaring
opgedaan, maar ik ben vooral gegroeid
als mens.’

Was de rij aan mensen toen je weg
ging verdwenen?
‘Nee, voor dat hek stonden nog steeds
mensen te dringen. We hebben dit vijf
dagen achter elkaar gedaan, maar het
leek wel alsof de massa niet was afgenomen. Er stonden mensen die ik de
ochtend daarvoor ook had zien staan.
Je denkt: Hebben ze hier geslapen?
Hebben ze wel gegeten? Maar op een
gegeven moment houdt het op. Je kan
niet iedereen helpen.’

derlandse taal niet goed. Ze komen
oorspronkelijk uit Marokko en zijn
naar Nederland verhuisd. Ik ben in Nederland geboren. School was voor mij
niet altijd leuk: wiskundeopdrachten
waar ik twee uur mee bezig was, omdat
het niet lukte. Ik wist niet aan wie ik
hulp kon vragen. De hulp die er was,
daarvoor moest je betalen. Wij hadden
het thuis niet breed. Uiteindelijk heb ik
me er doorheen geworsteld. Na de middelbare school dacht ik: veel jongeren
zitten in hetzelfde schuitje. Toen heb ik
een gratis huiswerkbegeleidingsavond
opgezet in Almere, waar ik woon. Eerst
had ik vier leerlingen per week. Nu is
de groep uitgegroeid tot iets van veertig, vijftig leerlingen per week en zijn
we met tien begeleiders. De leerlingen
komen uit de gehele omgeving: Huizen,
Hilversum, Weesp en Amsterdam. Het
is heel groot geworden. Dat had ik nooit
durven hopen.’

Mogen alle kinderen meedoen?
Ook die van rijke ouders?
‘Alle kinderen. Ik vraag nooit naar de
financiële toestand van de leerlingen.
Ik weet dat de mensen die hier komen
er behoefte aan hebben. Het is heel
dankbaar werk. Vorig jaar hadden we
een jongen die de brugklas van het vwo
slecht begon. Hij stond zes onvoldoen-

hoort dat bij de huiswerk
begeleiding?
‘Dat doe ik los hiervan. Ik heb in
samenwerking met de gemeente Almere
kansarme jongeren vooral van buitenlandse afkomst geholpen aan een stage
of een baan. Ik merkte in de gesprekken
die ik met de jongeren voerde dat ze
over bepaalde onderwerpen weinig wisten. Van daaruit werd ik geïnspireerd
om onderwerpen waarop een taboe ligt
bespreekbaar te maken.’

Was het spannend om zulke onder
werpen aan te snijden?
‘Echt spannend zou ik het niet noemen.
Je moet alles kunnen zeggen. Het is veel
erger om die jongeren in onwetendheid
te laten. Ik geef ze inderdaad seksuele
voorlichting. Informeer ze over hoe je
veilig moet vrijen. Dit is medische informatie, maar ik vertel ook over hoe je
met elkaar omgaat. Hoe geef je je grenzen aan? Hoe ver mag je gaan? Maar ik
maakte ook andere onderwerpen, zoals
depressie, bespreekbaar. Dat was voor
veel jongeren een opluchting.’

De jury vond het ook bijzonder dat
je vroeger stotterde, maar dit hebt
overwonnen.
‘Klopt, ik was vooral gefrustreerd
door het onbegrip van mijn omgeving.

‘DE MIDDELBARE SCHOOL,
DAAR HEB IK ME DOORHEEN GEWORSTELD’

Waarom ben je begonnen met
gratis huiswerkbegeleiding?

des en zijn moeder maakte zich zorgen.
Het was haar eerste kind en er was een
kans dat hij naar het vwo mocht. Hij is
in een jaar van zes naar nul onvoldoendes gegaan. Dat doet echt wat met je.’

‘Ik ben zelf het oudste kind uit mijn
gezin. Mijn ouders spreken de Ne-

En seksuele voorlichting geven,

Mensen gaan je woorden afmaken. Of
ze behandelen je met medelijden. Het
stotteren was op een gegeven moment
zo erg dat ik minder ging praten. Als je
stil bent, zie je veel. Ik had een sterke
behoefte om me te uiten, dus deed
ik dat op papier. Ik schreef ook over
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het stotteren en daardoor kon ik het
van een afstand bekijken. Ik heb me
eruit geschreven.’

Heb je nooit logopedie gehad?
‘Ik ben één keer naar een logopedist
geweest. Daarna nooit meer. De logopedist zei: “Je moet jezelf accepteren
als stotteraar.” Daar was ik het niet mee
eens. Ik ben geen stotteraar. Ik dacht:
Ik ben net zoals u en ik stotter.” Het is
niet iets wat je bent, maar wat je doet.
Iets wat je doet kan je loslaten, maar iets
wat je bent niet.’

Wat zou dan je tip zijn voor mensen
die stotteren?
‘Praten. Het klinkt paradoxaal, maar
durf jezelf te laten horen. Het is net als
een monster dat je opsluit. Je denkt: Ik
gooi de sleutels weg en dan is het opgelost, maar uiteindelijk komt dat monster
eruit. Dus confronteer jezelf met het
stotteren. Maar voor iedereen werkt het
anders. Je kan niet één methode hanteren voor iedereen.’

Ook werd deze prijs uitgeloofd om
bij te dragen aan positieve beeld
vorming van niet-westerse studen
ten. Moet die beeldvorming volgens
jou inderdaad verbeterd worden?
‘Als je naar de maatschappij in z’n
algemeenheid kijkt wel, maar binnen
de studentencultuur vind ik van niet.
Elke faculteit heeft wel studenten van
niet-westerse achtergrond. Dertig tot
veertig jaar terug waren de collegebanken volledig wit, maar dat is allang
niet meer. In de maatschappij worden
moslims vaak in een negatief daglicht
gezet. Dan is zo’n tegengeluid als de
Echo Award van het ministerie van
Onderwijs toch mooi. Je laat zien dat er
niet alleen negatief over een bepaalde
bevolkingsgroep gesproken hoeft te
worden. Er is eigenlijk meer positiefs
dan negatiefs te melden.’
Sulayman pakt zijn telefoon erbij
en opent zijn notities. ‘Ik had zelf ook

‘DE COLLEGEBANKEN ZIJN
AL LANG NIET
MEER WIT’
een lijstje met dingen die je misschien
wilde vragen. Mag ik dat noemen of is
dat gek?’

Nee hoor, bereidden interview
kandidaten zich altijd maar zo voor.
‘Ik heb een zijinstroomtraject gedaan
bij geneeskunde. Dat woog misschien
wel het zwaarst mee in mijn winst.
Ik heb de bachelor geneeskunde in
één jaar gedaan. Dit wordt jaarlijks
aan veertien studenten aangeboden.
Je moet alle tentamens van de drie
jaren in één jaar doen. Ook help ik een
arts in Montreal met onderzoek naar
hartritmestoornissen. Je kan meer dan
het curriculum van studenten vraagt.
Over het algemeen zijn Amsterdamse
studenten best lui.’

Zou je het aanraden aan je mede
studenten zoveel dingen naast je
studie te doen?
‘Binnen de geneeskunde heerst het idee
dat ons vak het beste is. De studenten
houden zich alleen bezig met geneeskunde-gerelateerde activiteiten. Dat is
zo zonde. Houd je visie wijder dan je
eigen vakgebied. Word meer dan een
dokter.’

Wat vindt je toekomstige vrouw van
je drukke leven?
‘Ze is trots op wat ik allemaal doe,
maar ze wil ook dat ik tijd voor haar
vrijmaak. Als we getrouwd zijn, wil
ze graag een vaste dag voor zichzelf.
Dat gaat wel lukken. Ik kan niet meer
de cowboy uithangen. Deze week ga
ik in ieder geval helemaal niets doen.

SULAYMAN
EL MATHARI
1993 Geboren in Almere
2005-2011 Middelbare school OSG
De Meergronden (vwo)
2011-2014 Bachelor Biomedische
wetenschappen UvA
2011-nu Huiswerkbegeleiding MCV
Almere
2014-2016 Premaster
Geneeskunde UvA
2015 Coaching jongeren in
samenwerking met de gemeente
Almere
2015–nu Buurtpreventie Almere
Haven
2015-nu Voorzitter Amnesty
Almere
2015-nu Burgerhulpverlener bij de
Hartstichting
2016 Zorgmissie Oeganda
2016-nu Onderzoek naar
hartritmestoornissen
2016-nu master Geneeskunde UvA
2017-nu Bestuurslid Aldichter
2017-nu Blogger Medisch Contact

Vanavond breng ik door met mijn
vrouw. Alleen woensdag ga ik even naar
de huiswerkbegeleiding. Dat wil ik niet
missen. Elke avond dat ik niet ga, voelt
alsof ik mijn familie niet zie.’ ↙
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LINDA VAN
DER POL
Voor de leeuwen
W

e struinen over de Veluwezoom en zien uit naar Schotse hooglanders.
Alle drie liepen we de Nijmeegse Vierdaagse – allen zwoeren we het wandelen daarna af, nu vinden we onszelf toch weer op pad.
Wat wij verder gemeen hebben: een (voormalige) liefde voor het onderwijs.
De een gaf al les toen ze net haar bachelor binnen had en haar vroegere
middelbare school zo omhoog zat dat het weinig uitmaakte dat ze geen enkele
bevoegdheid had. Ze kreeg moeilijke klassen en moest het maar uitzoeken. Als
haar leerlingen over haar smiespelden – ‘ze wil me gewoon’ of ‘geen hart en
ook geen kont’ – had ze geen idee wat te doen: ze deed maar alsof ze het niet
hoorde. ‘Dit nooit, nooit weer,’ zei ze aan het einde van het schooljaar – en ze
meende het.
Eerder dit jaar waarschuwde de Algemene Onderwijsbond dat het lerarentekort gevaarlijk oploopt. Nu al
komt het VO zeshonderd voltijds
leraren tekort, dat aantal stijgt
in 2020 tot achthonderd. Veel
leraren gaan met pensioen, er is
te weinig aanwas.
Logisch gevolg: een massale inzet van leraren zonder de
juiste graad. Maar, zei voormalig staatssecretaris Dekker vorig jaar: ‘Leerlingen in het voortgezet onderwijs
verdienen het allerbeste onderwijs en daarvoor zijn goed opgeleide leraren
cruciaal.’ Om de kwaliteit van onderwijs te garanderen moet het aantal onbevoegden teruggedrongen worden.
Een terechte eis, maar benadruk niet alleen het belang voor de leerling,
maar ook dat van de docent. Je kunt nog zo uit het juiste hout gesneden
zijn; als je te vroeg voor de leeuwen wordt gegooid is de kans dat je uitstroomt groot.
Dat zal mijn andere vriendin niet gebeuren. Ook zij wil haar leven lang al
doceren. Nu volgt ze een educatieve master en staat ze begeleid, als stagiair,
voor de klas. Ze staat te popelen na haar afstuderen voltijds aan de slag te
gaan: op haar stageschool kreeg ze al na een paar lessen een baan aangeboden.
En de Vierdaagse dan? ‘Die week hebben we de de overgangsvergaderingen
van vwo 5,’ zegt ze een beetje sip. ‘Maar daar valt vast een mouw aan te passen,’ voegt ze toe met het aanstekelijk enthousiasme van een jonge, begeesterde docent. ↙

‘Benadruk niet alleen het belang
voor de leerling, maar ook dat
van de docent’
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Objectief
tekst Daniël Rommens
foto’s Anne-Linde Dejong

Fotodokter

‘A

ls je als arts het lichaam van een
patiënt onderzoekt, is dat heel
intiem en kwetsbaar,’ zegt de 25-jarige
Anne-Linde Dejong (geneeskunde). ‘Een
vergelijkbare intimiteit beleef je bij naakten portretfotografie.’ Dejong exposeert op
dit moment een serie foto’s in de medische bibliotheek van het AMC. De foto’s –
vrijwel allemaal portretten en naaktbeelden – laten het menselijk lichaam op een
natuurlijke manier zien. Hoe ze aan haar
naaktmodellen komt? ‘Ik heb vrienden die
graag naaktzwemmen. Dan fotografeer
ik ze gewoon, dat is mijn tactiek.’ Dejong
werkt nu aan een serie over de huid, waarbij ze bijvoorbeeld blauwe plekken van
patiënten vastlegt. ‘Mijn werk als arts en
als fotograaf mogen elkaar altijd blijven
inspireren.’ ↙
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Prikbord UvA
Studenten UvA Career Day

FGw Nieuwgrieks

Voor Nederlandse en internationale studenten vindt op 9
november weer de UvA Career
Day plaats in Crea op het
Roeterseiland: workshops over
LinkedIn, netwerken en personal
branding. Workshops over loopbaanmogelijkheden als ‘werken
bij de EU en PhD’, sessies waarin alumni vertellen over
hun vakgebied, ‘rules & regulations voor stagelopen’ en
‘werken in Nederland voor internationale studenten’. Ook
kun je feedback op je cv krijgen en is er een fotograaf die
een LinkedIn-profielfoto maakt. Aanvang: 12.00 uur.

Na een lange zoektocht en
veel discussie is er een hoogleraar Nieuwgrieks. Het is Maria
Boletsi (1979). Ze is benoemd
tot bijzonder hoogleraar op
de Marilena Laskaridis-leerstoel, ingesteld vanwege het
Nederlands Genootschap voor
Nieuwgriekse studies. Boletski is nu nog docent bij de
afdeling film- en literatuurwetenschap van de Universiteit
Leiden. Ze studeerde Nieuwgriekse letterkunde en cultuur
in Thessaloniki en promoveerde cum laude in Leiden op
een proefschrift over het begrip ‘barbarij’ in de moderne
literatuur, beeldende kunst en filosofie.

Lustrum U Night

FGw Geschiedenis

Wie jarig is geeft een feestje. En
omdat de UvA dit jaar 385 jaar is
geworden is er dus een feest en
wel op 18 november. Dan is het
BG-terrein het decor van de U
Night, een gratis kennisfestival
‘met een duister randje’. Stort je
in de zwarte markt waar experts
verboden en vergeten kennis verhandelen, doe nieuwe kennis
op tijdens minicolleges of laat je dansgedrag analyseren
tijdens de silent disco. De avond wordt afgesloten met een
(niet-silent) dansfeest in het Atrium. Meld je op tijd aan,
want vol is vol, Check voor meer info 385jaar.uva.nl.

In april 2018 wordt voor de
zestiende maal de Johanna W.A.
Naberprijs uitgereikt voor de beste masterscriptie op het gebied
van vrouwen-/gendergeschiedenis. De prijs wordt uitgeloofd
door instituut voor emancipatie
en vrouwengeschiedenis Atria
en de Vereniging voor Gendergeschiedenis. Heb jij tussen
1-12-2016 en 1-12-2017 een scriptie afgerond op dit gebied,
dan kun je deze insturen. Prijs: 500 piek plus een artikel
in het tijdschrift Historica. Kijk voor meer informatie op
atria.nl of gendergeschiedenis.nl. Insturen voor 3 januari.

FEB Scriptieprijs

Alumni AUV-prijs

Ook dit jaar zal weer de Herman
Karel Nieuwenhuis Scriptieprijs
worden uitgereikt. De prijs wordt
door een deskundige jury onder
leiding van hoogleraar Marc
Salomon toegekend aan een student die een uitmuntende masterscriptie heeft geschreven met
een economisch of bedrijfskundig onderwerp. Studenten
komen in aanmerking voor de prijs wanneer de scriptie
in het academisch jaar '15-'16 of '16-'17 werd beoordeeld.
Nomineren kan nog tot 10 november bij de afdeling
marketing & communicatie, Suzan van der Bruggen via
s.m.j.vanderbruggen@uva.nl.

Tijdens de AUV-dag op 4 november wordt de alumnusprijs
voor het beste onderzoek van
een UvA-alumnus uitgereikt.
Genomineerd: Rutger Bults
‘Grounded Madagascar’, Erik
Ex ‘De Edyssee’, Alice Grasveld
‘Healthy Teeth Challenge’, Angelina Hoeher ‘Habibi.Works - a FabLab of Freedom’, Angela
Jansen ‘Community Based Sociotherapy Rwanda’, Ottilia
Kasbergen ‘Vluchteling voor de klas’, María Gabriela
Lopez Salazar ‘Business Multidimensional Poverty Index’,
Hope Rikkelman ‘Syria Legal Network’ en Sharif Tairie
‘Dentist for Humanity’.
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Prikbord HvA
College-café Koken we nog?

Frans Ankoné Stopt bij het Amfi

In de moderne samenleving is
er minder tijd en ruimte om te
koken. Wat voor impact heeft
dat op ons sociale leven? Want
koken en eten doe je traditioneel
samen. Aan de hand van de
Netflix-documentaire Cooked
kijkt Antonia Mazel, HvA-docent
en onderzoeker food, media en cultuur, naar dit vraagstuk. Met de titel 'Toen was kip nog heel gewoon' nodigt
HvA-debatcentrum Floor je uit om deze middag bij te
wonen, op 16 november van 16.30 tot 18.00 uur, in de
Floor-zaal van het Wibauthuis.

Mode-icoon Frans Ankoné
(70) gaat het Amfi verlaten.
Hij verzorgde dertien jaar het
honoursprogramma en hoopt
dat de jongere generatie het nu
van hem overneemt. Voor Folia
omschreef hij zichzelf als 'meer
een inspirator dan een docent.'
Ankoné gaat nog niet achter de geraniums zitten: als
freelancer blijft hij actief bij creatief platform Moam.
Daarnaast heeft hij nog plannen om verder de wereld
rond te reizen en zichzelf in elk land springend te laten
fotograferen voor Instagram.

Filmspecial Dj’en in Iran

Masterclass Leadership in Research

Twee jongens in Iran willen dolgraag dj worden. Maar de Iraanse regering wordt niet blij van
de muziek die ze draaien, en dus
wordt het leven ze onmogelijk
gemaakt. Totdat ze een aanbod
krijgen om naar Zwitserland te
komen. De documentaire Raving
Iran vertelt het ware verhaal van twee Iraanse techno-dj’s. Floor vertoont de film namens documentairefestival Movies that Matter, op 21 november van 16.30 tot
19.00 uur in de Kohnstammzaal van het Wibauthuis.

Hoe word je een betere onderzoeker, en hoe geef je het beste
leiding aan een team onderzoekers? In deze masterclass gaat
professor Linda Evans van de
Universiteit Manchester diep
op die vragen in. Amsterdamse
onderzoekers en promovendi
zullen ook aan het woord komen. De dag zal vooral gaan
om het aanpakken van veelvoorkomende dilemma’s en
problemen in samenwerking tussen onderzoekers en
begeleiders. De masterclass is volledig in het Engels en
vindt plaats op 7 november van 10.00 uur tot 13.00 uur
in het Wibauthuis.

Landelijke Dag Vertrouwenspersonen
De tweejaarlijkse Landelijke Dag
van de vertrouwenspersonen in
het hbo vindt deze keer plaats
op de HvA. Er zullen workshops
zijn over werkdruk, conflictdynamiek ongewenst gedrag en de
mogelijke gevaren van sociale
media. Het thema van de dag is
'S.O.S.: Stress, Onveiligheid en Sociale Media'. Inschrijven
voor de dag kost veertig euro. De dag vindt plaats op
2 november van 10.00 tot 15.00 uur in CREA.

ADVERTENTIE
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1500 lege
blikjes en een
plee vol kots
Poep op de muren, ondergekotste wc’s en strippers:
schoonmaakbedrijf Frisse Kater komt het allemaal tegen
tijdens het opruimen van een feestje. Ook studenten
huren het bedrijf vaak in. We liepen mee tijdens een
schoonmaakbeurt voor studenten in de Weesperflat.

tekst en foto’s Hannah Hamans
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‘Die wc is
heavy. Die doe
ik niet voor een
paar tientjes’

ewapend met een emmer,
een bezem en een trekker
bellen Tugrul Cirakoglu (30)
en Akram Aknin (18) om tien uur
’s ochtends aan bij de Weesperflat.
De deur gaat met een buzzer open.
Cirakoglu en Aknin banen zich een
weg door de gang, waar overal lege
blikjes verspreid liggen. Ook staat er
een meisje te bellen, klaarblijkelijk
met de woningbouwvereniging. Ze
kan haar kamer niet in omdat ze haar sleutels kwijt is. In
de woonkeuken staat het aanrecht vol lege bierblikken en
-flessen. De vloer plakt en ligt vol met afval. De zure geur van
verschaald bier is duidelijk te ruiken. Aan de zijkant staan
gigantische speakers en discolampen en achter de tafel prijkt
een muurschildering met panda en een aap in de jungle. ‘Dit
ziet eruit als een milde klus,’ zegt Cirakoglu, eigenaar van
schoonmaakbedrijf Frisse Kater.

Voor zestig euro per uur maakt hij
je huis spic en span, terwijl jij je roes
ligt uit te slapen. Vandaag maken
Cirakoglu en Aknin een studentenhuis
in de Weesperflat schoon waar de
avond ervoor een huisfeest met zo’n
tweehonderd gasten heeft plaatsgehad.
‘Er is betaald voor twee uur, maar
dit gaat nooit in die tijd lukken,’ zegt
Cirakoglu.

Verrassing
Maar al doende blijkt de klus Cirakoglu toch mee te vallen.
‘Veel van de drank is opgedronken, dus je hoeft niet eerst
de inhoud van halflege blikken weg te gooien. Er is uit blik
gedronken, dus dat scheelt afwas. En het merendeel is beperkt
tot één ruimte. Wanneer de vloeren zijn ondergekotst, er overal
bloed ligt en ontlasting aan de muren zit is het een heftige
woning.’ Maar dan heeft Cirakoglu de toiletten nog niet gezien.
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Uit de wc’s komt een sterk penetrante lucht. De toiletbril is
eraf en één van de twee wc’s ligt vol kots en wc-papier. De
kraan van de wastafel loopt nog. De wasbak raakt steeds
voller, omdat die verstopt is door een prop papier. ‘Die wc is
heavy. Die doe ik niet voor een paar tientjes. Je kan er ziek
van worden: een spetter in je oog of mond krijgen. Voordat
je het weet heb je Hepatitis B. Hiervoor moet ik een speciaal
pak aan. Vroeger was wel alles inclusief. Nu moet je daar flink
voor bijbetalen.’
Cirakoglu en Aknin trekken groene
handschoenen aan en beginnen aan de
woonkamer. ‘Ik maak eerst altijd een
babbeltje. Wat wil je gedaan hebben?
Ben je bereid om extra uren te boeken
als ik zie dat het meer werk is? Anders
krijg je gezeik achteraf.’ Ook maakt
hij foto’s. ‘Dan kan ik aantonen hoe
het eruit zag. Voordat zij mij de schuld
geven dat ik iets heb stukgemaakt.’
De mannen beginnen de blikjes in
vuilniszakken te doen. ‘Als eerste doe ik
het grofvuil. Je wil op een kale oppervlakte werken. En je moet
zo snel mogelijk de wasbak leeghalen, want je hebt stromend
water nodig.’
Vervolgens sprayen ze de vloer en schrobben die met een
bezem. Een bruine plas modder ontstaat in de woonkamer. ‘Dit
is om het erge vuil los te krijgen. Mensen dweilen altijd, maar
daarmee verspreid je de viezigheid.’ Eén van de bewoners van
de studentenflat is wakker geworden. ‘De grond is lichter dan-

’ie in tijden is geweest,’ zegt rechtenstudent Louisa Bergsma
(21), gehuld in pyjama.
Bergsma ploft neer op de bank in de gang. ‘Dit keer was er
zo’n tweehonderd man. We proberen het wat kleiner te houden,
in voorgaande jaren kwamen er soms driehonderd.’ Ze woont
in de flat op een gang met zeventien anderen, en iedereen mag
een aantal vrienden uitnodigen. Gisteravond is er goed gefeest.
Ja, ik ben brak. Het is laat geworden. We hebben 1500 bier
gehaald, maar het gaat altijd op. Hoeveel er ook is.’ Voor het
feestje begon hebben ze met z’n allen
gepoetst. ‘We hebben alle meubels uit
de woonkamer gehaald. Het is een mooi
moment om te zien wat er onder de
bank ligt. Maar het is hier altijd redelijk
schoon. Er zijn gangen die veel erger
zijn. Eén keer per week maken we de
woonkamer schoon. Maar andere mensen vinden het hier rommelig.’

‘Als er maanden
een dode in een
huis heeft gelegen
ruik je dat’
Van huisfeestjes naar lijken

In 2014 begon Cirakoglu, met een
masterdiploma management van de European Business School
in Londen op zak, zijn onderneming. ‘Ik wilde eigenlijk geen
schoonmaakbedrijf beginnen, maar ik had een startkapitaal
van slechts driehonderd euro. En ik vond geen werk wat ik
echt wilde doen.’ Dus kocht hij schoonmaakspullen en deelde
folders uit. Het bedrijf begon in eerste instantie met schoonmaken na huisfeestjes. ‘Er zijn veel schoonmaakbedrijven,
maar ik doe heel gespecialiseerd werk. De meeste bedrijven
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willen niet bij particulieren langskomen. Particulieren zijn te
veeleisend en het levert niet genoeg geld op.’
In het begin kreeg Cirakoglu geen steun van familie en
vrienden. ‘Ze lachten me uit. Nu zeggen ze: “Had ik maar hetzelfde gedaan.”’ Naast de vele smerigheden die hij na huisfeestjes moest opruimen besloot hij ook extremere klussen te doen.
‘Het grote geld zit in het zwaardere werk, zoals waterschade,
huizen waar waarin maanden een lijk heeft gelegen of woningen die zwaar verwaarloosd zijn. Schoonmaken na een feestje
kost 120 euro, voor een huis waar een lijk
lag kan ik het tienvoudige vragen. Wie
betaalt, bepaalt. Voor alles is een prijs.’
Nieuwe collega’s laat Cirakoglu eerst
na een huisfeestje schoonmaken. ‘Dan
kan ik zien uit wat voor hout ze zijn gesneden.’ Als dat goed gaat, gaan ze mee
naar het zwaardere werk. ‘Iedere jongen
reageert anders op de lucht van een lijk,’
zegt hij lachend. Aknin kijkt naar de
grond: ‘Hou op.’ Cirakoglu: ‘Het lijk ligt
niet in de woning, hoor. Dat is al door
een speciale dienst weggehaald. Maar als er maanden een dode
in een huis heeft gelegen ruik je dat.’ Vrouwen heeft Cirakoglu
uit veiligheidsoverwegingen niet in dienst. Soms zijn de klanten nog onder invloed. ‘Ze kunnen heel vervelend worden. Ook
denken klanten soms dat we een escortservice zijn; misschien
door het woord kater in onze naam. Ze vragen weleens speciaal
of we vrouwen kunnen sturen.’
Cirakoglu is het gewend dat studenten hem inhuren. ‘Iedereen

bestelt me, van studenten tot BN’ers. Mensen zijn voordeliger
uit als ze mij inhuren dan als ze het zelf doen. Tijd is geld en
studenten betalen het vaak uit een pot. Maar ik vind het wel
typisch dat studenten zeuren dat ze het niet breed hebben, en
toch zo veel kunnen uitgeven.’
De heftigste feestjes heeft hij meegemaakt in dispuuts
huizen. ‘Er was een keer een partykelder waar martelpraktijken hadden plaatsgevonden. Er stond een hondenkooi. Daar
hebben ze denk ik mensen in opgesloten.’ Ook werd hij een
keer bijzonder verrast. ‘Tijdens het
schoonmaken van een dispuutshuis in
Delft kwamen strippers langs die een
show gaven.’ Maar één van de meest
extreme momenten was toen hij was
ingehuurd om schoon te maken na
Bungalup, een festival dat georganiseerd
werd in de bungalows van Center Parcs
de Eemhof. ‘Toen ik om tien uur ’s
ochtends aankwam, was er een rave met
tweehonderd man bezig. In de badkamer hadden mensen een trio en er was
op poep de muren gesmeerd. Vroeger durfde ik niet te vragen
of ze wilden vertrekken. Nu zeg ik: “je hebt vijf minuten,
anders gaat de teller lopen.”
Het laatste kwartier van de schoonmaakklus is aangebroken. De wc’s laat Cirakoglu over aan de bewoners van de
Weesperflat. Hij pakt een pomp en sprayt door de gang en
woonkamer: ‘Geur is ontzettend belangrijk. Anders hebben
mensen het gevoel dat je niets hebt gedaan.’ ↙

‘Iedereen
bestelt me, van
studenten tot
BN’ers’
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Bij de les
Werkcollege Arabisch 2 door
Mona Hegazy, maandag
30 oktober, 09.00 uur, P.C.
Hoofthuis
Aanwezigen 5, later 7
Mueslirepen op tafel 4
Percentage vrouwen 75%
Scrabblewoorden transitief, intransitief,
participium, singular, khalas, inshallah.

tekst en foto’s Flora Woudstra
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en kleine lesgroep zoals Arabisch
2 is knus. Terwijl docent Mona
Hegazy Arabische woordjes
herhaalt met de vijf aanwezigen, belt
een van hen een klasgenoot die nog
bij het verkeerde lokaal staat. Even
later komt zij binnen.
‘Ruby komt ook nog,’ zegt een
leerling. ‘Ze had gisteravond een
deadline en sliep pas laat.’

Delano Beeking (19)

tweedejaars Europese Studies
‘Dit is een heel moeilijk vak, wat
niet voor iedereen is weggelegd. Je
hebt acht contacturen per week,
je moet veel leren. Het is lastiger dan de primaire vakken van
Europese Studies, en je moet er
veel meer tijd insteken omdat het
een geheel nieuwe taal is, met een
ander schrift en andere vormen
van spreken en lezen. Mevrouw
Hegazy is een hele goeie docent. Ze
besteedt aandacht aan je, ze heeft
tijd voor je vragen, en haar toetsing
is ook goed.’

FOLIA 06

De studenten hebben dikke boeken
vol Arabische zinnen op hun tafels.
Hegazy, die de klas goed geconcentreerd weet te houden, praat
met haar studenten alsof het oude
bekenden zijn. ‘Hoe kan het woord
“bantalon” (broek) zo op Frans
lijken?’ vraagt een meisje. ‘Dit is toch
klassiek Arabisch?’
Nee, zegt Hegazy vriendelijk, dit is
juist modern algemeen Arabisch, vol
met leenwoorden.
Weer een ander woord doet hetzelfde meisje denken aan een liedje
van de Libanese popzangeres Fairuz.
‘Zingt Fairuz echt “bilmara?”’ vraagt
Hegazy. ‘Dat zoek ik zo even op.’
Hegazy is streng voor haar leerlingen: ze merkt op dat een van de
studenten geen pen of papier heeft,
‘zoals gewoonlijk’. Maar even later, als
hij een moeilijk woord goed uitspreekt,
krijgt hij van haar een high five. ‘Ze is
trots op me,’ glundert de jongen.

Aäron Spapens (24)

derdejaars antropologie
‘Het vak is supertof. Je moet er
echt voor gaan zitten om een taal
te leren, als je achterloopt weet je
niet meer waar je mee bezig bent.
Ik ben niet een heel talig persoon,
dus voor mij is het echt stampen
met woordjes en grammatica. In
vergelijking met antropologie is dit
vak heel druk. De docent geeft heel
gestructureerd les. Ze is superlief en
attent, zowel formeel als informeel.
Je kunt altijd bij haar komen met
een persoonlijk verhaal.’

Na de pauze is het tijd voor een oefening. In duo’s schrijven de studenten
Arabische gesprekjes op. ‘Wat doe
je nou,’ fluistert een meisje geërgerd
naar haar buurman. ‘Ik zei dat jij
de antwoorden moest doen, en ik
de vragen!’
Hegazy buigt zich over de schriftjes
van haar studenten. ‘Gebruik nou geen
Google Translate,’ waarschuwt ze, wel
twee keer. Maar als een student een
mooie zin maakt, zegt ze: ‘Bravo!’
Een meisje lacht: ‘I’m on fire today!’
Bij het voorlezen ontstaat een discussie over het woord ‘vintage’. Want
hoe zou je dat in het Arabisch uitspreken? ‘Vintaasj of vinteege,’ oppert een
leerling. ‘Fintesh,’ zegt Hegazy uiteindelijk, ‘maar we zoeken het op.’
‘Deze zin is wel schattig,’ zegt een
leerling, tegen het einde van de les.
Hegazy schudt glimlachend haar
hoofd. ‘Geen schattigheid,’ zegt ze.
‘Arabieren zijn niet schattig!’ ↙

Catherine Kyarpi Afuure (22)

tweedejaars Europese Studies
‘Een heleboel mensen zijn met dit
vak gestopt. Je moet je tijd goed indelen. Ik heb een druk rooster maar
ik doe hard mijn best en studeer
meerdere uren per week voor dit
vak. De les vandaag was de eerste
sinds het tentamen, dus we waren
allemaal wat moe. Maar het is fijn
dat we nu echt zinnetjes maken
in het Arabisch. We hebben al een
grote woordenschat. De docent is
vriendelijk en we hebben een goeie
connectie, je kunt haar alles vragen
en altijd problemen aangeven.’

Promoties

1 NOVEMBER 2017

Hora est
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Donderdag 02/11

10.00 uur: Femke Theelen-Van den Hoek – geneeskunde
Output Compression in Cochlear Implants
(Agnietenkapel)
12.00 uur: Natasa Nedeski – rechtgeleerdheid
Shared Obligations in International Law (Agnietenkapel)
14.00 uur: Andrei Chirila – scheikunde
Manipulating Radicals: Using Cobalt to Steer Radical
Reactions (Agnietenkapel)

Vrijdag 03/11

10.00 uur: Wernard Borstlap – geneeskunde
Optimisation of Surgical Care for Rectal Cancer
(Agnietenkapel)
11.00 uur: Vincent Hin – geneeskunde
Ontogenesis: An Eco-Evolutionary Perspective on Life
History Complexity (Aula)
12.00 uur: Marjon Borgert – geneeskunde
Improving Patient Safety for the Critically Ill. The
Challenges of Implementation (Agnietenkapel)
13.00 uur: Maarten Hell – geschiedenis
De Amsterdamse herberg (1450-1800). (Aula)
14.00 uur: Lotte Elshof – geneeskunde
Finding the Balance between Overtreatment and
Undertreatment of Ductal Carcinoma in Situ
(Agnietenkapel)

Dinsdag 07/11

10.00 uur: Roel Rozendaal – geneeskunde
Large-scale in Vivo EPID Dosimetry (Agnietenkapel)
12.00 uur: Annemarie Eigenhuis – psychologie
Introducing a Dutch Brief Form of the Multidimensional
Personality Questionnaire (Agnietenkapel)

Woensdag 08/11

11.00 uur: Sjors Koppes – geneeskunde
Stratum Corneum Biomarkers for Inflammatory Skin
Diseases (Agnietenkapel)
12:00 uur: Britta Bendieck – Duitse taal & cultuur
Aufzeichnungen über den Feind. Armando, Deutschland
und der Niederländische Erinnerungsdiskurs
(Agnietenkapel)
13.00 uur: Marie-Thérèse van de Kamp – onderwijskunde
Re-Imagine, Re-Design and Transform. Enhancing
Generation and Exploration in Creative Problem Finding
Processes in Visual Arts Education (Aula)
14.00 uur: Adriëtte Oostvogels – geneeskunde
Maternal Characteristics and Offspring’s
Cardiometabolic Profile (Agnietenkapel)

MarieThérèse
van de
Kamp
Woensdag 8 november, 13.00 uur, Aula

Bevinding

‘Als docent in de kunstvakken geef ik
leerlingen vaak de opdracht veel ideeën te bedenken. Maar
meestal staan ze dan al snel weer aan mijn tafel. “Is dit
goed?” Als ik ze dan vraag met meer ideeën te komen,
noemen ze hun eerste idee het beste. Zo besloot ik te
onderzoeken hoe je als docent het bedenken van verschillende, originele ideeën – ofwel divergent denken – van
leerlingen kan bevorderen. Divergent denken is namelijk een
indicator van creativiteit; een belangrijke vaardigheid om
te leren.
We onderzochten welke instructies het proces van originele
ideeën bedenken bevorderen. Zo kwamen we tot een les
waarin leerlingen leren over het leren divergent denken
zelf – metacognitie dus. Docenten ontkrachtten daarin
bijvoorbeeld vooroordelen als: “Ik kan niet tekenen dus ik
ben ook niet creatief” en: “Creativiteit is aangeboren, niet
aangeleerd”. De onderzoeksresultaten lieten zien dat een
les van slechts vijftig minuten de vlotheid, verscheidenheid
en originaliteit van de ideeën verbeterde. Dit was het eerste
deel van mijn onderzoek. In het tweede deel onderzochten
we hoe creatieve processen werken. Bijvoorbeeld door te
kijken naar creatieve genereer- en exploreeractiviteiten.’

Leuk

‘Niet alleen nam de divergente denkvaardigheid
van leerlingen toe, als docenten vonden we het leuk om te
zien dat ze zichtbaar plezier kregen in het bedenken van
creatieve ideeën. De lachende gezichten deden ons goed.
Ook vind ik het belangrijk dat mijn onderzoek een bijdrage
levert aan de vakdidactiek van kunstvakken.’

Moeilijk

‘Het lastigste aan het onderzoek was de grote
mate van organisatie die erbij kwam kijken. Omdat het
plaatsvond op een middelbare school moesten we rekening
houden met roostermakers, andere docenten, lokalen,
apparatuur... Ook hadden we enorm veel data, omdat we
het divergente denken onderzochten en dus grote aantallen
ideeën moesten coderen.’
tekst Carlijn Schepers

Meer informatie: uva.nl/nieuws-agenda
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Wat doe je nu?

Journalist

I

k werk vier dagen in de week als
crossmediaal redacteur bij Dag6,
een christelijk medium dat is
opgericht door de EO en het
Nederlands Dagblad (ND). Al
tijdens mijn master journalistiek heb ik gesolliciteerd naar
een traineefunctie bij het ND,
waar ik ook stage heb gelopen. In februari 2016 mocht
ik daar beginnen, maar ik zou
pas afstuderen in maart. Ik heb toen
razendsnel mijn scriptie afgemaakt.
Dat was wel een beetje traumatisch,
weekenden in de bibliotheek zitten
voor mijn studie. Werken vind ik denk
ik leuker dan studeren. Al tijdens mijn
studie keek ik uit naar de regelmaat
van een vaste baan.
Het traineeship bij het ND zou
eigenlijk anderhalf jaar duren, maar
al na een halfjaar stapte ik over naar
Dag6. Hier maak ik crossmediale
producties: ik ben niet alleen aan
het schrijven maar ook op zoek naar
beeld en video. Afgelopen maart
was de kick-off van de nieuwsapp en
het weekblad. Het eerste jaar waren
we heel veel bezig met welke content
we zouden gebruiken en hoe we dat
aan de lezer laten zien. We maken
eigen producties, maar plaatsen ook
verhalen van het ND en de EO. Het
ND neemt kopij over van de Volkskrant, dus dat plaatsen we ook.
Ik ben zelf christen, en naast het
gewone nieuws plaatst Dag6 ook
christelijk nieuws, als het interessant

‘Ik keek uit
naar een
vaste baan’
Naam Tirza van der Graaf
Leeftijd 24
Studie Nederlands en
master journalistiek en
media (UvA)
Afgestudeerd in 2016
Werk redacteur bij onder
meer Dag6
Verdient 1850 euro netto
per maand, exclusief
inkomsten van freelance
artikelen.

is voor onze doelgroep. Pas schreven
we bijvoorbeeld over dat volgens
het regeerakkoord geld vrijkomt
voor geestelijken in Groningen, om
mensen die trauma’s hebben overgehouden aan de aardbevingen te
helpen. Dat is typisch een onderwerp
voor Dag6.
Dat ik iets met schrijven wilde
doen wist ik al vroeg. Op de middelbare school las ik vaak KidsWeek,
daar heb ik ook een snuffelstage gedaan. Daarna ben ik gaan kijken hoe
ik zelf journalist kon worden, dat was
toen al een heel onzeker beroep.
Ik ben Nederlands gaan studeren
omdat ik dan altijd nog het onderwijs in zou kunnen. Toch koos ik voor
de master journalistiek & media. Ik
dacht: als ik journalist wil worden,
moet het via deze weg.
Als je het echt wil maken als
journalist moet je expert worden op
één gebied. Toen ik bij mezelf naging
wat ik echt leuk vond, kwam ik uit op
koningshuisverslaggeving. Ik werkte op dat moment op de cultuur
redactie van ND en daar was nog
niet zo’n verslaggever, dus dat heb
ik er gewoon bijgepakt. Ik vind het
nog steeds heel leuk, nu doe ik het
op freelance basis naast mijn vaste
baan. ↙

tekst Eva Hofman
foto Mats van Soolingen
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Ieder jaar verruilen honderden studenten Amsterdam
tijdelijk voor een nieuwe stad. Deze week:

Het Aarhus
van Vita
VITA BEHAGE (21)
HIER student communicatiewetenschap, UvA
DAAR Communication aan de Danish School of Media and Journalism van
de universiteit van Aarhus
STAD IN ZES WOORDEN ‘Cultuurhoofdstad, klein, design, studenten,
toekomst en diversiteit.’

Bekend van ‘Aarhus wordt ook wel de kleinste grote stad van de wereld genoemd. De stad heeft een rijke geschiedenis die nog duidelijk zichtbaar is, maar is
tegelijkertijd op weg om een van de meest moderne en vooruitstrevende steden
ter wereld te worden. Dat zie je onder meer aan de hypermoderne bibliotheek
Dokk1 en de zogenoemde ijsberghuizen.’
Toeristische attractie ‘Wie in Aarhus komt, kan haast niet om ArOS heen. ArOS
is het museum voor moderne kunst en op het dak is een enorme regenboogkleurige cirkel waar je doorheen kunt lopen. Door de opvallende verschijning van dit
museum word je automatisch nieuwsgierig om te ontdekken wat er onder die
regenboog te zien is. Een walhalla voor moderne kunstliefhebbers.’
Onontdekte parel ‘Brabrand is een voorstad van Aarhus die vooral bestaat uit
industrieterreinen en flats. Op het eerste gezicht niet heel gezellig, maar toch bevindt zich hier een heuse parel: het Brabrand-meer, een schitterend stukje natuur
waar je met een beetje geluk een vos of hert tegenkomt.’
Nummer 1 in de top 40 ‘'Rockstar' van Post Malone en 21 savage.’
Held van de stad ‘Ik heb echt geen flauw idee.’
Streekgerecht ‘Denk je aan Denemarken, dan denk je aan smørrebrød.
Smørrebrød is een roggenbroodachtig broodje met ontelbaar veel verschillende
toppings. Typisch Deens is een plakje smørrebrød met gepekelde haring of leverpastei.’
We kunnen nog wat leren ‘Op de Danish School of Media and Journalism laten
ze studenten het liefst zo min mogelijk tijd doorbrengen in de schoolbanken.
Leren doe je in het veld. Ze werken hier zo veel mogelijk met cases uit het echte
leven en informatie haal je rechtstreeks van de bron, de mensen zelf.’
Waarom Aarhus ‘Dit is echt een studentenstad. Horeca-ondernemers en cultu
rele instellingen weten dat ook, dus krijg je als student bijna overal korting. Daarnaast is Aarhus ontzettend hip. Er zijn vele boetiekjes te vinden met te gek Deens
design en kleding.’
tekst Dirk Wolthekker

NIEMAND WIL LATER
VLUCHTELING WORDEN
Omar (25), Irak
Omar wilde als kind al chirurg worden, maar door zijn vlucht uit Irak werd alles anders. Met
ondersteuning van het UAF bouwt hij als geneeskundestudent aan een nieuwe toekomst.

Het UAF ondersteunt vluchtelingen bij studie en werk.

www.uaf.nl/omar

